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Abstrakt 

Diplomová práce obsahuje vybrané části stavebně technologického projektu pro stavbu 

bytového domu v Praze, části Palmovka. Cílem je stavebně technologické řešení zadaného 

stavebního objektu na základě technických podkladů předaných projektantem. 

Tato práce zahrnuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a 

finanční objektový plán, časový plán spodní stavby s využitím počítačového programu Contec, 

studie realizace hlavních technologických etap hlavního objektu včetně schémat postupu 

výstavby, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních mechanizmů, kontrolní a zkušební plán 

s technologickým předpisem na provádění zemních prací a založení objektu, plán údržby.  

 

Klíčová slova 

Stavebně technologický projekt, bytový dům, zařízení staveniště, technologický předpis, 

studie realizace hlavních technologických etap, časový harmonogram, strojní sestava, kontrolní 

a zkušební plán, časový a finanční plán 

 

Abstract 

The thesis contains selected parts of building technology project for the construction of 

residential house in Prague, section Palmovka. The goal is building a technology solution 

entered the building on the basis of technical documents supplied by the designer. 

This work includes technical report on construction technology project, time and financial 

object plan, schedule substructure using a computer program Contec, study the implementation 

of major technological stages of the main building, including diagrams of the construction 

process, the project site equipment, design of the main mechanisms, inspection and test plan 

with technological instruction for earthwork and foundation of the building, the maintenance 

plan. 

 

Keywords 

Architectural and technological project, apartment house, building equipment, 

technological prescription, study implementation of major technological stages, timetable, 

mechanical assembly, inspection and test plan, time and financial plan 
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je návrh hrubé spodní stavby bytového domu Palmovka 

v Praze, část Palmovka. Toto téma jsem si vybral především proto, že mě zajímají zemní práce 

a založení tak velké stavby a veškerá technologie k tomu potřebná. 

Hlavním úkolem bylo co nejefektivněji navrhnout postup výstavby, aby se vybudovala 

kvalitní stavba. Je třeba vypracovat několik složek, jako jsou technologické postupy 

v souvislosti s danou prostorovou a časovou strukturou řešeného stavebního objektu, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí, časový harmonogram, 

kontrolu kvality a dát je dohromady.  

Při zpracování zadané práce jsem čerpal z dosud získaných znalostí a rád bych 

samozřejmě získal nové. A to jak získání nových vědomostí tak i osvojení nových dovedností. 

Doufám, že mi to vše v budoucnu pomůže, aby se ze mě stal odborník v oboru stavebnictví. 
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1. Informace o stavbě 

Název stavby:  Bytový dům Palmovka 

Místo stavby:  Praha 8, Libeň při ulici Vojenova 

Kraj:  Hl. město Praha 

Účel stavby:  Bytový dům 

Charakter stavby:  Novostavba 

Dotčené parcely:  3953/1, 3954/1, 3954/2, 3955/1, 3963/1 k.ú. Praha 

Cena díla:  340 705 542,- kč  

Termín zahájení:  6.2.2017 

Termín dokončení:  15.4.2019 

Doba realizace:  únor 2017 – duben 2019 

 

2. Hlavní účastníci výstavby 

Investor: CENTRAL GTOUP Pod Hvězdárnou a.s. 

 Na Strži 1702/65, Praha 4 – Nusle, 140 00 

  IČO: 24227757, DIČ: CZ24227757 

  Jednatel: Ing. Milan Fudali 

 

Zpracovatel: Bc. Lux Ondřej 

 Lukavice 194, Letohrad 561 51 

 

Zhotovitel: Metrostav Development a.s. 

 Zenklova 2245/29, Praha 8 – Libeň, 180 00 

  IČO: 00014915, DIČ: CZ 00014915 

  Jednatel: Ing. František Polák 

 

3. Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 

Jedná se o novostavbu bytového domu. Lokalita bytového domu je mezi 

Koželužskou a Vojenovou ulicí v Praze Libni, v části Palmovka. 

Tvar objektu je zahnutý lichoběžník se sedmi nadzemními a třemi podzemními 

podlažími. Ze severní strany je objekt terasovitě ustupující. V nadzemních částech 

objektu jsou umístěny bytové jednotky, v podzemních podlažích jsou garáže.  

Je to trvalá stavba s plochou střechou. 
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Hlavní nosné konstrukce budou provedeny z monolitického železobetonu. 

Podzemní podlaží jsou sloupového provedení s obvodovými stěnami, nadzemní patra 

jsou navržena v stěnovém systému. Poslední 4 podlaží jsou zděné s železobetonovými 

ztužujícími stěnami. Objekt je dilatací rozdělen na dva samostatné celky. Objekt je 

založen na základové desce.  Pro vytápění v této lokalitě se používá horká voda 

z místního teplárenského rozvodu podniku Pražská teplárenská a.s. Dům bude vytápěn 

vlastní výměníkovou stanicí, která bude zajišťovat dodávku teplé vody pro vytápění a 

ohřev teplé užitkové vody v objektu. 

 

4. Členění stavby na stavební objekty 

 Stavební objekty: 

SO 01 příprava území 

SO 02 zemní práce včetně zajištění stavební jámy 

SO 03 hlavní objekt 

SO 04 přípojka kanalizace 

SO 05 přípojka vody 

SO 06 přípojka elektro VN, NN 

SO 07 sadové úpravy 

SO 08 komunikace a zpevněné plochy 

So 09 retenční nádrž 

 

Provozní soubory: 

PS 01 Výtahy 

 

5. Charakteristika hlavních objektů 

Zastavěná plocha:   2 372,3 m2 => 1466,6 m2 (levá část po dilatační spáru)  

+ 905,7m2 (pravá část po dilatační spáru)  

Obestavěný prostor:  52 542,18 m3 

Počet podlaží:  3 podzemní, 7 nadzemních 
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SO 01 příprava území 

Oplocení staveniště, dočasný zábor pro staveniště, příprava dopravní komunikace 

na staveniště, přípojky staveniště, zařízení staveniště – buňky, sklady, hygienické 

zázemí, šatny. 

 

SO 02 zajištění stavební jámy 

Pilotová stěna z betonu C25/30 – XA1, bude kotvená zemními kotvami přes 

ocelové převázky. Převázky zasahují do nosné konstrukce a budou demontovány před 

započetím provádění přilehlých konstrukcích.  

Stavební jáma bude řešena svislým výkopem po třech etapách podle kotvení 

pilotové stěny. Dvě etapy budou nákladní automobily vyvážet zeminu po rampě ze 

stavební jámy, poslední etapa bude závislá na zvedání naložených kontejnerů zeminou 

věžovými jeřáby. Ve stavební jámě bude umístěno čerpadlo, které sníží úroveň hladiny 

podzemní vody ve stavební jámě. 

 

SO 03 hlavní objekt 

Objekt bude založen na základové desce z železobetonu s krystalickou přísadou 

(bílá vana) C25/30 – XC1 tl. 650 mm v 3PP, v 2PP bude základová deska tl. 450 mm a 

pod sloupy rozšířena na 600mm.  

Svislé nosné obvodové konstrukce z železobetonu s krystalickou přísadou (bílá 

vana) C25/30 – XC1 v 3PP až 1PP jsou navrženy tl. 350 mm. Vnitřní nosné sloupy mají 

rozměr 250x1000 mm. Stropní desky 3PP a 2PP jsou pojížděné stropy železobetonové. 

Stropní deska 1PP je přechodová deska mezi konstrukčními systémy dolní stavby 

s obvodovými stěnami a sloupy a horní stavby se stěnovým systémem.  

Horní stavba bude do 3NP z železobetonových monolitických stěn a stropů. Od 

4NP bude stavba vyzděna z Porothermu 25 Aku SYM vyztužené železobetonovými 

stěnami. Nosné vnitřní příčky jsou vyzděné z Porotherm 24 P+D. Na ustupujících 

podlaží jsou provedeny betonové atiky výšky 1250 mm. Stropní desky jsou 

železobetonové tl. 200 mm. 

Střešní deska je tl. 180 mm a po obvodě je provedena monolitická atika.  

Schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná. 

Výtahové šachty jsou dvouplášťové a tvoří ji oddilatovaná samostatná 

železobetonová konstrukce. 
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Balkony jsou železobetonové monolitické spojené se stropní deskou pomocí iso 

nosníků.  

Plochá střecha bude mít hydroizolaci dvěma modifikovanými asfaltovými pásy, 

které budou zakryty ochrannou vrstvou oblého praného kameniva. Tepelná izolace EPS 

100 S Stabit tl. min. 180 mm.  

Střešní terasové podlahy budou z betonové dlažby. Stříška nad schodištěm bude 

opatřena hydroizolační folii dekplan. Tepelná izolace EPS 150 S Stabit v tl. 145 – 235 

mm.  

Běžné nenosné příčky jsou zděné z kusových tvárnic Porotherm 11,5 P+D a 

Porotherm 8 P+D. V koupelnách jsou provedeny přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 

150 mm. 

 

SO 04 přípojka kanalizace 

Odkanalizování řešeného objektu je navrženo gravitační soustavou odpadních a 

ležatých potrubí, do kterých jsou svedeny připojovacím potrubím odpady od 

jednotlivých zařizovacích předmětů. Toto odkanalizování bude připojeno do stávající 

jednotné kanalizace KT DN 300 vedené v ulici Koželužská. Před zapojením do stávající 

kanalizační stoky bude vstupní šachta, do které půjde z objektu KTH DN 200. Před 

lícem budovy bude proveden přechod na PVC DN 200.  

Délka potrubí KTH DN 200 je 154,4 m a povede v hloubce 1,8 m pod terénem. 

Přes zasypáním potrubí se provede zkouška těsnosti. 

Odpady od zařizovacích předmětů jsou z hrdlových trubek PP-HT. Svodná potrubí 

uvnitř budovy budou provedena z hrdlových trubek PVC-KG a vedena pod stropem.  

Dešťová kanalizace bude vedena ve fasádě v zateplení a bude provedena 

z hrdlových trubek polypropylenových HT a poté se napojí v zemi KTH DN 200. 

 

SO 05 přípojka vody 

Vodovodní přípojka PE DN90 je napojena na stávající vodovodní řád PE DN110 

vedený v ulici Vojenova. Vodoměrná sestava bude umístěna v připojovaném objektu 

bezprostředně za prostupem suterénní stěnou. Přípojka je vyústěna v úrovni 1PP 

v prostoru parkovacích stání. Přípojka povede 1,8 m pod terénem délky 12,8 m. 

Před zasypáním se provede tlaková zkouška vodovodu. 
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Veškeré rozvody studené a teplé vody a cirkulace jsou navrženy z plastového 

potrubí systému z polypropylenu Hostalen s tlakovou odolností PN 16. 

 

SO 06 přípojka elektro VN, NN 

Kabelová přípojka HVD se provede v hlavních pojistkových skříních umístěných 

na fasádě. Rozvaděče spotřeby budou rozmístěné po patrech.  

Přípoj k objektu je veden z ulice Koželužská. Veden je v hloubce 1,2 m celkové 

délky 126,3 m. Rozvody se zásadně povedou třívodičové nebo pětivodičové kabyly 

cyky. Povedou v drážkách ve zdech, v lištách nebo v kabelových žlabech.  

 

SO 07 sadové úpravy 

Veškeré upravené plochy jsou řešeny jako plochy ve sklonu formou předzahrádek 

popřípadě hrany pozemku. Plocha zatravněných ploch činí cca 1760 m2 a z toho asi 410 

m2 se nachází na konstrukci objektu, která se bude zahrnovat po provedení hrubé spodní 

stavby. 

Na okraji se vysadí nové listnaté stromy. 

Umístění ploch chodníků a zpevněných ploch je přizpůsobeno polohám vchodů.  

Západně od plánovaného objektu se nachází veřejně přístupný park s chodníky pro pěší. 

Uprostřed se nachází zeleň a odpočinková plocha.  

 

SO 08 komunikace a zpevněné plochy 

Konstrukce nových zpevněných ploch a chodníků jsou navrženy v souladu 

s technickými podmínkami. Veškeré materiály musí odpovídat normám a to zejména 

hutněné štěrkové podsypy.  

Obruby podél ploch pro IZS jsou navržené betonové 80x200 mm, u chodníků 

50x200 mm. Všechny obruby jsou usazeny v betonu. Betonová dlažba s možností 

pojezdu vozidly IZS je navržena zámková, v profilu chodníku červené barvy celkem 75 

m2. U běžných chodníků je použita dlažba obdélníková přírodní barvy a to pro park a 

okolní chodníky celkové výměry cca 136 m2. Parkové chodníky jsou vzhledem k tvaru 

navrženy z drobných kostek 60x60x60 mm přírodní barvy skládané do oblouku 

s výměrou cca 274 m2. 
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PS 01 Výtahy 

Konstrukce výtahové šachty je tzv. dvouplášťové. Šachta výtahu tvoří oddilatovaná 

samostatná žb konstrukce tl. 180 mm. Stropní konstrukce výtahu je tl. 200 mm. 

Výtahová šachta je v místě základové desky propojena s konstrukcí objektu. V úrovní 

stropních desek bude pro dilatace vložen tuhý akustický izolační elastický materiál 

(např. Belar 0,8 tl. 20 mm). Do mezery mezi stěnu výtahu a stěnou objektu bude pro 

pružné oddělení vložen polystyren tl. 20 mm. 

 

6. Situace stavby 

Pozemky 3657, 3669, 3670 dotčené stavbou jsou ve vlastnictví investora. Pozemky 

3953/1, 3954/1, 3954/2 dotčené stavbou jsou trvalým záborem stavby a pozemky 

3955/1, 3963/1 dotčené stavbou pro dočasný zábor staveniště. Pozemek je rovinný 

v městské části Praha 8 - Libeň. Budoucí bytový dům bude jednou z dominantních 

staveb místní zástavby. 

Na pozemek se vstupuje z jihovýchodní strany, z ulice Vojenova, která bude 

umožnovat přístup na budoucí staveniště. Tato cesta plynule navazuje na ulici Zenklova 

a ta je propojena s ulicí Sokolovskou, což je Poděbradská radiála. Nevýhodou 

zmiňované přístupové asfaltové komunikace v ulici Vojenova je její technický stav. Je 

to slepá ulice. Je uzpůsobena pro průjezd vozidel a parkování na okraji komunikace.  

Před samotným zahájením stavebních prací bude nutné provést odstranění náletových 

dřevin, které se nacházejí od východní strany až k západní hranici pozemku. Nejedná se 

o pořez vzrostlých stromů, ale jen o vyřezání křovin malého růstu.  

Byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum v roce 2009. Podloží je 

zde vrstvené. Na povrchu je navážka o mocnosti do 2,6 m, poté písčité hlíny o stejné 

mocnosti. Hlinitopísčíté štěrky mají mocnost okolo 3 m a až pod nimi jsou jílovité 

břidlice. Hladina podzemní vody je přibližně v úrovni 3,4 metrů. V místě bylo 

provedeno měření velikosti a směru bludných proudů a jeho výsledek zařazuje území 

do kategorie III. korozní stupeň agresivity. Radonový průzkum zařadil pozemek do 

střední radonové zátěže. [1] 
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7. Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu 

Struktura výstavby se dá rozdělit do následujících částí: 

1. Etapa: příprava území 

- Kácení náletových dřevin 

- Skrývka ornice na stavebních pozemcích  

- Zřízení zařízení staveniště a jeho oplocení 

- Určení hlavní polohové osy a dvou pevných výškových bodů geodetem 

- Vytyčení stavby 

- Vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem 

 

2. Etapa: zajištění stavební jámy 

- Primární (nevyztužené) piloty 

- Sekundární (vyztužené) piloty 

- Odtěžení na první pracovní úroveň 

- Kotvení pilotové stěny 

- Odtěžení na druhou pracovní úroveň 

- Kotvení pilotové stěny 

- Dotěžení stavební jámy 

 

3. Etapa: základová deska (bílá vana) 

- Betonáž podkladního betonu 

- Kladení separační folie  

- Výztuž základové desky 

- Betonáž ‘‘bílé vany“ 

 

4. Etapa: hrubá spodní stavba (děleno na dva dilatační celky) 

- Zástřik a vyrovnání pilotových stěn 

- Vložení dilatace 

- Provedení armatur a bednění obvodových zdí 3PP a nosných sloupů 

- Betonáž 3PP (obvod – ‘‘bílá vana) 

- Odbednění 3PP 

- Bednění stropu nad 3PP 

- Provedení armatur stropu nad 3PP 
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- Betonáž stropu nad 3PP 

- Odbednění stropu 

- Osazení prefabrikovaného schodiště 

- Toto se provádí v každém podzemním patře (2PP a 1PP) 

 

5. Etapa: hrubá vrchní stavba (děleno na dva dilatační celky) 

- Bednění obvodových a nosných zdí 1NP z jedné strany 

- Provedení armatur obvodových a nosných zdí 1NP 

- Bednění obvodových a nosných zdí 1NP z druhé strany 

- Betonáž 1NP 

- Odbednění 1NP 

- Bednění stropu nad 1NP 

- Provedení armatur stropu nad 1NP 

- Betonáž strupu nad 1NP 

- Odbednění stropu 

- Osazení prefabrikovaného schodiště 

- Toto se provádí pro každé nadzemní podlaží, kde je monolitické provedení nosných 

zdí (2NP a 3NP) 

 

- Vyzdění obvodových a nosních zdí 4NP 

- Bednění ztužujících stěn 4NP z jedné strany 

- Provedení armatur ztužujících zdí 4NP 

- Bednění ztužujících zdí 4NP z druhé strany 

- Betonáž ztužujících zdí 4NP 

- Odbednění 4NP 

- Bednění stropu nad 4NP 

- Provedení armatur stropu nad 4NP 

- Betonáž strupu nad 4NP 

- Odbednění stropu 

- Osazení prefabrikovaného schodiště 

- Toto se provádí v nadzemních podlaží 5NP, 6NP a 7NP 

 

- Zhotovení střešního pláště nad 7NP a na ustupujících patrech 
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6. Etapa: dokončovací práce 

- Dozdění vnitřních nenosných příček 

- Montáž oken a dveří 

- Provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí 

- Instalační stěny 

- Zhotovení vnitřních omítek 

- Zhotovení venkovní fasády 

- Provedení vnitřních hrubých podlah 

- Dlažby a obklady 

- Sádrokartonové stopy 

- Nášlapné vrstvy 

- Osazení zařizovacích předmětů 

- Malba  

- Kompletace vnitřních rozvodů inženýrských sítí 

- Montáž vnitřních dveří 

 

8. Termíny zahájení a dokončení stavby 

SO 01 příprava území 

Termín zahájení: 6.2.2017 

Termín ukončení: 10.2.2017 

 

SO 02 zemní práce včetně zajištění stavební jámy 

Termín zahájení: 13.2.2017 

Termín ukončení: 11.7.2017 

 

SO 03 hlavní objekt 

Termín zahájení: 12.7.2017 

Termín ukončení: 29.3.2019 

 

SO 04 přípojka kanalizace 

Termín zahájení: 27.4.2017 

Termín ukončení: 4.5.2017 
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SO 05 přípojka vody 

Termín zahájení: 5.5.2017 

Termín ukončení: 7.5.2017 

 

SO 06 přípojka elektro VN, NN 

Termín zahájení: 8.5.2017 

Termín ukončení: 11.5.2017 

 

SO 07 sadové úpravy 

Termín zahájení: 27.3.2019 

Termín ukončení: 14.4.2019 

 

SO 08 komunikace a zpevněné plochy 

Termín zahájení: 13.2.2019 

Termín ukončení: 8.4.2019 

 

So 09 retenční nádrž 

Termín zahájení: 12.5.2017 

Termín ukončení: 19.5.2017 

 

Provozní soubory: 

PS 01 Výtahy 

Termín zahájení: 30.5.2018 

Termín ukončení: 15.7.2018 

 

9. Zařízení staveniště 

Dle zadání diplomové práce jsem zpracoval projekt zařízení staveniště pro HSS, 

HVS a PVD hlavního stavebního objektu SO 03 a pro zemní práce – SO 02. Podrobní 

popis návrh a technickou zprávu zařízení staveniště obsahuje část 5. – Zařízení staveniště. 

Výkresy související se zařízením staveniště se nachází v příloze č. 5. 

Staveniště se oplotí mobilním neprůhledným plotem výšky 2,0 m CITY výrobce 

TOI TOI sanitární systémy s.r.o. Plot byl záměrně zvolen plný, aby co nejvíce zachycoval 

nečistoty unikající ze stavby a kvůli blízké zástavbě i zamezování pohledu na stavbu. 
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V místě vjezdů na staveniště bude osazena vjezdová brána, která bude sloužit pro vjezd a 

výjezd vozidel na staveniště a pro vstup pracovníků. Tato brána bude uzamykatelná. Pro 

zemní práce bude zřízen dočasný vjezd na staveniště s uzamykatelnou bránou. 

Za plotem se budou nacházet UNIO buňky, které budou sloužit jako kancelář pro 

stavbyvedoucího, dále buňky pro pracovníky, šatny, WC a zpevněné plochy. Drobné 

materiály se budou skladovat v uzavřených a uzamykatelných buňkách. Větší materiál 

bude skladován na zpevněných plochách.  

Přípojka vedení elektrického proudu pro zařízení staveniště se provede v době 

výstavby zařízení staveniště a dovede se jak ke stavebním buňkám, tak i ke stavebnímu 

rozvaděči. Další důležitá přípojka vodovodu se provede v etapě zemních prací. 

Staveništní přípojka splaškové vody se zrealizuje při provádění kanalizační přípojky a 

napojí se na sanitární kontejner. Do té doby se bude používat mobilní chemický záchod.  

Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečným sklonem pozemku. Ve stavební jámě se 

zhotoví dvě odčerpávací místa. 

 

10. Hlavní stavební mechanizmy 

Pro celkovou výstavbu jsou navržené strojní sestavy v dostatečném rozsahu tak, aby 

realizace proběhla do stanoveného termínu. Podrobný seznam s návrhem zvedacího 

mechanizmu je sepsán níže. Podrobněji tuto problematiku řeší kapitola č. xxx – Návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanizmů.  

Během realizace bytového domu budou použity tyto uvedené stavební mechanizmy: 

- Pásový dozer Caterpillar D6R 

- Kolový nakladač Caterpillar 908H 

- Nákladní automobil Tatra T158 

- Vrtná souprava SOILMEC SF 50 CFA 

- Autodomíchávač STETTER AM 10C 

- Kolové rypadlo Caterpillar M320F 

- Vrtná souprava MASENZA MM4 

- Schwing P 2525 s výložníkem S 61 SX 

- Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

- Věžový jeřáb 110 EC-B 6 Litronic 

- Silo MPI 25 + kontinuální míchačka 

- Omítací stroj PFT-G4 
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- Transmix 

- Pístové čerpadlo typu P715 TD 

- Nákladní automobil Tatra T148 s kontejnerem 

- Vibrační válec Bomag WB 90 AD-5 

- Autojeřáb Grove GMK 2035 

- Stavební výtah GEDA 200 Z 

- Čistící vůz MATHIEU AZURA MC 200 

- Avia Daewoo – kontejner 

 

Jako hlavní zvedací mechanismus je navržen věžový jeřáb 110 EC-B 6 Litronic 

s výložníky dlouhými 55 m. Na staveništi jsou dva tyto jeřáby umístěny tak, aby jejich 

dosahové vzdálenosti byly vyhovující a aby se jejich výložníky nestřetli. Jeden z jeřábu 

je o 5 metry vyšší než ten druhý. Na staveništi budou tyto jeřáby využívány pro 

usnadnění vyložení a dopravy materiálu ze země do úrovní jednotlivých pater a také při 

těžení stavební jámy ve třetí úrovni.  

 

11. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 

Při pohybu a práci na staveništi musejí být pracovníky důsledně dodržovány 

předpisy, zákonné požadavky, ČSN normy a platné bezpečnostní a hygienické předpisy 

v době realizace díla, které bude zaštiťovat zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon. 

 

Kvalitativní požadavky 

Veškeré činnosti prováděné během výstavby budou prováděny dle platných 

technologických předpisů. Na jednotlivé činnosti se zpracují kontrolní a zkušební plány, 

které budou dodržovány během výstavby a průběh jednotlivých kontrol stvrdí svým 

podpisem pověřené osoby. 

Při kolaudaci je hlavní dodavatel stavby povinen předložit doklady a atesty od 

jednotlivých zabudovaných materiálů, předepsané zkoušky a revizní protokoly, 

dokumentaci skutečného provedení a předat všechny záruční listy a návody k používání. 
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Environmentální požadavky 

Ochrana životního prostředí je jedním z důležitých hledisek pro výběr dodavatele 

v nabídkovém řízení. Během realizace se tedy výstavba bude řídit platnými zákony a 

legislativou s ohledem na životní prostředí: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., - Zákon o odpadech + novela předpis č. 297/2009 Sb., 

- Zákon č. 17/1992 Sb., - Zákon o životním prostředí 

- Zákon č. 254/2001 Sb., - Zákon o vodách 

- Zákon č. 167/2008 Sb., - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

- Zákon č. 477/2001 Sb., - Zákon o obalech 

- Zákon č. 334/1992 Sb., - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

- Zákon č. 274/2001 Sb., - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

- Zákon č. 76/2002 Sb., - Zákon o integrované prevenci a omezování, o integrovaném 

registru znečišťování 

- Vyhláška č. 272/2011 Sb., - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., 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),  

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

 

Bezpečnostní požadavky 

Pracovníci, kteří se budou během výstavby pohybovat po staveništi, musí být 

proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP, předpisy požárními a hygienickými. Za 

proškolení zodpovídá dodavatel stavby a veškerá školení jdou do jeho nákladů. 

Z hlediska bezpečnosti práce jsou nejrizikovější práce ve výškách a při zemních pracích. 

Pracovníci stvrdí podpisem a tím potvrdí, že byli seznámeni se zásadami BOZP a 

dalšími předpisy uvedenými výše. V rámci školení dojde i na poučení o pohybu po 

staveništi, správné manipulaci s materiálem a dále i poučení o umístění hasicích 

přístrojů, místo první pomoci a hlavní vypínačů energie. 

Bezpečnost na stavbě bude během výstavby zajištěno podle: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., - Zákoník práce 

- Zákon č. 309/2006 Sb., - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práce + novela č. 362/2007 Sb., a č. 189/2008 Sb., 
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- Zákon č. 22/1997 Sb., - Zákon o technických požadavcích na výrobky 

- NV č. 201/2010 Sb., - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

- NV č. 101/2005 Sb., - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

- NV č. 362/2005 Sb., - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky 

- NV č. 591/2006 Sb., - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

- NV č. 378/2001 Sb., - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., - O technických požadavcích na stavbu 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., - O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

 

Dodavatel je povinen zajistit před zahájením stavby požární ochranu celého 

staveniště podle zákona č. 199/1985 Sb., - Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. Kancelář stavbyvedoucího bude po celou dobu výstavby sloužit jako požární 

bod stavby a ohlašovna požáru. U činností při kterých se zvyšuje riziko vzniku požáru 

a dochází k práci s otevřeným ohněm, bude vyžadován přenosný hasicí přístroj. 

Samozřejmostí bude proškolení pracovníků a dodržování požárně bezpečnostních 

předpisů. 

 

12. Bezpečnostní zásady při práci se stroji 

Pásový dozer Caterpillar D6R 

Dle technického listu tohoto stroje je maximální přípustný úhel svahu při hrnutí zeminy 

dozerem: 

- Ze svahu 30° 

- Do svahu 25° 

- Po vrstevnici 17° 

Při hrnutí zeminy: 

- Souběžně s okrajem svahu se smí dozer přiblížit nejblíže na 2 m k jeho okraji. 
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- Kolmo k okraji svahu nesmí břit radlice přesáhnout přes okraj svahu 

 

Věžový jeřáb 110 EC-B Litronic 

Bezpečnost provozování jeřábu závisí na: 

- Obsluze, která musí vlastnit jeřábnický průkaz 

- Udržovat jeřáb v dobrém technickém stavu 

- Dodržovat předpisy související s provozem jeřábu 

 

Při obsluze jeřábu je zakázáno: 

- Ovládat zdvihací zařízení tak, aby došlo k jeho nadměrnému rozhoupání břemene 

- Zvedat a přemisťovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí bez náležitých 

bezpečnostních opatření 

- Pokračovat v provozu, jestliže se na laně vytvoří smyčka nebo se lano vysmekne 

z drážek kladky nebo bubnu 

- Obsluhovat jeřáb při nepříznivých povětrnostních podmínkách a to při větru, který 

překračuje rychlost 11 m/s a za snížené dohlednosti, kdy jeřábník nevidí na zdvihané 

břemeno a místo určené ke složení 

 

Čerpadlo betonové směsi SCHWING P 2525 s výložníkem S 61 SX 

Dle technického listu se při dopravě čerstvého betonu za pomoci čerpadla musí zajistit: 

- Aby se předcházelo zanášení potrubí, které dopravuje směs, je potřeba ho periodicky 

propláchnout vodou 

- Kolem čerpadla a potrubí se musí nechat vždy nejméně 1 m široká ulička 

- Čerpadlem můžeme přepravovat jen beton předepsaného složení podle pokynů 

výrobce 

- Před zahájením betonáže se musí provést tlaková zkouška celého systému s tlakem 

o 50% vyšším než je tlak provozní 

Během provozu čerpadla je zakázáno: 

- Manipulovat se spojkami hadic 

- Přehýbat hadice 

- Pohybovat se po konstrukci stroje a v nebezpečném prostoru u koncovky hadice 
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Vibrační válec Bomag WB 90 AD-5 

Při provozování vibračního válce se musí dodržovat tato opatření: 

- Při jízdě válce ve sklonu je zakázáno přeřazovat rychlost 

- Odstavený válec se musí vždy zajistit brzdnými klíny 

- Vibrační válec se může používat tam, kde nehrozí přenášení vibrací vyvolané 

strojem do okolních objektů 

 

Stavební výtah GEDA 200 Z 

Při používání stavebního výtahu musí být výtah rovnoměrně vyvážen, což 

znamená, že se náklad musí umisťovat na střed podlahy výtahu. Je také vybaven 

ochrannou proti přetížení, pokud by k němu došlo, výtah se nerozjede. Na staveništi je 

nutné jeho ohrazení a montáž etážového zařízení. 
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Vjezd a výjezd ze staveniště jsou napojeny na místní silnici ulici Vojenova, která umožnuje 

přístup. Tato ulice nebude během realizace bytového domu uzavřena. Nevýhodou přístupové 

asfaltové komunikace je její technický stav. Je to slepá ulice. Je uzpůsobena pro průjezd vozidel 

a parkování na okraji komunikace. Během provádění bytového domu Palmovka bude zakázáno 

parkovat na okraji této komunikace pro plynulý provoz staveniště, vjezd a výjezd stavebních 

strojů a zásobování staveniště.  

Tato ulice plynule navazuje na Ulici Zenklova, která je propojena s dalšími ulicemi, jako 

je i Poděbradská radiála (Sokolovská ulice).  

Při příjezdu od ulice Zenklova bude osazeny dopravní značky „POZOR výjezd vozidel 

stavby“, snížení rychlosti na 40 km/h, a také „ZUŽENÍ VOZOVKY Z PRAVÉ STRANY“. U 

vjezdu na staveniště bude zákazová dopravní značka „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“ doplněna o informaci, že se zákaz netýká vozidel stavby.  

Při odjezdu z ulice Vojenova je značka „ZÁKAZU ODBOČENÍ V PRAVO“ z důvodu 

jednosměrné ulice. Veškerá doprava musí odjíždět vlevo, po ulici Zenklova. 

 

Koordinační situační výkres naleznete v příloze č. 1. 

 

Pro dopravu a dostupnost na staveniště je možné nahlédnout do výkresu Silnice širších 

vztahů, která je v příloze č. 2. 
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Časový objektový plán je sestaven dle ukazatelů THÚ a časový údaj pro vyhotovení 

stavebního objektu je vypočten z produktivity práce dělníků stavební výroby v ČR v Kč/h 

odvozené s hrubou přibližností z údajů Sborníku cen společnosti RTS. 

 

Tento plán naleznete v příloze č. 3 – 3.1.1. Časový a finanční objektový plán. 

 

Výpočet ceny objektů stavby a stanovení časové náročnosti jednotlivých stavebních 

objektu naleznete v příloze č. 3 – 3.2.1. Propočty podle THU. 

 

Projekt Bytový dům Palmovka byl rozdělen na tyto stavební objekty a provozní soubor: 

 

Stavební objekty: 

SO 01 příprava území 

SO 02 zemní práce včetně zajištění stavební jámy 

SO 03 hlavní objekt 

SO 04 přípojka kanalizace 

SO 05 přípojka vody 

SO 06 přípojka elektro VN, NN 

SO 07 sadové úpravy 

SO 08 komunikace a zpevněné plochy 

So 09 retenční nádrž 

 

Provozní soubory: 

PS 01 Výtahy 
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Popis postupu prováděných prací 

 

Schématický postup provedení objektu naleznete v příloze č. 4. 

 

1) Příprava území 

Tato etapa nenavazuje na žádnou předcházející – před započetím stavby se předá staveniště 

hlavnímu zhotoviteli stavby. Předání se zúčastní i další hlavní účastníci výstavby a také 

technický dozor investora. Aby tato činnost proběhla řádně, je zapotřebí doložit 

zadavatelem následující doklady:  

platné stavební povolení  

 schválenou stavební dokumentaci 

 vyznačené polohy inženýrských sítí 

 

Do stavebního deníku se provede zápis o předání a vyhotoví se protokol o předání a 

převzetí staveniště. Od toho data se odpočítává lhůta pro dokončení stavby. 

 

1.1) Kácení náletových dřevin 

Na pozemku se nacházejí náletové dřeviny, které je třeba před skrývkou ornice odstranit. 

Pořez zajistí specializovaný subdodavatel. 

 

1.2) Skrývka ornice 

Skrývka ornice bude probíhat na celém pozemku investora. Část zeminy bude uskladněna 

na staveništi pro využití při terénních úpravách v okolí objektu a zásypech. Zbytek bude 

odvezen na skládku. Skrývka ornice bude provedena o ploše 5827,8 m2 v maximální 

tloušťce 250 mm. 

 Postup práce: 

Plocha staveniště je rovinná, s mírným převýšením. Pohyb mechanizace se tomuto terénu 

přizpůsobí. Shrnovat se bude z nejvyššího místa (západní strana) směrem k nejnižšímu 

(východní strana). Zemina z jižní strany staveniště bude přesouvána na místo mezideponie 

za použití dozeru a rypadlo-nakladače. Zbylá zemina se naloží a odveze nákladním 

automobilem na trvalou skládku.  
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Výkaz výměr:  

 koeficient nakypření zeminy je 1,2 

celková vytěžená ornice: 1456,95 m3, s nakypřením 1748,4 m3 

ornice ponechaná na staveništi: 800 m3, s nakypřením 960 m3 

ornice odvezena na skládku: 656,95 m3, s nakypřením 788,34 m3 

 

Pracovní četa: 

 Obsluha dozeru – vedoucí čety (průkaz strojníka) 1 

 Obsluha rypadlo-nakladače (průkaz strojníka)  3 

 Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz)  3 

 Pomocní dělníci  2 

 

Stroje: 

 Dozer na pásovém podvozku D6R Caterpillar 

 Nakladač na kolovém podvozku 908H Caterpillar 

 Nákladní automobil Tatra T158 

 

Ostatní pracovní nářadí 

 Lopata, krumpáč, rýč, kolečko, kalibrovací měřicí přístroj 

 Ochranné pomůcky – přilba, pracovní rukavice, pevná obuv, reflexní oblečení. 

 

1.3) Zřízení zařízení staveniště a oplocení 

Oplocení staveniště 

Staveniště se oplotí mobilním neprůhledným plotem výšky 2,0 m CITY výrobce TOI TOI 

sanitární systémy s.r.o. Plot byl záměrně zvolen plný, aby co nejvíce zachycoval nečistoty 

unikající ze stavby a kvůli blízké zástavbě i zamezování pohledu na stavbu. V místě vjezdů 

na staveniště bude osazena vjezdová brána, která bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel 

na staveniště a pro vstup pracovníků. Dílce hmotnosti 38,5 kg tvoří pole o rozměru 2160 x 

2060 mm. Jsou z kovového trapézového plechu osazeného horizontálně do rámu profilu U 

60 x 40 x 60 mm se sílou stěny 2 mm a vertikálně do trubek průměru 42 mm. Pro stabilizace 

plotových dílců se použijí nosné betonové patky 725 x 240 x 145 mm se čtyřmi otvory, do 

kterých se zasunují konce plotových dílců. Jedna patka váží 35 kg. Jednotlivé panely jsou 

spojeny bezpečnostními svorkami. 
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Postup práce 

Nejprve se v místě plánovaného vjezdu (východní strana) osadí vjezdová brána a poté se 

začne sestavovat samotné mobilní oplocení. Rozestaví se od sebe nosné patky ve 

vzdálenostech odpovídající délce plotového pole. Poté se konce jednotlivých dílců zasunou 

do otvorů v patkách a tak vznikne souvislé oplocení. Po namontování několika polí dojde 

k postupnému spojování bezpečnostními svorkami. Na každý spoj se vždy použije jedna 

svorka. 

 

Použité pomůcky 

Není zapotřebí žádné mechanizace. Pracovníci jsou pouze vybaveni lopatami a krumpáči 

na urovnání povrchu pod patkami. Samozřejmostí jsou osobní ochranné pomůcky. 

 

Složení čety 

 Vedoucí dělník čety  1 

 Pomocný dělník 6  

 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště budeme řešit v další části. 

 

1.4) Určení hlavní polohové osy a vytyčení dvou pevných bodu 

Vytyčení hlavní polohové osy a pevných bodu je záležitostí geodeta. V zájmu plynulé 

výstavby by mělo být provedeno co nejdříve po ukončení prací na skrývce ornice, aby se 

mohlo navázat na další práce – zajištění stavební jámy.  

 

1.5) Vytyčení hlavní stavby 

Vytyčení provede stavbyvedoucí za asistence geodeta. Vytyčení se provede podle 

projektové dokumentace. Vytyčí se rohy objektu, poloha výkopové jámy a poloha zajištění 

výkopové jámy – poloha pilotové stěny. 

 

1.6) Vytyčení inženýrských sítí 

Jelikož se na pozemku investora nevyskytují žádné inženýrské síty ani ochranná pásma, 

nebude třeba jejich vytyčení. 
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Kvalita vstupní 

Probíhá předání staveniště 

 

Kvalita mezioperační 

Správnost provedení sejmutí ornice, její mocnost a uložení na staveništi. Kontroluje se 

poloha vytyčení inženýrských sítí. Kontrola správnosti vytyčení geodetických bodů. 

Správné osazení oplocení. Kontrola vytyčení stavby.  

 

Kontrola výstupní 

Kontrola správnosti vytyčení stavby dle stavební dokumentace. Správné osazení plotních 

dílců a jejich upevnění. Vše se zapíše do stavebního deníku s podpisem stavbyvedoucího a 

technického dozoru investora.  

 

BOZP 

- nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích) 

- nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

dočasných nebo přechodných staveništích 

- nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 

- vyhl.č.137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

- nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a  

- nař.vl.č.441/2004 

- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

z těchto uvádím zejména pro práce: 

Zemní práce 

- Oplocení celého pozemku pro zamezení vstupu nepovolaným osobám s následným 

úrazem při pádu do vykopané jámy. 
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- Na odlehlých pracovištích nesmějí jednotliví pracovníci pracovat osamoceně ve 

výkopech hlubších než 1,3 m z důvodu zasypání jim nikdo nebude moci pomoct. 

 

 Při provádění zemních prací se nesmí: 

- Podkopávat stěny a vytvářet převisy, aby se nám zemina nesesypala a nezranila dělníka 

- Zatěžovat nezabezpečené okraje výkopu, z důvodu stržení zeminy. 

- Strojní vykopávky smějí být prováděny nejvýše do vzdálenosti 1 m od vytýčených 

podzemních vedení, abychom je neporušili. Tyto úseky se dokopávají ručně. 

 

Obsluha strojů 

- Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění nástrojů 

tím, že klíče od strojů se vytahují po uvedení stroje do klidu. 

- Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno, tyto věci se dělají po uvedení 

stroje do klidu. 

- Zdržovat se pod zavěšeným břemenem je přísně zakázáno, aby na pracovníky nespadlo 

břemeno. 

- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač, aby bylo 

břemeno dobře upevněno a nespadlo při manipulaci. 

 

Odpady č. 17, 18 

Čas potřebný pro tuto etapu: 

Délka etapy bude trvat cca 5 pracovních dní. (1. týden) 

 

2) Zajištění a vytěžení stavební jámy 

Zajištění stavební jámy je navrženo vzhledem k vysoké úrovni podzemní vody 

z převrtávané pilotové stěně, ve které budou střídané vyztužené a nevyztužené piloty. 

Pilotová stěna je navržena kolem celé stavební jámy jako dočasná konstrukce. Průměr pilot 

je 1000 mm s osovými vzdálenostmi 850 mm. 

Primární (nevyztužené) piloty budou zataženy minimálně 1,0 m pod dno stavební jámy. 

Sekundární (vyztužené) piloty budou vetknuty pod dno stavební jámy na staticky nutnou 

délku. Všechny piloty jsou součastně vetknuty do jílovitých břidlic a tím tvoří vodotěsnou 

pažící konstrukci. Kotvení bude uskutečněno pomocí předpjatých pramencových kotev. 

Jsou navrženy převázky přes pilotovou stěnu. 
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Provádění prací  

Před zahájením prací budou z úrovně HTÚ, odpovídající úrovni hlav pilot, vytyčeny 

středy pilot. Tyto středy zabezpečují umístění vrtů a jejich vzájemnou polohu. Vrty pro 

piloty budou prováděny za použití provozního pažení. Nejprve budou vrtány primární 

piloty v projektovaných délkách. Následně – po uplynutí cca 72 hodin – budou do mezer 

již realizovaných primárními pilotami provedeny piloty sekundární – vyztužené. Po 

provedení každého vrtu bude pata piloty vyčištěna a do sekundárních pilot bude zatlačen 

armokoš dříku piloty pomocí vrtné soupravy. Betonáž pilot bude prováděna v souladu s EN 

1536 v závislosti na průniku podzemních vod do zapažených vrtů. Pokud se podaří vrt 

utěsnit (suché vrty) bude realizovaná betonáž do sucha pomocí průběžného šnekového 

vrtáku vrtné soupravy, který je na betonáž přizpůsoben. V případě výskytu vody ve vrtu 

bude prováděna betonáž odspoda pomocí sypákových rour a betonová směs, znehodnocena 

stykem s podzemní vodou, musí být vytlačena nad projektovanou úroveň hlavy a následně 

odstraněna.  

Po provedení pilot bude následovat technologická přestávka na zrání betonu 

minimálně 5 dní. Po jejím uplynutí může být postupně prováděn výkop na pracovní úroveň 

první úrovně kotvení, která je předepsaná projektantem.  

 

Výkop bude proveden rypadlem na kolovém podvozku, který, až bude potřeba, bude 

mít do stavební jámy vybudován sjezd a ten bude použit i pro odvoz vytěžené zeminy, 

která bude odvezena na skládku.  

 

Kotvy pro kotvení pilotové stěny budou provedeny v předepsaných délkách a 

sklonech. Vrty pro kotvy budou prováděny pod ochranou provozního pažení. Po dokončení 

každého vrtu a jeho vyčištění bude provedeno jeho vyplnění cementovou zálivkou a bude 

osazen svazek kotevních lan s injektážní trubkou. Nejdříve po 24 hodinách po osazení bude 

provedena injektáž kořene. Napnutí kotev může být provedeno nejdříve po deseti dnech od 

dokončení injektáží příslušných kotev, přičemž technologická přestávka pro zrání kotev 

bude využita pro osazení převázek. Kotvy budou zkoušeny na 1,25 - násobek kotevní síly. 

Po napnutí kotev bude možno odtěžit stavební jámu na další úroveň kotvení což je mocnost 

zeminy 4,8 m opět rypadlem na kolovém podvozku a zemina se bude odvážet nákladními 

automobily po rampě vedené do stavební jámy.  
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Po provedení napnutí druhé řady kotev (stejný postup jako u první řady kotev) bude 

možno odtěžit stavební jámu na úroveň podkladních betonů. Toto těžení už bude 

prováděno za pomocí věžových jeřábů, které budou ze stavební jámy vytahovat kontejnery 

se zeminou, která bude následně odvážena na skládku. Tento proces je zdlouhavý, jelikož 

rampa ze stavební jámy by už měla veliký sklon a naložené nákladní automobily by 

nedokázali výjezd s takovým sklonem rampy. 

 

Výkaz výměr 

Koeficient nakypření je 1,2       

V první vytěžené úrovni, která je v úrovni 1,6 m pod terénem – 4 554,6 m3 

V druhé vytěžené úrovni, která je v úrovni 7,4 m pod terénem – 13 287,6 m3 

Až na dno jámy v úrovni 10,2 m pod terénem – 5 476,8 m3 

  

 Beton pro primární (nevyztužené) piloty – 1 088,56 m3 

 Beton pro sekundární (vyztužené) piloty – 1 207,16 m3 

 

 Armokoše – dle typu – počet – 144 ks 

 

Pracovní četa 

 Viz technologický předpis (kapitola č. 9.) 

Stroje  

 Viz technologický předpis (kapitola č. 9) 

 

Kvalita vstupní 

Kontrola správnosti vytyčení stavby dle stavební dokumentace. Správné provedení sejmutí 

ornice a vytyčení stavby. Vše se zapíše do stavebního deníku s podpisem stavbyvedoucího 

a technického dozoru investora.  

 

 

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se správnost provádění pilot a hloubka založení, jejich betonáž a vyztužení 

sekundárních pilot. Kontrola těžení stavební jámy, její úrovně pro kotvení pilotové stěny. 
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Kontrola provádění kotvení pilotové stěny, rozmístění kotev, jejich hloubka a jejich 

předepnutí. Kontrola dodaných materiálů dle technických listů a dodacích listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se celkové vytěžení stavební jámy, rovinnost s možnou odchylkou 5 mm na 3m 

lati. Kontrola předepnutí kotev – zkoušeny na 1,25 násobku předepsané síly. Kontrola 

vniknutí podzemní vody do stavební jámy. 

 

BOZP 

- nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích) 

- nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

dočasných nebo přechodných staveništích 

- nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 

- vyhl.č.137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

- nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

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

- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Obsluha strojů 

- Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění nástrojů 

tím, že klíče od strojů se vytahují po uvedení stroje do klidu. 

- Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno, tyto věci se dělají po uvedení 

stroje do klidu. 

- Zdržovat se pod zavěšeným břemenem je přísně zakázáno, aby na pracovníky nespadlo 

břemeno. 

- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač, aby bylo 

břemeno dobře upevněno a nespadlo při manipulaci. 
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Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  

- Přejetí pracovníka- Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na 

přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a 

potřebnou vizuální kontrolu. 

Vrtání pilot 

- Poranění pracovníka vrtákem – při manipulaci s nástavci vrtné soupravy být maximálně 

opatrní a vždy být v kontaktu s obsluhou stroje.  

 

Odpady: 5,10,12,17,18 

Čas: 

Tyto práce se budou provádět cca 109 dní (2. - 22. týden) 

 

3) Základová deska „bílá vana“ 

3.1) Zhotovení podkladového betonu 

Po vytěžení celé stavební jámy se provede podkladní beton tloušťky 150 mm, který slouží 

k vyrovnání podloží a zajištění dostatečného krytí výztuže. 

 

Na dno celé stavební jámy se pomocí  SCHWING P 2525 s výložníkem S 61 SX, ke 

kterému bude dodávána betonová směs pomocí autodomíchávače. Pomocní dělníci budou 

železnými hráběmi a lopatami doupravovat výšku podkladního betonu. Výška se bude 

měřit nivelačním laserem. Beton se zvibruje vibrační lištou DYNAPAC BV 21 C – 2m. 

Poté následuje 7 denní technologická přestávka, kdy se podkladní beton zakrápí, aby 

nezprahl.  

 

Výkaz výměr 

 Betonová směs C12/15 – X0 – 355,9 m3 

Pracovní četa 

 Viz technologický předpis (kapitola č. 9) 

Stroje 

 Viz technologický předpis (kapitola č. 9) 

Kontrola vstupní 
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Kontroluje se celkové vytěžení stavební jámy, rovinnost s možnou odchylkou 5 mm na 3m 

lati. Kontrola předepnutí kotev – zkoušeny na 1,25 násobku předepsané síly. Kontrola 

vniknutí podzemní vody do stavební jámy. 

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se rovinnost podkladního betonu, správnost konzistence betonu a výška 

podkladního betonu. Kontrola dodané betonové směsi dle technických listů a dodacích 

listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se rovinnost podkladního betonu s možnou odchylkou 2 mm na 3m lati. Výška 

podkladního betonu pomocí nivelačního přístroje. Kontrola správného kropení betonu při 

zrání. Výsledek se zapíše do stavebního deníku za přítomnosti technického dozoru 

investora a stavbyvedoucího. 

 

3.2) Kladení separační folie 

Mezi podkladní beton a základovou desku budou po celé ploše vloženy dvě separační folie 

(1x polyethylenová folie tl. 0,15 mm), které zajistí kluzné oddělení základové desky od 

zbývajících konstrukcí.  

 

Na podkladní beton se položí jeden separační pás polyethylenové folie, která se nijak 

nekotví. Spoje mezi folií budou svařeny horkým vzduchem pomocí automatu Laister 

TWINNY S.  

 

Výkaz výměr  

  Polyethylenová folie 1709,5 m2 

 

Pracovní četa 

 Vedoucí čety svářeč folie 1 

 Izolatéři 2 

 Pomocí dělníci 3 
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Stroje 

 Automat Laister TWINNY S 

 Odlamovací nuž, nůž na folii.  

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se rovinnost podkladního betonu s možnou odchylkou 2 mm na 3m lati. Výška 

podkladního betonu pomocí nivelačního přístroje. Kontrola správného kropení betonu při 

zrání.  

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se správnost provedení svarů, správná délka přeložení folie. Kontrola dodaných 

materiálů dle technických listů a dodacích listů. 

  

Kontrola výstupní 

Kontroluje se pečlivost provedených svarů pomocí rýsovací jehly. Výsledek se zapíše do 

stavebního deníku. 

 

3.3) Vyztužení základové desky 

Provede se vyztužení základové desky pomocí oceli 10 505. 

 

Podle výkresu uložení betonářské oceli základové desky se provede vazači a svářeči 

uložení betonářské výztuže ve stavební jámě. Výztuž se uloží na distančníkové pásy, které 

zaručí krytí výztuže. Výztuž se řádně provaří a naváže dle platných předpisů.  

 

Výkaz výměr 

 Množství betonářské výztuže 10 505 –  169,6 t 

Složení pracovní čety 

 Viz technologický předpis (kapitola č. 9.) 

Stroje  

 Viz technologický předpis (kapitola č. 9.) 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se pečlivost provedených svarů pomocí rýsovací jehly. 
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Kontrola mezioperační  

Kontroluje se správnost rozmístění výztuže, rovinnost, krytí, svary a vazačské spoje.  

Kontrola dodaných materiálů dle technických listů a dodacích listů. 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se správnost rozmístění výztuže dle projektové dokumentace. Správné krytí dle 

projektu a výpočtech statika. Kontrola pevnosti všech spojů. Výsledek se zapíše do 

stavebního deníku. 

 

3.4) Betonáž základové desky (bílá vana) 

Pomocí  SCHWING P 2525 s výložníkem S 61 SX se uloží betonová směs, která bude 

dodávána pomocí autodomíchávače. Pomocní dělníci budou železnými hráběmi a lopatami 

doupravovat výšku základové desky, která je tloušťky 650 mm. Výška se bude měřit 

nivelačním laserem. Beton se vibruje ponorným vibrátorem M 7 AFP. Poté následuje 

ošetřování betonu, kdy se podkladní beton zakrápí, aby nezprahl.  

 

Výkaz výměr 

 Betonová směs s krystalickou přísadou C25/30 – XC1 – 1 439,8 m3 

Pracovní četa 

 Viz technologický předpis (kapitola č. 9.) 

Stroje 

 Viz technologický předpis (kapitola č. 9.) 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se správnost rozmístění výztuže dle projektové dokumentace. Správné krytí dle 

projektu a výpočtech statika. Kontrola pevnosti všech spojů.  

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se rovinnost základové desky, správnost konzistence betonu a výška desky. 

Kontrola dodané betonové směsi dle technických listů a dodacích listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se rovinnost základové desky s možnou odchylkou 2 mm na 3m lati. Výška 

základové desky pomocí nivelačního přístroje. Kontrola správného kropení betonu při 
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zrání. Výsledek se zapíše do stavebního deníku za přítomnosti technického dozoru 

investora a stavbyvedoucího. 

 

BOZP 

- nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích) 

- nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

dočasných nebo přechodných staveništích 

- nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 

- vyhl.č.137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

- nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

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

- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Čerpadla směsí  

- Poranění pracovníka víkem tlakové nádoby - Víko tlakové nádoby nelze otvírat, 

pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například 

odvzdušňovacím ventilem. 

- Zakopnutí, poranění hadicí - Při používání hadic má obsluha stabilní postavení. Při 

strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání.  

 Zranění pracovníka - Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a 

rozebírat pod tlakem. 

- Přejetí pracovníka - Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný 

příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 

 

Práce s výztuží 

-Ohrožení pohybem materiálu a jeho ukládání – Při manipulaci s výztuží musí dělníci dávat 

pozor na poranění od řezu či propíchnutí části těla ostrým koncem výztuže. 

-Pořezání, propíchnutí – Při vazačských pracích dávat pozor na ostré hrany výztuže. 
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-Poranění ruky o ostré předměty či šlápnutí na ostrý předmět - Při odstraňování bednění 

dávat pozor na poranění vyčuhujícími hřebíky a zbytky rádlovacího drátu, či šlápnutí na ně 

a proto je vytahovat z částí bednění a dávat do nádoby k tomu určené. 

 

Odpady: 1,2,4,5,7,8,10,12,15,18 

Čas celé etapy základové desky 

 Cca 15 dní (23. – 25. týden) 

 

4) Hrubá spodní stavba (děleno dilatační spárou) 

Tato etapa bude probíhat ve všech podzemních patrech stejně, proto vypíši pouze pro jedno 

podzemní patro. 

 

4.1) zástřik a vyrovnání pilotových stěn 

Před prováděním stříkaného betonu se do pilot navrtají vrty průměr cca 42 mm. Do vrtů se 

do cementové zálivky osadí zahnuté ocelové trny z betonářské výztuže, na které se přichytí 

obvykle vrstva svařované ocelové sítě 6x150x150 (2x3 m). Potom se provede stříkaný 

beton tl. 10 mm. 

 

Výkaz výměr 

 Kari sít 6x150x150   6,24 t (celkem) 

 Stříkaný beton SB 20 (C 16/20) 225,3 m3 (celkem) 

 

Složení pracovní čety 

 Vedoucí čety stříkač betonu    1  

 Dělníci pro stříkání betonu    3 

 Vazač kari sítí      4 

 Řidič nákladního auta (řidičský průkaz)   1 

Řičic autodomíchávače (řidičský průkaz)  2 

Stroje  

 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

 Strojní sestava pro stříkaný beton  

Autodomíchávač STETTER AM 10C 

 SCHWING P 2525 s výložníkem S 61 SX  
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Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, brýle, reflexní oděv, 

pracovní, rukavice. 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se rovinnost základové desky s možnou odchylkou 2 mm na 3m lati. Výška 

základové desky pomocí nivelačního přístroje. Kontrola správného kropení betonu při 

zrání. Výsledek se zapíše do stavebního deníku za přítomnosti technického dozoru 

investora a stavbyvedoucího. 

 

Kontrola mezioperační 

Kontrolují se vývrty a osazení ocelových trnů, kontrola oceli, její provedení a montáž, 

správnost překrytí kary sítí. Kontrola dodaných materiálů dle technických listů a dodacích 

listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se svislost stříkaného betonu s možnou odchylkou 3mm na 2m lati.  

 

4.2) Vloženi dilatace 

Po obvodu celé stavební jámy se nakotví dilatace formou tepelné izolace XPS 

Prime tloušťky 40 mm. Na podklad se nanese penetrace. Po penetraci lepidlo, na které se 

přichytí polystyren. Izolace se nakotví pomocí kotevních terčů. Vždy bude prováděno 

pouze pro jedno podzemní patro. 

 

Výkaz výměr 

Polystyren XPS Prime tl. 40 mm  90,2 m3 (celkem) 

 Lepidlo standart     5 palet (celkem) 

 Kotevní terčíky     10 000 ks (celkem) 

 

Složení pracovní čety 

 Vedoucí pracovní čety je zedník  1 

 Montéři polystyrenu   5 

 Řidič nákladního auta (řidičský průkaz)   1 

 Pomocní dělníci    2 
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Stroje (pomůcky) 

 Odlamovací nůž 

 Příklepová vrtačka BOSH GSB 19-2 RE 

 Nerezové profilované hladítko  

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, 

pracovní rukavice. 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se svislost stříkaného betonu s možnou odchylkou 3mm na 2m lati.  

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se rovinnost stěny, provádění kotvení izolace. Kontrola dodaných materiálů dle 

technických listů a dodacích listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontrola rovinnosti s možnou odchylkou 2 mm na 2 m lati. 

 

4.3) výztuž obvodových zdí a nosných sloupů 

Provede se vyztužení obvodových zdí tl. 330mm (300mm), nosných sloupů rozměrů 250 

x 1000 a 250 x 1150 mm betonářskou ocelí 10 425. 

 

Podle výkresu tvarů se provede vazači a svářeči uložení betonářské výztuže. Výztuž se 

uloží na distančníkové pásy, které zaručí krytí výztuže. Výztuž se řádně provaří a naváže 

dle platných předpisů. Mezi bednění a výztuž se také dávají distančníky pro zaručení krytí 

výztuže. 

 

Výkaz výměr 

Množství betonářské výztuže 10 425 – množství dle rozpočtu spodní hrubé stavby 

Složení pracovní čety 

 Vedoucí čety vazač výztuže    1 

 Železáři         3 

 Svářeči        2 

 Pomocní dělníci        2 
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 Řidič nákladního auta       1 

 Strojník věžového jeřábu (průkaz strojníka)  1 

Stroje  

 Věžový jeřáb s horní otočí 110 EC-B 6 Litronic 

 Svařovací konvektor KITin 165 TIG – 230 V 

 Vazačska na armování betonu EDMA 0455 

 Úhlová bruska Narex EBU 230 

 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, 

pracovní rukavice. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se svislost bednění s možnou odchylkou 2mm na 2m lati.  

 

Kontrola mezioperační  

Kontroluje se správnost rozmístění výztuže, rovinnost, krytí, svary a vazačské spoje. 

Kontrola dodaných materiálů dle technických listů a dodacích listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se správnost rozmístění výztuže dle projektové dokumentace. Správné krytí dle 

projektu a výpočtech statika. Kontrola pevnosti všech spojů. Výsledek se zapíše do 

stavebního deníku. 

 

4.4) Jednostranné bednění z vnitřní strany nosných obvodových stěn a bednění nosných sloupů. 

Veškeré bednění se opatří odbedňovacím nátěrem. Provede se systémové bednění sloupů, 

které se stáhne spojovacími šrouby a tím zaručí stálost tvaru. Pro obvodové stěny se použije 

systémové bednění jednostranné, které se vzepře příhradovou konstrukcí.  

 

Výkaz výměr 

 Množství – dle rozpočet hrubé spodní stavby 

 Dílec délky 1m, výšky 2,5m a šířky 150mm – dle výpočtu výrobcem 

 Dílce pro sloupy – dle výpočtu výrobcem 

 Vzpěry dřevěné, klínky 
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 Spojovací šrouby 

 Odbedňovací nátěr 

 

Složení pracovní čety 

 Vedoucí montér bendění (tesař)    1 

 Tesaři       5 

 Natěrač bednění odbedňovacím nátěrem  2 

 Řidič nákladního auta     1 

 Strojník věžového jeřábu (průkaz strojníka)  1 

Stroje  

 Věžový jeřáb s horní otočí 110 EC-B 6 Litronic 

 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

 Kladivo, sekeru, proklady 

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, 

pracovní rukavice. 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se správnost rozmístění výztuže dle projektové dokumentace. Správné krytí dle 

projektu a výpočtech statika. Kontrola pevnosti všech spojů. 

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se svislost bednění a jeho utěsnění i zapření. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se svislost bednění s možnou odchylkou 2mm na 2m lati. Kontrola provedení 

odbedňovacího nátěru. Zapření bednění proti posunutí. 

 

4.5) Betonáž nosných obvodových zdí a nosných sloupů 

Do připraveného bednění se pomocí  SCHWING P 2525 s výložníkem S 61 SX uloží 

betonová směs, která bude dodávána pomocí autodomíchávače. Pomocní dělníci budou 

směrovat výložník autočerpadla do bednění. Beton se vibruje ponorným vibrátorem M 7 

AFP. Poté následuje 2 denní technologická přestávka, kdy se beton zakrápí, aby nesprahl.  
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Výkaz výměr 

Betonová směs s krystalickou přísadou C25/30 – XC1 – dle rozpočtu pro hrubou 

spodní stavbu 

Betonová směs pro nosné sloupy C 25/30 – XC1 – dle rozpočtu pro hrubou spodní 

stavbu 

 

Pracovní četa 

 Vedoucí pracovní čety je betonář   1 

 Obsluha autočerpadla (řidičský průkaz)   1 

 Řičic autodomíchávače (řidičský průkaz)   3 

 Obsluha ponorného vibrátoru   2 

 Pomocní dělníci    1 

Stroje 

 Autodomíchávač STETTER AM 10C 

 SCHWING P 2525 s výložníkem S 61 SX 

Ponorný vibrátor M 7 AFP   

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, 

pracovní rukavice, brýle. 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se svislost bednění s možnou odchylkou 2mm na 2m lati. Kontrola provedení 

odbedňovacího nátěru. Zapření bednění proti posunutí. 

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se stálost bednění, jeho umístění, správnost konzistence betonu. 

Kontrola dodané betonové směsi dle technických listů a dodacích listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se stálost bednění rovinnost. Kontroluje se poloha sloupů dle projektové 

dokumentace. Výsledek se zapíše do stavebního deníku za přítomnosti technického dozoru 

investora a stavbyvedoucího. 

 

 



59 
 
 

4.6) Odbednění 

Provede se odbednění systémového bednění. Bednění se následně očistí a složí na místo 

skládky. Bednění se bude dále využívat. 

Výstupní kontrola 

Kontroluje se svislost vybetonovaných konstrukcí s možností odchylky 2mm na 3m lati. 

Kontrola správnosti probetonování všech prvků, správné hutnění.  

 

4.7) Bednění stropu 

Pro bednění stropu se využije systémové nosníkové bednění MULTIFLEX. 

 

Montéři bednění provedou výstavbu bednění pro stropní konstrukci. Na teleskopické 

stojky, které jsou opatřeny vidlicovitou hlavicí, osadí nosníky bednění. Některé stojky mají 

pro stabilitu dolní trojnožku. Na nosníky bednění se položí bednící desky, které se opatří 

odbedňovacím nátěrem.  

 

Výkaz výměr 

 Množství – dle rozpočet hrubé spodní stavby  

 Nosné teleskopické stojky – dle výrobce 

 Nosníky bednění- dle výrobce 

 Bednící desky stropního bednění - 2000 m2 

 Odbedňovací nátěr 

 

Složení pracovní čety 

 Vedoucí montér bednění (tesař)    1 

 Pomocní montéři bednění (tesaři)   5 

 Natěrač bednění odbedňovacím nátěrem  2 

 Řidič nákladního auta (řidičský průkaz)   1 

 Strojník věžového jeřábu (průkaz strojníka)  1 

Stroje  

 Věžový jeřáb s horní otočí 110 EC-B 6 Litronic 

 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, 

pracovní rukavice. 
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Kontrola vstupní 

Kontroluje se stálost bednění rovinnost. Kontroluje se poloha sloupů dle projektové 

dokumentace. Výsledek se zapíše do stavebního deníku za přítomnosti technického dozoru 

investora a stavbyvedoucího. 

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se rovinnost bednění a jeho podepření. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se rovinnost bednění s možnou odchylkou 2mm na 3m lati. Kontrola provedení 

odbedňovacího nátěru. Zapření bednění proti posunutí a stabilitu bednění. 

 

4.8) Provedení výztuže stropu 

Provede se vyztužení stropu tl. 220mm (250mm) betonářskou ocelí 10 505. 

 

Podle výkresu tarů se provede vazači a svářeči uložení betonářské výztuže. Výztuž se uloží 

na distančníkové pásy, které zaručí krytí výztuže. Výztuž se řádně provaří a naváže dle 

platných předpisů.  

 

Výkaz výměr 

 Množství betonářské výztuže 10 505– dle rozpočtu hrubé spodní stavby 

 

Pracovní četa 

 Vedoucí čety vazač výztuže    1 

 Železáři       2 

 Svářeči (svářecí průkaz)     2 

 Pomocní dělníci      2 

 Řidič nákladního auta (řidičský průkaz)   1 

 Strojník věžového jeřábu (průkaz strojníka)          1 

Stroje  

 Věžový jeřáb s horní otočí 110 EC-B 6 Litronic 

 Svařovací konvektor KITin 165 TIG – 230 V 

 Vazačska na armování betonu EDMA 0455 
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 Úhlová bruska Narex EBU 230 

 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, 

pracovní rukavice. 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se rovinnost bednění s možnou odchylkou 2mm na 3m lati. Kontrola provedení 

odbedňovacího nátěru. Zapření bednění proti posunutí a stabilitu bednění. 

 

Kontrola mezioperační  

Kontroluje se správnost rozmístění výztuže, rovinnost, krytí, svary a vazačské spoje. 

Kontrola dodaných materiálů dle technických listů a dodacích listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se správnost rozmístění výztuže dle projektové dokumentace. Správné krytí dle 

projektu a výpočtech statika. Kontrola pevnosti všech spojů. Výsledek se zapíše do 

stavebního deníku. 

 

4.9) Betonáž strupu 

Do připraveného bednění se pomocí  SCHWING P 2525 s výložníkem S 61 SX uloží 

betonová směs, která bude dodávána pomocí autodomíchávače. Pomocní dělníci budou 

železnými hráběmi a lopatami doupravovat výšku stropní desky, která je tloušťky 220 mm 

(250 mm). Výška se bude měřit nivelačním přístrojem. Beton se vibruje ponorným 

vibrátorem M 7 AFP. Poté následuje 2 denní technologická přestávka, kdy se podkladní 

beton zakrápí, aby nesprahl.  

 

Výkaz výměr 

 Betonová směs C25/30 – XC1 – dle rozpočtu hrubé spodní staby 

 

Pracovní četa 

 Vedoucí pracovní čety je betonář   1 

 Obsluha autočerpadla (řidičský průkaz)   1 

 Řičic autodomíchávače (řidičský průkaz)   2 
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 Měřič nivelačním přístrojem   2 

 Obsluha ponorného vibrátoru   2 

 Pomocní dělníci    6 

Stroje 

Autodomíchávač STETTER AM 10C 

 SCHWING P 2525 s výložníkem S 61 SX 

Ponorný vibrátor M 7 AFP   

Nivelační přístroj 

 Lopaty, železné hrábě. 

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, 

pracovní rukavice. 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se správnost rozmístění výztuže dle projektové dokumentace. Správné krytí dle 

projektu a výpočtech statika. Kontrola pevnosti všech spojů. 

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se rovinnost základové desky, správnost konzistence betonu a výška desky. 

Kontrola dodané betonové směsi dle technických listů a dodacích listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se rovinnost stropní desky s možnou odchylkou 2 mm na 3m lati. Výška stropní 

desky pomocí nivelačního přístroje. Kontrola správného kropení betonu při zrání. 

Výsledek se zapíše do stavebního deníku za přítomnosti technického dozoru investora a 

stavbyvedoucího. 

 

4.10) Odbednění stropu 

Provede se odbednění systémového bednění. Bednění se následně očistí a složí na místo 

skládky. Bednění se bude dále využívat. 

 

Výstupní kontrola 

Kontroluje se rovinnost stropu s možností odchylky 2mm na 3m lati. Kontrola správnosti 

probetonování, správné hutnění.  
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4.11) Osazení prefabrikovaných schodišť 

Osadí se na ozub vytvořený stropní deskou schodišťové rameno. Mezipodesta byla 

provedena při betonáži nosných obvodových zdí. Uložení na tuhý akusticky izolační 

elastický materiál (belar 0,8), který se vloží na ozub a také na monolitické podesty a 

mezipodesty. 

 

BOZP 

- nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích) 

- nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

dočasných nebo přechodných staveništích 

- nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 

- vyhl.č.137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

- nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

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

- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Čerpadla směsí  

- Poranění pracovníka víkem tlakové nádoby - Víko tlakové nádoby nelze otvírat, 

pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například 

odvzdušňovacím ventilem. 

- Zakopnutí, poranění hadicí - Při používání hadic má obsluha stabilní postavení. Při 

strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání.  

- Zranění pracovníka - Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a 

rozebírat pod tlakem. 

- Přejetí pracovníka - Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný 

příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
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Práce s výztuží 

-Ohrožení pohybem materiálu a jeho ukládání – Při manipulaci s výztuží musí dělníci dávat 

pozor na poranění od řezu či propíchnutí části těla ostrým koncem výztuže. 

-Pořezání, propíchnutí – Při vazačských pracích dávat pozor na ostré hrany výztuže. 

-Poranění ruky o ostré předměty či šlápnutí na ostrý předmět - Při odstraňování bednění 

dávat pozor na poranění vyčuhujícími hřebíky a zbytky rádlovacího drátu, či šlápnutí na ně 

a proto je vytahovat z částí bednění a dávat do nádoby k tomu určené. 

 

Bednění 

- Zavalení pracovníka, pád pracovníka - Bednění musí být těsné, únosné a 

prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno 

proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v 

souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a 

zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky 

a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v 

podélné, příčné i vodorovné rovině. 

- Zavalení - Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je 

bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

-zborcení kce-Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena 

statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

 

Stříkaný beton 

-Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví je třeba, aby na pracovišti se stříkaným 

betonem byla osádka chráněna proti účinkům prašnosti, odrazu či spadu i proti účinkům 

cementů, příměsí a přísad na pokožku i sliznice. Proto musí obsluha používat osobní 

ochranné pomůcky – respirátor, ochranné rukavice, ochranný štít nebo brýle, ochranu 

pokožky vhodným oděvem (zvláště proti vysoké alkalitě cementů a některých přísad s 

možností vzniku kožních podráždění až popálenin). 

 

Přeprava a ukládání betonové směsi 

-Pád a zavalení pracovníků - Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo 

zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních 

podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
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z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa 

zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v 

technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 

nebo ochranný koš. 

 

Odbedňování 

- Zřícení kce - Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž 

při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí 

být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

- Zakopnutí, poranění - Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na 

určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.  

Odpady: 1,2,4,5,7,8,10,12,15,18 

 

Čas celé hrubé podzemní stavby 

  109 dní (26. - 48. týden) 

 

5) Hrubá vrchní stavba 

5.1) Opakovaný postup jako u hrubé spodní stavby 

Pro 1NP, 2NP a 3NP se provede podobně, jako u hrubé spodní stavby, kromě bednění 

nosných obvodových zdí a vnitřních nosných zdí, které bude oboustranné. 

 

Výztuž obvodových zdí a nosných vnitřních zdí  

Oboustranné bednění obvodových a vnitřních nosních zdí  

Betonáž nosných obvodových a vnitřních zdí  

Odbednění  

Bednění stropu 

Provedení výztuže stropu 

Betonáž stropu  

Odbednění stropu  

 Osazení prefabrikátových schodišť 
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5.2) Výstavba obvodových zdí z Porothermu 

Provede se vyzdění obvodových a nosných zdí 4NP pomocí tvárnic Porotherm, který se 

klade na vápenocementovou maltu. Vnitřní nosné zdi jsou zděné z Porothermu 25 AKU 

SYM. Obvodové stěny jsou z Porothermu 24 P+D. 

Zedníci si založí rohy na stropní desce dle projektové dokumentace. Vyzdí obvodové stěny. 

Ložné spáry se promaltují, svislé jsou pouze na sraz. Osadí se překlady nad otvory.  

 

Výkaz výměr 

 Porotherm 25 AKU SYM  

 Porotherm 24 P+D  

 Matla P10  

 Překlady Porotherm  

 

Složení pracovní čety  

 Vedoucí pracovní čety zedník    1 

 Zedníci       8 

 Pomocní dělníci      4 

 Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz)  1 

 Strojník věžového jeřábu (průkaz strojníka)  1 

Stroje 

 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

 Věžový jeřáb s horní otočí 110 EC-B 6 Litronic 

 Kontinuální míchačka KM 40 

 Vodováha, zednická lžíce, zednické kladívko, kolečko, lopatu. 

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, 

pracovní rukavice. 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se rovinnost stropu s možností odchylky 2mm na 3m lati. Kontrola správnosti 

probetonování, správné hutnění.  
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Kontrola mezioperační 

Kontroluje se svislost zdí, promaltování spár, provázání rohů, správné osazení překladu. 

Kontrola dodaných materiálů dle technických listů a dodacích listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se svislost zdí s možnou odchylkou 2 mm na 3m lati. Správnost provázání rohů 

a promaltování vodorovných spár. Kontrola osazení překladů. 

 

5.3) Provádění ztužujících žb stěn 

Znova stejný postup jako u žb konstrukcí hrubé spodní stavby (viz uvedeno výše). 

 

5.4) Žb stropy 

Stejný postup jako uveden výše u hrubé spodní stavby při provádění stropních konstrukcí 

 

5.5) Střešní plášť 

Na stropní desku posledního podlaží se provede střešní plášť jednoduché ploché střechy se 

sklonem 5%. Střešní deska je opatřena atikou. Tepelná izolace střechy se provede 

polystyrenem EPS 100 S tloušťky min 180 mm. Pro spád se použijí spádové klíny 

z polystyrenu EPS 100 S. Tepelná izolace bude mechanicky kotvena do stropní desky. Na 

tepelnou izolaci se položí dva hydroizolační pásy z modifikovaného asfaltu, ten první bude 

mechanicky kotven do stropní desky, druhý bude pouze přivařen k tomu předešlému. 

Oplechování atiky se provede klempířskými výrobky. 

 

Výkaz výměr 

 Tepelná izolace tl. 180 mm EPS 100 S – 212,35 m3 

 Tepelná izolace ve spádových klínech EPS 100 S – 1 197,7m2 

 Modifikovaný asfaltový pás-  2 874,5 m2 

Pracovní četa 

 Vedoucí čety pokrývač      1 

 Pokrývači       3 

 Pomocní dělníci      2 

 Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz)  1 

 Strojník věžového jeřábu průkaz strojníka)  1 
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Stroje  

 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

 Věžový jeřáb s horní otočí 110 EC-B 6 Litronic 

 Příklepová vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE 

 Odlamovací nůž, hadicová vodováha, plynový hořák. 

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, 

pracovní rukavice. 

 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se rovinnost stropu s možností odchylky 2mm na 3m lati. Kontrola správnosti 

probetonování, správné hutnění.  

 

Kontrola mezioperační 

Kontroluje se správné provedení tepelné izolace, provedení spádových klínů. Správné 

kotvení tepelné izolace. Kontrola provedení hydroizolace, její kotvení a provaření spojů. 

Kontrola dodaných materiálů dle technických listů a dodacích listů. 

 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se správné provedení tepelné izolace její rovinnost a tloušťka, provedení 

spádových klínů. Správné kotvení tepelné izolace. Kontrola provedení hydroizolace, její 

kotvení a provaření spojů. 

 

BOZP 

- nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

dočasných nebo přechodných staveništích 

- nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 

- vyhl.č.137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

- nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nař.vl.č.441/2004 
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- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

čerpání betonové směsi, bednění a odbedňování, práce s výztuží (viz uvedeno výše). 

 

Vazačské práce a manipulace s břemeny 

- Musí být zajištěna bezpečná manipulace s břemeny a používání požadovaného závěsného 

zařízení. 

- Pod závěsným břemenem a jeho blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. 

 

Odpady: 1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,18 

 

Čas etapy hrubé vrchní stavby 

  210 dní (49. – 90. týden) 

 

6) Dokončovací práce 

6.1) Dozdění vnitřních nenosných příček 

Provede se dozdění nenosných příček z tvárnic Porotherm 11,5 P+D, 8 P+D a v koupelnách 

jsou provedeny přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. Tyto práce jsou vždy po 

vyzdění celého patra a po provedení stropní konstrukce a následného odbednění stropu.  

Pracovní četu tvoří vedoucí – zedník a 9 zedníků 

 

6.2) Montáž oken a venkovních dveří 

Montéři přivezou hotové výrobky a osadí je do otvorů. Okna se usazují 100 mm od 

venkovního líce. Usadí se na dřevěné klínky, zajistí se i na bocích klínky. Vodováhou se 

dají do svislé a vodorovné roviny. Pomocí příklepové vrtačky se provrtá rám a turbošrouby 

se okno ukotví do nosné zdi. Štěrbina se vyplní nízkoexpanzní pistolovou pěnou. Po 

vytvrdnutí se osadí parapety.  

Venkovní dveře se osazují obdobně.  

Pracovní četu tvoří vedoucí – montér oken a 5 dělníků 

 

6.3) Provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí  

Instalatéři si provedou drážky ve stěnách, do kterých je to povoleno.  
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Elektrický proud se většinou rozvádí v drážkách zdí. 

Vodovodní potrubí se rozvádí po stropní desce a instalačními stěnami k zařizovacím 

předmětům.  

Teplovodní vytápění se rozvádí po stropní desce a k tělesům je připojeno těsně nad budoucí 

podlahou. 

Odpadní potrubí se rozvádí v instalačních stěnách nebo v nenosných stěnách. 

Pracovní četu tvoří vedoucí vodoinstalatér a další 3 vodoinstalatéři, 6 eletrikářů, 4 topenáři. 

 

6.4) Instalační stěny 

Dodělají se stěny, které schovávají rozvody vnitřních sítí. Tyto stěny se zhotovují 

z pórobetonových tvárnic tl. 5 mm.  

Pracovní četu tvoří vedoucí zedník a 3 pomocní zedníci. 

 

6.5) Zhotovení vnitřních omítek 

Provedeme vnitřní omítky tl. 15 mm strojním nanášením. V místnosti nejprve si omítkáři 

připraví omítníky, které dají do svislé roviny a ty vymezují tloušťku omítky. Na rohy si 

připevní zaomítací rohové profily, které osadí do svislé roviny. Poté pomocí omítacího 

stroje stříkají omítku mezi omítníky a hliníkovou latí strhávají přebytky. K omítacímu 

stroji se sypký materiál přivádí z věžového sila a až v omítacím stroji se mísí s vodou 

v pistoli, kterou omítkář nanáší materiál na stěnu. Nastává technologická přestávka – 1 mm 

omítky tvrdne 1 den. 

 

Po provedení omítkového jádra se stěny natáhnou štukovou omítkou tloušťky 2 mm. 

Štuková omítka se molitanovým hladítkem upraví do konečné podoby omítky.  

Pracovní četu tvoří vedoucí omítkář a 9 pomocných omítkářů. 

 

6.6) Zhotovení fasády 

Objekt má dvě druhy fasád, jejich umístění je značeno v projektové dokumentaci. 

A) Objekt je zateplen kontaktním systémem ETICS a je certifikovaný jako celek. 

Zateplovací systém je proveden v materiálové variantě z desek minerální vlny tl. 140 mm, 

silikonsilikátová omítkovina probarvené ve hmotě WEBER.PAS EXTRACLEAN zrnitá 

s velikostí zrna 2,0 mm, probarvená na bílou barvou, meziokenní prostory červeně 

zbarvené. Zateplovací systém je vždy dotažen až k okennímu rámu včetně ostění, nadpraží 
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a zateplení parapetu. Součástí zateplení jsou veškeré doplňky, jako jsou zakládací soklové 

profily, okenní a dveřní připojovací lišty, rohové lišty, okapní lišty, dilatační profily. 

B) Objekt je zateplen deky minerální vlny Isover o tloušťce 140 mm, ale nad ní je 

provětrávaná mezera s kotevním roštem, na kterém jsou přichyceny fasádní desky 

CEMBRIT METRO (odstín 108 Berlín, 104 Barcelona). Tepelná izolace je opět zatažena 

až k okenním rámům. 

 

6.7) Zhotovení podlah 

Nejprve se položí celoplošně tepelný izolant po celé ploše podlahy podle tlouštěk 

předepsaných v PD. Poté se provede dilatační páska, která se připevní po celém obvodu 

všech místností do míst, kde bude nosná vrstvá podlahy v kontaktu se zdmi. Separační 

vrstvu tvoří stavební folie, která se připevní k dilatační pásce tak, že se slepý. Poté se 

provede výškové nastavení nosné vrstvy podlahy. Anhydritová podlaha se poté vyleje 

pomocí dieselového čerpadla, které tlačí směs do hadic. Směs se po uložení musí 

odvzdušnit hliníkovými rátly ve dvou směrech na sebe kolmých. Nastává technologická 

přestávka asi 3 dny pro ztvrdnutí.  

Pracovní četu tvoří vedoucí podlahář a 5 pomocných podlahářů 

 

6.8) Dlažby a obklady 

Obklady se zřizují do hygienických místností. Koupelna, wc a také mezi kuchyňskou linku. 

V těchto místech není provedena štuková omítka. 

Na stěnu se nanese lepící hmota pomocí zubového hladítka a na ni se přimáčkne obklad 

tak, aby nelezla lepící hmota spáry, které se vytvoří. Vylézající hmota se musí odstranit. 

Po obložení celé stěny (místnosti) se nechá zatvrdnout a druhý den se spáry vyplní 

spárovací hmotou.  

 

Dlažby se mohou provádět, až vyschne podklad na 1% vlhkosti. 

Poté se také nanese zubovým hladítkem lepící hmota a přimáčkne dlažba tak, aby nelezla 

lepící hmota spáry, které se vytvoří. Vylézající hmota se musí odstranit. Po obložení celé 

podlahy se nechá zatvrdnout a druhý den se spáry vyplní spárovací hmotou. 

Pracovní četu tvoří hlavní obkladač a 9 pomocní obkladači. 
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6.9) Sádrokartonové stropy 

Všechny konstrukce podhledů jsou provedené systémem Knauf, druhy jednotlivých typů 

podhledů (požární, do vlhkého prostředí, normální apod.) jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci stavby. Pevné sádrokartonové podhledy byly provedeny podle standartního 

systému.  

Ukotvení UD profilu na stěny, svěšení  CW profilů z nosné konstrukce stropu, vložení 

izolace, připevnění folie, ukotvení sádrokartonových desek do UD a CW profilů, 

zasádrování spojů s vložením tkaniny, obroušení, provedení nanesení finální vrstvy sádry, 

obroušení. 

 

6.10) Nášlapné vrstvy 

Provedou se ostatní nášlapné vrstvy všech podlah.  

Laminátová plovoucí podlaha se pokládá na mirelon, který tlumí kročejový hluk. Podlaha 

se skládá na pero a drážku. Poté se zalištuje okolo zdí. 

Koberce se celoplošně lepí k podkladu. 

Pvc se také celoplošně lepí.  

Pro tyto nášlapné vrstvy se jako podklad nepoužívá anhydrit, ale musí se přestěrkovat a 

obrousit, aby byl podklad hladký. 

Pracovní četu tvoří hlavní podlahář a další 4 pomocní podlaháři. 

 

6.11) Osazení zařizovacích předmětů 

Osazují se umyvadla, záchodové mísy, sprchové vaničky. Vše se napojí na přívod vody a 

také hlavně na odpad, aby použitá voda mohla odtíkat. Řádně se zasilikonují spáry, které 

přiléhají k obkladům. 

Pracovní četu tvoří hlavní vodoinstalatér a pomocní 3 dělníci. 

 

6.12) Malba 

Provede se vymalování stěn a stropů podle barev, které jsou v PD. 

Pracovní četu tvoří vedoucí malíř a 5 pomocní malíři. 

 

6.13) Kompletace vnitřních rozvodů inženýrských sítí 

Osadí se zásuvky, vypínače, světla, internet. 

Osadí se výtokové hlavice, sprchové soustavy.  
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Osadí se topná tělesa. 

Pracovní četu tvoří vedoucí eletrikář a 2 pomocní elektrikáři.  

pomocní 4 vodoinstalatéři a 3 topenáři. 

 

6.14) Montáž vnitřních dveří 

Dveře jsou obložkové. Montéři slepí jednu stranu zárubně a osadí ji do otvoru. Vodováhou 

vyrovnají do svislé polohy a zajistí klíny. Poté rozepřou protější strany a otvor vyplní 

montážní pistolovou pěnou. Po zatvrdnutí osadí druhou část zárubní, které se spojí na pero 

a drážku a pomocí lepidla. Osadí se panty a poté samotné křídlo dveří. 

Pracovní četu tvoří hlavní montér dveří a 6 pomocní dělníci. 

 

BOZP 

- nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

dočasných nebo přechodných staveništích 

- nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 

- vyhl.č.137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

- nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

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

 

Odpady: 2,3,4,5,11,13,14,18 

Čas dokončovacích prací 

  215 dní (91. – 133. týden) 
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7) Odpady 

  

Tab. 1: Seznam odpadu na staveništi [71] 

Číslo 

odpadu 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Likvidace 

1 03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy 
ostatní Recyklace 

2 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  ostatní Recyklace 

3 15 01 02 Plastové obaly ostatní Recyklace 

4 15 01 06 Směsné obaly ostatní Recyklace 

5 17 01 01 Beton ostatní Recyklace 

6 17 01 02 Cihly ostatní Recyklace 

7 17 01 07 Směs oddělené frakce betonu, cihel ostatní Recyklace 

8 17 02 01 Dřevo ostatní Recyklace 

9 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet ostatní Recyklace 

10 17 04 05 Železo a ocel ostatní Recyklace 

11 17 04 11 Kabely ostatní Recyklace 

12 17 05 01 Zemina ostatní Recyklace 

13 17 06 03 Izolační materiál ostatní Recyklace 

14 20 01 01 Papír a lepenka ostatní Recyklace 

15 20 01 13 Rozpouštědla ostatní Recyklace 

16 20 01 40 Kovy ostatní Recyklace 

17 20 02 02 Zemina a kameny ostatní Recyklace 

18 20 03 01 Směsný komunální odpad ostatní Recyklace 
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1. Identifikační údaje 

Název stavby:  Bytový dům Palmovka 

Místo stavby:  Praha 8, Libeň při ulici Vojenova 

Kraj:  Hl. město Praha 

Účel stavby:  Bytový dům 

Charakter stavby:  Novostavba 

Dotčené parcely:  3953/1, 3954/1, 3954/2, 3955/1, 3963/1 k.ú. Praha 

Cena díla:  340 705 542,- kč  

Termín zahájení:  6.2.2017 

Termín dokončení:  15.4.2019 

Doba realizace:  únor 2017 – prosinec 2018 

 

2. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezd a přístup na staveniště 

Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Staveniště se nachází v intravilánu Praha 8, k.ú. Praha. Všechny pozemky dotčené 

výstavbou jsou v mírném sklonu, pohybují se v nadmořské výšce 184 – 185 m.n.m. Plocha 

staveniště má plochu cca 6452 m2. Mimo hlavního stavebního objektu SO 03 se budou 

realizovat i další objekty. 

Obr. 1: Poloha staveniště v Praze 8 [7] 
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Obr. 2: Obrys staveniště stavby [7] 

 

2.1 Předpokládané úpravy staveniště 

Pozemky, které jsou využity, jako zařízení staveniště mají nepravidelný tvar. Na 

tomto pozemku se nacházejí náletové dřeviny. V přípravě staveniště dojde k vykácení 

těchto náletových dřevin. Se zařízení staveniště se začne až po oplocení staveniště, skrývce 

ornice a vytyčením stavby. Pro zemní práce budou zřízeny dva vjezdy. Pro dodržování 

čistoty komunikace zde bude dodavatel používat čistící vůz. Pro pohyb po staveništi se 

zbuduje dočasná komunikace z recyklovatelného materiálu včetně obratiště a budoucích 

parkovacích stání. Plocha pod objekty ZS bude ze zhutněného štěrkopísku frakce 16/32 

mm o mocnosti 150 mm uloženého do geotextilie. V místech navrhovaných skládek 

materiálu a manipulačních ploch se poskládají železobetonové panely 3,0 x 1,0x 0,15 m 

uloženo do zhutněného štěrkopísku frakce 16/32 mm o mocnosti 150 mm uloženého do 

geotextilie. Po ukončení stavebních prací se staveniště uvede do původního stavu. 

V místech bývalé vnitrostaveništní komunikace, stavebních buněk a skládek se oseje nová 

tráva, dodělá se zámková dlažba a živičné povrchy. 

 

2.2 Oplocení 

Vyčleněný prostor zařízení staveniště bude oplocen a zabezpečen proti vstupu 

nepovolaných osob. Staveniště se oplotí mobilním neprůhledným plotem výšky 2,0 m 

CITY výrobce TOI TOI sanitární systémy s.r.o. Plot byl záměrně zvolen plný, aby co 

nejvíce zachycoval nečistoty unikající ze stavby a kvůli blízké zástavbě i zamezování 

pohledu na stavbu. V místě vjezdů na staveniště bude osazena dvoukřídlá vjezdová brána 

celkové šířky 11 m, která bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel na staveniště a pro vstup 
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pracovníků. Tato brána bude uzamykatelná. Pro zemní práce bude zřízen dočasný vjezd na 

staveniště s uzamykatelnou dvoukřídlou bránou šířky 6 m. 

 

2.3 Trvalé deponie a mezideponie 

Vzhledem k velikosti pozemku vyplývá větší rozsah zemních prací a to zejména 

množství ornice a výkopu stavební jámy. Na staveništi se zřídí dvě mezideponie s ornicí 

zhruba s 55%. Zbytek ornice a 

veškerá zemina vytěžena ze 

stavební jámy bude odvezena na 

trvalou deponii. Zemina 

ponechaná na staveništi se poté 

využije při konečných terénních a 

sadových úpravách. 

 Obr. 3: Trasa odvozu deponie [7] 

 

Trasa je dlouhá 2,7 km, při běžné hustotě provozu bude trvat asi 7 minut. Zemina 

bude odvážena do recyklačního centra ATM CZ a.s. U městského pivovaru, Holešovice – 

Praha 7. Jelikož se tato firma zabývá recyklací materiálů, stejná trasa se bude absolvovat i 

s veškerými stavebními odpady, které se během výstavby vyskytnou.  

 

2.4 Příjezd a přístup na staveniště 

Navržené řešení zásobování stavby bude s výhodou využívat dobrého dopravního 

spojení po průtahu městem Praha – Poděbradská radiála. Místa, ze kterých se bude dovážet 

materiál, bude řešen v kapitole č. 8 – Plán zajištění materiálových zdrojů, zásobování. 

Vzhledem k velikosti pozemku nebude problém zajistit plynulý provoz nákladních 

automobilů a těžké mechanizace po vnitrostaveništní komunikaci. Vjezd a okolí staveniště 

bude označeno dopravním značením a cedulemi upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. 

Jediné úskalí představuje stávající ulice Vojenova, na kterou se přijíždí z ulice Zenklova a 

musí se jet zpět, je tam jednosměrná ulice, takže se nedá pokračovat v objetí stavebního 

pozemku. Dále je na ulici Zenklova tramvajová doprava, na kterou si vozidla musí dávat 

pozor při vjezdu a výjezdu na ulici Vojenovu. Povrch příjezdové vozovky bude pravidelně 

čištěn kropicím vozem a při větším znečištění i motorovým zametacím strojem. Po 

ukončení výstavby bude komunikace uvedena do původního stavu. 
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Obr. 4: Směry měst od staveniště [7] 

 

3. Významné sítě technické infrastruktury 

V místě staveniště se nenacházejí žádné významné sítě technické infrastruktury. 

Severně a jihovýchodně od staveniště za oplocením vedou veškeré inženýrské sítě, na které 

se budoucí objekt napojí. A to plyn, splašková kanalizace, která prochází sousedním 

pozemkem a lemuje staveniště, elektrický proud.  

 

3.1 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště 

3.1.1 Přípojka vodovodu 

Napojení staveniště na vodovodní řád bude proveden odbočkou pomocí nové 

vodovodní přípojky, která povede z vodovodní šachy Š4. Z této šachty bude poté voda 

vedena rozvodem v zemi ke dvěma odběrovým místům na staveništi. Ke staveništním 

buňkám a k přípojnému místu na vodu u vnitrostaveništní komunikace. Na přípojce bude 

v šachtě osazen vodoměr pro kontrolu skutečné spotřeby vody. Vodovodní přípojka SO 05 

vedoucí k bytovému domu se po dokončení stavby napojí také do vodoměrné šachty.  

Celkové množství vody – Qn pro potřeby staveniště se stanoví jako voda pro 

technologické účely a hygienická voda.  

 

 

 (1) 

Kde: 

Qn vteřinová spotřeba vody 

Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t doba, po kterou je voda odebíraná 

P1 výroba betonu, malt, ošetřování konstrukcí 

P2 pracovníci na staveništi 
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k1 1,6 

k2 2,7 

 

Voda pro technologické účely 

Pro ošetřování konstrukcí se předpokládá cca 5 m3 vody/ směnu. P1=5000 l/den 

 

slQ /22,0
3600*10

5000*6,1
1    

 

Voda pro sociální a hygienické účely – pitná voda 

V objektu zařízení staveniště je počítáno s těmito pracovníky: 

V objektu šaten bude 30 osob – výrobní zaměstnanci 

V objektu kanceláří se počítá se 3 pracovníky administrativního charakteru 

 

Administrativa 3 zam. á 60 l/zam./den 180,0 l/den 

Výrobní zaměstnanci 30 zam. á 80 l/zam./den 2400,0 l/den 

  Celkem p2 = 2580,0 l/den 

sQ /1935,0
3600*10

2580*7,2
2   

Maximální spotřeba vody s připočtením 10% na drobnou spotřebu a ztráty činí: 

Q1 = 0,22 * 1,1 = 0,24 l/s 

Q2 = 0,1935 * 1,1 = 0,213 l/s 

Qn celkem = 0,453 l/s 

 

Dimenze potrubí 

Tab. 2: Dimenze potrubí přes výpočtový průtok [77] 

Návrh dimenze potrubí pro rozvod staveništní vody je 25 mm. 

 

Výpočet potřeby pro požární účely není zapotřebí, protože do vzdálenosti 200 m od 

východní strany staveniště je požární hydrant. 



82 
 
 

3.1.2.Přípojka NN 

Napojení na elektrickou energii zajistí hlavní staveništní rozvaděč, který bude 

napojen na elektrické vedení nízkého napětí. Hlavní rozvaděč bude stát na severovýchodní 

straně staveniště za buňkovištěm. Bude opatřen elektroměrem pro kontrolu spotřeby 

elektrické energie. Z rozvaděče bude kabel veden v plastové korugované chráničce 

KOPOFLEX až do místa druhého staveništního rozvaděče a odtud povede do místa 

buňkoviště. S nočním provozem se při realizaci nepočítá, a proto není nutná instalace 

staveništního osvětlení. Ale s ohledem na zkrácený den v zimním období budou na stavbě 

k dispozici čtyři halogenové zářiče, které mohou být využity k osvětlení příjezdové brány 

nebo i při pracích uvnitř objektu.  

Příkon elektrické energie nesmí přesáhnout předpokládaný příkon stavby za plného 

provozu vypočítaný níže. 

 

Tab. 3: Výpočet elektrického příkonu strojů na staveništi 

Stavební stroj Štítkový příkon kW ks kW 

Věžový jeřáb 110 EC-B 6 Litronic 60 2 120 

Kontinuální míchačka KM 40 5,5 1 5,5 

Kalové čerpadlo Elpumps BT 6877k 1,6 4 6,4 

Stavební výtah GEDA 200 Z 1,7 1 1,7 

Svařovací konvektor KITin 150 TIG  8 2 16 

Úhlová bruska Narex EBU 2,6 4 10,4 

Ponorný vibrátor  2,3 2 4,6 

Vrtací kladivo Narex 2,1 3 6,3 

Zásobníkový ohřívač vody 200 l 5 2 10 

Počítač 0,3 8 3,2 

Otopná tělesa v buňce 2 12 24 

 

P1  - instalovaný příkon elektromotorů  208,1 kW 
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Tab. 4: Výpočet elektrického příkonu zařízením staveniště 

Osvětlené prostory 
Příkon pro osvětlení 

kW/m2 
m2 kW 

Šatny + umývárna + WC 0,006 52,08 0,3125 

Sklad  0,003 26,04 0,078 

Buňka stavbyvedoucího a mistra 0,006 26,04 0,1563 

 

P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení  0,55 kW 

 

Tab. 5: Výpočet elektrického příkonu osvětlením staveniště  

Druh prací 
Příkon pro osvětlení 

kW 
ks kW 

Osvětlení staveniště - halogeny 0,5 4 2 

 

P3 – instalovaný příkon venkovního osvětlení  2 KW 

 

𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 1 ∗ 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2 (2) 

𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 208,1 + 0,8 ∗ 0,55 + 1 ∗ 2)2 + (0,7 ∗ 208,1)2 

 

S = 213,369 kW 

Předpokládaný příkon činí 214 kW. 

 

použité koeficienty 

 1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

 0,5 – koeficient současnosti použitých strojů 

 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

 1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 

3.1.3 Odvodnění a kanalizace staveniště 

V městské části Praha 8 je kanalizace jednotná, což je splašková a dešťová svedena 

do jedné kanalizační stoky. Po dobu zařízení staveniště se do této kanalizační stoky 
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napojíme v místě šachty Š1. Odvodnění staveniště obstará samotný spád pozemku a 

trativod z drenážních trubek DN 160 se sklonem směrem k severní straně pozemku. Ve 

stavební jámě se srážková voda odčerpává. Příloha č. 5 a výkres 5.2.3. Odvodnění stavební 

jámy. 

 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Příjezd na staveniště bude zabezpečen dočasným neprůhledným oplocením 

s uzamykatelnou bránou. Během výstavby platí zákaz vstupu na staveniště pro nepovolané 

osoby. Přístup na stavbu mají povolen pouze zaměstnanci hlavního dodavatele, 

subdodavatelé materiálů, stroje a osoby zúčastněné ve stavebním řízení. Upozornění, 

zákazy a termín výstavby s kontakty na vedení stavby budou vyvěšeny na oplocení. 

Konkrétně na bránu se umístí kulatá cedule zákaz vjezdu s dodatkem: Mimo vozidel 

stavby. Ve vzdálenosti 50 m na obě dvě strany od výjezdu vozidel ze stavby se umístí 

výstraha: Pozor – výjezd vozidel ze stavby. Z důvodu velké stavby bude mít staveniště 

mimo pracovní dobu najatou hlídací službu. Možnost výskytu třetích osob je proto opravdu 

malá. Do doby předání stavby se na staveništi nepředpokládá pohyb osob se sníženou 

možností pohybu a orientace. Každá osoba, která vstoupí na staveniště, se musí ohlásit u 

mistra stavby a je povinna nosit osobní ochranné pomůcky. Základem jsou především 

reflexní vesty a helmy. Pracovníci podle druhu prováděných prací budou vybaveni 

pracovní obuví, reflexním oděvem, helmou, rukavicemi a dalšími pomůckami pro ochranu 

zraku a sluchu. 

 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Jako hlavní zvedací mechanismus je zvolen věžový jeřáb 110 EC-B 6 Litronic, který 

musí splňovat předem stanovené podmínky. Jedná se především o vymezení prostoru 

pohybu ramene s břemenem tak, aby nedošlo k ohrožení osob, majetku a hlavně kolizi 

s ostatními mechanismy na stavbě. Důležité zásobovací trasy s problémovými s místy 

průjezdu jsou řešeny v kapitole č. 8. Odjíždějící nákladní automobily budou hlavně 

v letních měsících a při zemních pracích pravidelně čištěny. Díky tomu by se v okolí 

neměla zvyšovat prašnost a znečištění místních komunikací. 

Stavební práce nebudou prováděny v hodinách nočního klidu, tedy mezi 22:00 až 

6:00. 
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Staveniště nezasahuje do ochranných pásem a ani nespadá do chráněné krajinné 

oblasti. Žádným způsobem tedy neohrožuje okolí. Dopad vlivu výstavby na životní 

prostředí bylo prošetřeno stavebním úřadem. Veřejné zájmy nebudou realizaci stavby 

dotčeny. 

 

6. Řešení zařízení staveniště včetně užití nových a stávajících objektů 

V průběhu výstavby se nepředpokládá využití žádného z nově zbudovaných ani 

stávajících objektu s možností využití jako zařízení staveniště. 

Staveniště je dimenzováno na nejvyšší počet pracovníků, o kterých se předpokládá, 

že na něm budou pracovat. To ale v praxi neznamená, že vypočtené objemy budou 

nasazeny od prvního okamžiku po celou dobu výstavby. Zařízení staveniště je živý 

organismus a jeho potřeba přizpůsobit aktuálním potřebám. Tvoří ho sociální a hygienické 

objekty, výrobní a provozní zařízení. Rozmístění jednotlivých objektů zařízení staveniště 

lze vyčíst z výkresů zařízení staveniště 

v příloze č. 5. – viz výkresy č. 5.1.1., 

5.1.2., 5.2.1, 5.2.2., 5.2.3., 5.3.1. 

 

Pro zařízení staveniště je zvolena 

firma TOI TOI, která má veškeré 

požadované kontejnery jak skladovací, 

sociální i hygienické. Jejich uložení na 

betonové panely je znázorněn na obr.  

 Obr. 5: Skladba uložení ZS [5] 

Zařízení staveniště se začne postupně budovat při etapě zemních prací a to po sejmutí 

ornice. V termínu13.-21.2.2017 se dovezou na staveniště buňky automobilem 26.412 TGA 

6x2 JNK HK s hydraulickou rukou, pomocí které buňky usadí na místo učení.  

6.1 Provozní zařízení staveniště 

Provozní část bude zajišťovat mobilní oplocení, 6 stavebních kontejnerů, 

vnitrostaveništní komunikace a skládky. Z toho dva kontejnery budou sloužit jako sklad, 

tři jako šatny a zázemí pro zaměstnance, dva pro mistra a stavbyvedoucího a jeden jako 

hygienické zázemí.  
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6.2 Mobilní oplocení TOI TOI 

Oplocení je plné, z důvodu zachycování 

nečistot ze staveniště a zabraňuje pohledu na 

stavbu. Pro zvýšení bezpečnosti jsou 

jednotlivé panely spojeny svorkami. 

Z jižní strany se oplocení opatří dvěma 

uzamykatelnýma branami pro zemní práce, 

jedna z nich poté bude zrušena. Na hlavní 11 m 

vjezdovou bránu se umístí výstražné 

informační tabule. Obr. 6: Mobilní oplocení plné [55] 

  

Technické parametry mobilního oplocení 

Rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny profilu 2 mm 

Výplň rámu: trapézový pozinkovaný plech 

Rozměr pole: 2 106 x 2 070 mm 

Hmotnost: 38,5 kg 

 

6.3 Silniční panely 

Z betonových silničních panelů IZD budou 

skladovací plochy. Další typ IZD se použiji pod 

plochy staveništních kontejnerů. 

 

Panely IZD 300/100/15 JP, OP 20 tun 

Rozměry (d/š/v): 3,0/1,0/0,15 m 

Hmotnost: 1,125 t 

 Obr. 7: Silniční betonové panely [56] 

6.4 Kanceláře, šatny BK1  

Počet stavebních kontejnerů je navržený na předpokládaný maximální počet 

pracovníků, kteří se na staveništi budou pohybovat. Předpokládaný maximální počet 

pracovníků je 35. Na jednoho pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy. Plocha 

kontejneru je přibližně 6 x 2,5 m = 15 m2. 

Počet potřebných buněk =  
48 ∗ 1,25

15
= 4 𝑘𝑠 



87 
 
 

Pro potřeby staveniště se celkem použijí 4 

bunky tohoto typu. Po jedné budou mít 

stavbyvedoucí a mistr, tři budou patřit pro 

pracovníky. Buňky budou ve dvou úrovních nad 

sebou, přístup k vrchním bude po dřevěném 

schodišti šířky 1500 mm. Schodiště i horní 

přístupová cesta bude opatřena třítyčovým 

dřevěným zábradlím ve výšce 1100 mm. 

Subdodavatelé si zajistí podle potřeb vlastní 

prostory. Na staveništi bude tomuto účelu 

vyhrazena plocha. Obr. 8: Stavební buňka BK1 [57] 

  

Technické parametry: 

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 085 mm 

Výška: 2 591 mm 

Vybavení: 

Oko s plastovou žaluzií 

1 x elektrické topidlo 

2 x elektrická zásuvka 

 

6.5 Skladovací kontejner LK1 

Na staveništi budou dva skladovací kontejnery 

pro drobný materiál a nářadí. Do jednoho kontejneru 

se budou skladovat po konci pracovní doby přístroje a 

pomůcky drobného a cenného charakteru, ve druhém 

se bude skladovat drobný materiál, který nesmí být 

vystaven povětrnostním vlivům. Obr. 9: Skladovací kontejner LK1 [57]

  

Technické parametry: 

Šířka: 4 989 mm 

Délka: 6 085 mm 

Výška: 2 591 mm 
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6.6 Skládky 

Všechny skládky budou zpevněné a odvodněné. Skladovací plochy jsou provedeny 

ze silničních panelů. Každý materiál má výrobcem stanoveno, do jaké výšky se může 

bezpečně skladovat tak, aby nedošlo během uskladnění a manipulaci k újmě na zdraví a 

znehodnocení materiálu. Mezi jednotlivými skládkami musí být zajištěná mezera 

minimálně 0,75 m pro průchod a manipulaci osob. Proti nepříznivému počasí se náchylný 

materiál ochrání plachtou.  

 

6.7 Sociální a hygienické zařízení staveniště 

Objekty budou sloužit sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na stavbě, 

eventuálně i návštěvě na stavbě. Patří sem WC, umývárny a šatny. Není dimenzováno na 

největší možný počet pracovníků, protože tomu dojde jen na pár dní. Dimenzováno na 30 

pracovníků. 

 

6.8 Staveništní WC 

Na staveništi bude použito jedno mobilní chemické 

WC TOI TOI Frech firmy TOI TOI sanitární systémy 

s.r.o. Umístí se v blízkosti hlavního stavebního objektu. 

Bude se používat do doby zprovoznění kombi kontejneru 

SK1, do té doby bude jediným WC na staveništi. 

 Obr. 10: Staveništní WC [57] 

Technické parametry: 

Šířka: 1 200 mm 

Délka: 1 200 mm 

Výška: 2 300 mm 

Hmotnost: 82 kg 

Fekální nádrž: 250 l 

Vybavení: 

Držák toaletního papíru 

Zásobník papírových ručníků 

Zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 

Dávkovač tekutého mýdla 
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6.9 Kombi kontejner SK1 

Technické parametry: 

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 589 mm 

Výška: 2 591 mm 

El. přípojka: 3/4 

Odpadní potrubí: DN 100 

 

Vybavení: 

2 x sprchová kabinka 

2 x pisoár 

2 x toaleta 

3 x umyvadlo  

2 x elektrické topidlo Obr. 11: Kombi kontejner SK1 [57] 

1 x boiler na 200 l 

 

Kombi kontejner SK1 splňuje následující podmínky 

Min 1 sprchová kabina na 15 osob 

Min 1 umyvadlo na 10 osob 

A sedadlo na 10 mužů a 2 sedadla na 11 - 50 mužů (to samé pisoáry) 

 

Komby kontejner se bude napojovat na splaškovou kanalizaci. Přivezen na staveniště 

bude s ostatními kontejnery, ale napojen na vodovod a kanalizaci bude, až se provedou 

staveništní přípojky těchto sítí. 

 

7. Stanovení podmínek pro provádění stavy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Bytový dům se bude realizovat podle schválené projektové dokumentace, požadavků 

investora a technologických předpisů. Staveniště bude mimo pracovní dobu uzamykáno a 

hlídáno bezpečnostní službou, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. 

Všichni pracovníci budou mít v povědomí kde je umístěn hlavní vypínač vodovodu 

a elektřiny, aby v případě nehody mohli tyto dodávky médií uzavřít. Na staveništi bude 

umístěn práškový hasicí přístroj, pro případ vzniku požáru v kanceláři mistra, zde bude 

také umístěna lékárnička první pomoci. 
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Samozřejmostí je poučení všech pracovníků o bezpečnosti a předpisech BOZP, 

požárních a hygienických předpisech před zahájením prací a zajištění jejich dalšího 

pravidelného proškolování. Součástí školení je i seznámení o správné manipulaci 

s materiálem, staveništní dopravě a celkovému pohybu po staveništi. O školení se sepíše 

protokol, kde se každý účastník podepíše. Tím stvrdí, že byl obeznámen se zásadami BOZP 

na stavbě a nastavenými podmínkami. Těmi jsou: přísný zákaz pohybu po staveništi pod 

vlivem alkoholických a omamných látek, musí být dobrý zdravotní stav pracovníka. 

Stavbyvedoucí bude provádět namátkové kontroly a v případě pozitivního nálezu vyvodí 

stavbyvedoucí patřičné kroky.  

Zhotovitel na vlastní náklady vybaví svoje pracovníky vhodnými osobními 

ochrannými prostředky, které jsou pracovníci v rámci pohybu po staveništi povinni nosit a 

používat. Obsluha strojů a strojních zařízení musí mít platná řidičská oprávnění a profesní 

průkazy. Rameno s břemenem se smí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru a ne nikde 

jinde. Stroje musí mít platnou revizní prohlídku a nesmí ohrožovat bezpečnost na staveništi 

a přilehlém okolí. 

Na příjezdové bráně a v kanceláři stavbyvedoucího bude vyvěšena cedule 

s důležitými kontakty – telefonními čísly na zdravotnickou záchrannou službu, hasičský 

záchranný sbor ČR, policii ČR, jednotné evropské číslo tísňového volání a také i 

dodavatele elektrické energie. 

Během výstavby se budou dodržovat platné zákony a předpisy vyjmenované 

v technické zprávě ke stavebně technologického projektu – kapitola č. 1. 

 

8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí všichni účastníci důsledně dodržovat zákony a předpisy 

týkající se ochrany životního prostředí a respektovat stanovené zásady nakládání s odpady. 

Při stavebních pracích nesmí dojít ke kontaminování půdy a podzemních vod stroji, 

které nejsou v dobrém technickém stavu. Jakmile se stroje odstaví nebo budou v provozu 

čistící zóny, je třeba pod ně umístit vany na možný odchyt unikajících pohonných hmot a 

dalších ekologicky nevhodných a nebezpečných látek. 

Stavební odpad bude tříděn podle druhu a poté odvezen k zrecyklování. Musí se vést 

přehled o tom, kde bude odpad uložen a jakým způsobem bude zlikvidován. Při 

kolaudačním řízení bude nutné tyto doklady doložit, Staveniště se během realizace bude 
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pravidelně uklízet a celkově udržovat v čistotě. Po skončení prací se místo uvede zpět do 

původního stavu.  

Hluk vznikající výstavbou nebude zásadně ovlivňovat obyvatele z okolí. Staveniště 

se nachází v centru městské části Praha 8 – Palmovka.  

Riziko vzniku požáru je vzhledem k umístění od okolních objektů velmi malý. I 

přesto bude staveniště vybaveno hasicími přístroji umístěnými v každé z buněk. Během 

výstavby se budou dodržovat platné zákony a předpisy vyjmenované v technické zprávě 

ke stavebně technologického projektu – kapitola č. 1. 

 

Přehled odpadů 

Tab. 6: Seznam odpadů na staveništi (stejná jako tab. 1) [71] 

Číslo 

odpadu 

Kod druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Likvidace  

1 03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy 
ostatní Recyklace 

2 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  ostatní Recyklace 

3 15 01 02 Plastové obaly ostatní Recyklace 

4 15 01 06 Směsné obaly ostatní Recyklace 

5 17 01 01 Beton ostatní Recyklace 

6 17 01 02 Cihly ostatní Recyklace 

7 17 01 07 Směs oddělené frakce betonu, cihel ostatní Recyklace 

8 17 02 01 Dřevo ostatní Recyklace 

9 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet ostatní Recyklace 

10 17 04 05 Železo a ocel ostatní Recyklace 

11 17 04 11 Kabely ostatní Recyklace 

12 17 05 01 Zemina ostatní Recyklace 

13 17 06 03 Izolační materiál ostatní Recyklace 

14 20 01 01 Papír a lepenka ostatní Recyklace 

15 20 01 13 Rozpouštědla ostatní Recyklace 

16 20 01 40 Kovy ostatní Recyklace 

17 20 02 02 Zemina a kameny ostatní Recyklace 

18 20 03 01 Směsný komunální odpad ostatní Recyklace 
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9. Lhůta výstavby a přehled rozhodujících termínů 

Doba výstavby byla investorem stanovena na 26 měsíců. Podrobný časový plán 

hrubé spodní stavby s dílčími termíny je zpracován ve stejnojmenné textové příloze pod 

pořadovým číslem 7. – Časový plán hrubé spodní stavby. 

 

Zahájení výstavby:  6.2.2017 

Ukončení výstavby: 15.4.2019 

 

Plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště 

Tab. 7: Plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Náklady na zařízení staveniště 

V rozpočtu, který jsem zpracoval v programu Buildpower, jsou náklady na zařízení 

staveniště stanoveny procentuálně jako 2,40 % z ceny rozpočtu založení a spodní stavby. 

 

Název Datum zřízení Datum likvidace 

Mobilní oplocení CITY 7.2.2017 12.4.2019 

Staveništní přípojky 12.5.2017 12.4.2019 

Vnitrostaveništní komunikace 22.2.2017 7.4.2019 

Skládky 16.1.2018 20.2.2019 

Kontejner BK 1 - kancelář 22.2.2017 12.4.2019 

Kontejner BK 1 - kancelář 22.2.2017 12.4.2019 

Kontejner BK1 - šatna 22.2.2017 12.4.2019 

Kontejner BK1 - šatna 22.2.2017 12.4.2019 

Kontejner BK1 - šatna 22.2.2017 12.4.2019 

Kontejner BK1 - šatna 22.2.2017 12.4.2019 

Kombi kontejner SK1 9.5.2017 12.4.2019 

Mobilní WC 7.2.2017 25.5.2017 

Skladovací kontejner LK1 22.2.2017 12.4.2019 

Skladovací kontejner LK1 22.2.2017 12.4.2019 

Silo na suchou směs 20.3.2018 23.10.2018 

Věžový jeřáb 4.6.2017 1.12.2018 

Staveništní výtah 18.4.2018 15.3.2019 
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Celkové náklady na zařízení staveniště se dají jiným způsobem vyčíslit jako cena za: 

- Elektrickou energii 

- Vodu 

- Ostraha  

- Zpevněné plochy 

- Oplocení 

- Pronájem obytných kontejnerů 

- Pronájem skladovacích kontejnerů 

- Pronájem hygienických kontejnerů 

- Pronájem jeřábu 

- Zřízení a demolice zařízení staveniště 

 

11. Přílohy k projektu zařízení staveniště 

V příloze č. 5. naleznete některé výkresy zařízení staveniště (č. výkresu 5.1.1., 

5.1.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.3.1.), odvodnění stavební jámy (č. výkresu 5.2.3.), dosahy 

betonového čerpadla (č. výkresu 5.4.1.), riziková břemena pro jeřáb (č. výkresu 5.4.2.).  

V této příloze také naleznete Časový plán využití objektů zařízení staveniště         

(č. přílohy 5.5.1.), ve které je znázorněna doba objektu zařízení staveniště. 
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1. Pásový dozer Caterpillar D6R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 12: Caterpillar D6R [21] 

Návrh a využití stroje: 

Tento stroj je vybrán pro svou výkonost. Bude využíván při skrývce ornice, rozprostírání 

štěrkových vrstev, zásypech a obecně při konečných úpravách. Je vybaven i rozrývačem pro 

snadné rozpojování horniny a odstraňování kořenů stromů. 

Na výše zmiňované práce bude použit jeden stroj. 

 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 157 kW 

Maximální rychlost: 11,5 km/hod 

Maximální tažná síla: 257 kN  

Provozní hmotnost: 15,09 t 

Objem radlice: 5,61 m3 

 

Rozměry stroje: 

Celková délka: 5,42 m 

Výška dozeru: 3,143 m 

Šířka dozeru: 2,64 m 

Šířka radlice: 3,556 m 

Hloubkový dosah radlice: 0,473 m 
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Výška radlice: 1,412 m 

 

Doprava stroje na staveniště: 

Stroj bude na staveniště dopraven na podvalníku s tahačem. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení pásového dozeru Caterpillar D6R je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

2. Kolové nakladač Caterpillar 908H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 13: Caterpillar 908H [20] 

 

Návrh a využití stroje: 

Tento stroj bude využíván při nakládání sejmuté ornice na nákladní automobily a také 

k převozu a uskladnění ornice na staveništi. Pro tyto práce se použijí tři stroje během prací 

sejmutí ornice. 

Po těchto pracích dva odjedou a zbyde na stavbě jeden nakladač, který bude nakládat 

zeminu vyvrtanou z pilot. 

 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 84 kW 

Maximální rychlost: 35 km/hod 

Provozní hmotnost: 6,465 t 
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Objem nakládací lopaty: 1,1 m3 

Tahací síla: 47 kN 

Maximální výsypná výška: 2,46 m 

Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení kolového nakladače Caterpillar 908H je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

3. Kolové rypadlo Caterpillar M320F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 14: Caterpillar M320F [19] 

 

Návrh a využití stroje: 

Tento stroj bude využíván při těžení všech úrovní stavební jámy.  

 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 129 kW 

Maximální rychlost: 35 km/hod 

Provozní hmotnost: 4,2 t 

Šířka podkopové lopaty: 300 – 600 mm 

Maximální rypná hloubka: 6,235 m 

Maximální vodorovný dosah: 8,37 m 
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Maximální výsypná výška: 3,98 m 

Tahací síla: 104 kN 

 

Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení kolového rypadla Caterpillar M320F je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

4. Nákladní automobil Tatra T158 6x6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 15: Tatra T158 6x6 třístranný sklápěč [18] 

 

Návrh a využití stroje: 

Tento nákladní automobil bude velmi vytížený ze začátku stavby při provádění zemních 

prací. Bude odvážet zeminu na skládku a na stavbu přivážet jiný sypký materiál. Tento typ je 

vybaven moderním podvozkem Tatra PHOENIX a motorem PACCAR 300. Díky tomu má 

vynikající průchodnost terénem. 

Během prací sejmutí ornice budou nasazeny tři automobily, na odvoz vývrtu bude 

nasazen jeden automobil a na odvoz zeminy vytěžené ze stavební jámy bude nasazeno 6 

automobilů. 
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Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 300 kW 

Maximální rychlost: 60 km/hod 

Provozní hmotnost: 16 t 

Maximální hmotnost: 41 t 

Šířka automobilu: 2,5 m 

Délka automobilu: 7,575 m 

Výška automobilu: 3,195 m 

Objem korby: 14 m3 

Typ korby: třístranný sklop s výškou bočnic 1,1 m 

 

Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení nákladního automobilu Tatra T158 je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

5. Nákladní automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 16: MAN 26.414 s hydraulickou rukou [17] 
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Návrh a využití stroje: 

Pro dodávky veškerého stavebního materiálu a dovezení buněk pro zařízení staveniště se 

použijí dva nákladní automobily MAN s hydraulickou rukou pro snadnou nakládku a vykládku 

materiálu. Jejich vzájemné nasazení bude ovlivněno mírou rychlosti spotřeby navezeného 

materiálu při prováděných pracích. Obecně lze říci, že se na stavbě objeví při zařizování 

oplocení a zařízení staveniště a budou k dispozici až do doby dokončení objektu. 

Velkou výhodou těchto nákladních automobilů je možnost zakrýt korby plachtou při 

nepřízni počasí. 

 

Základní technické parametry a rozměry MAN 26.414: 

Výkon motoru: 294 kW 

Maximální rychlost: 110 km/hod 

Provozní hmotnost: 14,5 t 

Maximální hmotnost: 23,5 t 

Šířka valníku: 2,5 m 

Délka valníku: 6,26 m 

Ložná výška: 800 mm 

Základní technické parametry a rozměry HIAB 200 C-4: 

Maximální nosnost: 2,4 m / 7 t 

Maximální dosah: 13,8 m / 1,02 t 

Hmotnost včetně opěr: 2,78 t 

Pracovní tlak: 26 MPa 

Otočný rozsah: 406° 

Rychlost otoče: 15°/s 

Výška v transportní poloze: 2,265 m 

Zástavbový prostor: 980 mm 

 

 Graf 1: Únosnosti hydraulické ruky HIAL 200 C-4[17] 

 

Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení nákladního automobilu MAN 26.414 je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

6. Nákladní automobil MAN L2000 8.163 nosič kontejnerů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 17: MAN L2000 8.163 nosič kontejnerů [16] 

Návrh a využití stroje: 

Tento nákladní automobil bude potřeba při těžbě stavební jámy v její třetí úrovni, kde 

bude těžení stavební jámy zajištěno spuštěním a vytažením kontejneru věžovým jeřábem a 

kontejner pak bude dále odvážen automobilem MAN. 

Pro odvoz zeminy bude potřeba čtyř automobilů. 

 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 228 kW 

Maximální rychlost: 80 km/hod 

Provozní hmotnost: 6,2 t 

Maximální hmotnost: 11,5 t 

Šířka kontejneru: 2,0 m 

Délka kontejneru: 4,0m 

Výška kontejneru: 1,05 m 

Objem kontejneru: 8 m3 

 

Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení nákladního automobilu MAN L2000 8.163 je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

7. Vrtná souprava SOILMEC SF 50 CFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 18: Soilmec SF 50 CFA [15] 

Návrh a využití stroje: 

Tento stroj je vybrán pro možnost betonáže piloty skrz dutý válec v průběžném šneku, 

kterým se bude betonovat pilota přímo po jejím vyvrtání. Použije se pro zhotovení všech pilot 

a to jak pro zajištění stavební jámy, tak i pro zajištění stability věžových jeřábů. 

Na výše zmiňované práce budou použity čtyři tyto stroje, dva na primární piloty a dva na 

sekundární piloty.  

 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 164 kW 

Maximální síla navijáku: 102 kN  

Hmotnost: 39 t 

Minimální hmotnost: 33 t 

Maximální krouticí moment: 100 kNm 

Extrakční síla: 510 kN 

Maximální průměr: 1100 mm 

Maximální hloubka: 25 m 

 

Doprava stroje na staveniště: 

Stroj bude na staveniště dopraven na podvalníku s tahačem – nadměrný náklad. 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení vrtné soupravy SOILMEC SF 50 CFA je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

8. Autodomíchávač STETTER AM 10C 

 Obr. 19: STETEER AM 10C [14] 

Návrh a využití stroje: 

Autodomíchávač Stetter AM 10C je zvolen pro jeho efektivnost a výkon při dodávce 

materiálu, pro optimální jízdní vlastnosti a objem plnění. Na staveniště se během dodávek 

transportbetonu budou střídat 4 tyto stroje. Autodomýchávač se použije k přepravě čerstvého 

betonu z betonárky na staveniště k místu betonáže přes čerpadlo Schwing. 

 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 87 kW 

Objem bubnu: 10 m3 

Geometrický objem: 17 310 l 

Vodorys: 11 080 l 

Stupeň plnění: 57,7% 

Sklon bubnu: 10,5° 

Průměr bubnu: 2,3 m 

Výška bubnu po násypku: 2,592 m 

Otáčky bubnu: 0 – 14 ot./min 
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Hmotnost nástavby: 4,18 t 

Vodní nádrž – tlakový vzduch: 500 l 

Vodní nádrž – vodní čerpadlo: 650 l 

 

Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení autodomíchávače Stetter AM 10C je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

9. Vrtná soustava MASENZA MM4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 20: MASENZA MM4 [13] 

 

Návrh a využití stroje: 

Vrtná souprava MASENZA MM4 je vybraná, protože může svůj vrták natáčet do různých 

úhlů a sklonů vrtání. To bude potřeba při provádění kotvení pilotové stěny. Pro tuto práci budou 

dva tyto stroje na stavbě.  
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 Obr. 21: MASENZA MM4 s parametry [13] 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 79 kW 

Minimální rychlost: 650 ot./min 

Maximální krouticí moment: 9840 Nm 

Hmotnost: 6 t 

Maximální průměr: 225 mm 

Minimální průměr: 50 mm 

 

Doprava stroje na staveniště: 

Stroj bude na staveniště dopraven na podvalníku s tahačem. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení vrtné soupravy MASENZA MM4 je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 
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10. Čerpadlo betonu SCHWING P 2525 s výložníkem S 61 SX 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 22: SCHWING S 61 SX [12] 

Návrh a využití stroje: 

Čerpadlo bude využito při sekundární dopravě čerstvého betonu na místo uložení. Použije 

se vždy jeden stroj. Tímto strojem se bude čerpat beton při provádění podkladního betonu, žb 

základové desky, stěn a stropů podzemních a nadzemních pater.  

Moderní čerpadlo s revoluční koncepcí výložníku, SX podpěrami a řídícím a 

diagnostickým systémem. Dobu potřebnou pro rozložení a ustavení výrazně zkrátí SX podpěry, 

které zároveň zabírají o 80% menší plochu než předešlé stroje s generací sklopných podpěr. 

Dvoumetrový pracovní zdvih dopravních pístů umožňuje kontinuální tok betonu a zároveň 

minimální opotřebení. 

 

Základní technické parametry: 

Tab. 8: Technické parametry čerpadla S 61 SX [12] 
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Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení čerpadla S 61 SX je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram nasazení 

strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 2: Dosahu čerpadla S 61 SX [12] 
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11. Věžový jeřáb 110 EC-B 6 Litronic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 23: Jeřáb 110 EC-B 6 LITRONIC [11] 

 

Návrh a využití stroje: 

Jako hlavní zvedací mechanismus je navržen samostatný věžový jeřáb 110 SC-B 6 

Litronic s výložníkem až 55 m. Na staveništi bude využíván pro usnadnění vyložení a dopravy 

materiálu ze země do úrovní jednotlivých pater. Také pro těžbu stavební jámy na třetí úroveň 

(na dno stavební jámy). Nejvíce bude potřeba při těžení stavební jámy a při manipulaci 

s bedněním a výztuží. Také při přesunu prefabrikovaného žb schodiště. 

Na staveništi budou dva tyto jeřáby, z důvodu velké stavby a dosahové vzdálenosti 

 Obr. 24: Přepravní poloha jeřábu na podvozku a tahači [11] 
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Základní technické parametry: 

Maximální nosnost: 10 t / 13 m 

Minimální nosnost: 1,5 t / 55 m 

Maximální vyložení: 55 m 

Výška J1: 44,5 m 

Výška J2: 39,5 m 

Minimální vzdálenost obou výložníků: 5 m 

 

 

 

 

 

 

 Graf 3: Nosnost věžového jeřábu [11] 

 

Doprava na staveniště: 

Jeřáby budou pronajaty od firmy Kranimex spol. s.r.o., která nabízí pronájem, montáž a 

demontáž, ale také servis jeřábů. Firma sídlí v Praze na adrese Nedokončená 1638, Praha 9 – 

Kyje. Na staveniště se jeřáby dopraví na tahači Tatra 815 a třínápravovém podvozku. Trasa je 

dlouhá 8,3 km a běžným provozem by cesta měla trvat 15 minut. Kolizní průjezdná místa jsou 

vyznačena na mapě. 
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 1. 

 

 

 

 

         2. 

 

 

 Obr. 25: Mapa dopravy jeřábu na staveniště [7] 

 

Číslo 1: Světelná křižovatka ulic Čuprova a Prosecká 

- z důvodu malého poloměru zatáčení najede tahač do protisměru 

- hladký průjezd zabezpečí doprovod nadměrného nákladu a městská policie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 26: První kolizní místo pro průjezd jeřábu na staveniště [7] 
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Číslo 2: Odbočení z ulice Zenklova na Vojenovu 

- z důvodu malého poloměru zatáčení nadjede tahač do protisměru  

- hladký průjezd zabezpečí doprovod nadměrného nákladu a městská policie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 27: Druhé kolizní místo pro průjezd jeřábu na staveniště [7] 

 

Ověření použitelnosti 

Ověřil jsem si všechna břemena, která by mohla vyvodit nejnepříznivější zatěžovací 

moment. Z vyhodnocení vyšly nejhůře ta břemena, která naleznete v grafické příloze č. 6 – 

Stavební stroje 

 

Ukotvení zabezpečení věžového jeřábu: 

Věžový jeřáb 110 EC – B 6 Litronic je s horní otočí, zatěžovací závaží je umístěno ve spodní 

části jeřábu. Je uchycen k betonovému základu, který je pevně spojen s pilotami pro roznesení 

zatížení přenášené věžovým jeřábem do zeminy a zároveň je jeřáb stabilnější při provedení pilot 

k zajištění jeho stability. Věžový jeřáb je kotven do betonového základu pomocí závitových 

tyčí o průměru 32 mm a staženo momentovým klíčem. 

 

V případě, že by na staveništi bylo nutné zvedat i jiná břemena než která jsou uvedena 

v projektu, bude tato křivka k dispozici v buňce stavbyvedoucího, aby bylo možné rychle určit, 

jestli lze daný prvek zvednout nebo nelze. 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení věžových jeřábů 110 EC – B 6 Litronic je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

12. Autojeřáb Grove GMK 2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 28: Autojeřáb Grove GMK 2035 [10] 

Návrh a využití stroje: 

Autojeřáb Grove GMK 2035 je zvolen pro montáž a demontáž věžových jeřábů. Byl 

zvolen pro své možnosti a hmotnosti podle grafu únosnosti břemen. Na stavbě bude potřeba 

jeden stroj.   

 

Základní technické parametry: 

Maximální nosnost: 35 t 

Nosnost kladnice: 20 t 

Výložník: 8,9 – 29,0 m 

Výložník – max. vyložení: 8 t / 29,0 m 

Nástavec: 8,5 – 15,0 m 

Nástavec – dosah háku: 43,0 m / 2 t  

Průjezdní šířka: 2,5 m 

Průjezdní výška: 3,3 m 

Průjezdová hmotnost: 24 t   

Příjezdová rychlost 80 km/hod                       Graf 4: Nosnost jeřábu GMK [10] 
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Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení autojeřábu Grove GMK 2035 je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram 

nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

13. Autojeřáb AD 20 IVECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 29: Autojeřáb AD 20 IVECO [29] 

Návrh a využití stroje: 

Autojeřáb AD 20 IVECO je zvolen pro manipulaci a osazování ocelových armokošů při 

provádění sekundárních vyztužených pilot pro zajištění stavební jámy. Na stavbě bude potřeba 

jeden stroj.   

 

Základní technické parametry: 

Maximální nosnost: 20 t 

Pojezd z břemenem: 4 t / 2,8m 

Výložník: 8,9 – 28,8 m 

Výložník – max. vyložení: 0,8 t / 28,8 m 

Nástavec: 7,9 m 

Průjezdní šířka: 2,5 m 

Průjezdní výška: 3,90 m 

Délka jeřábu: 10,53 m  

Šířka s vysunutými opěrami: 4,6 m Graf 5: Nosnost jeřábu AD 20 [29] 
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Výkon motoru: 254 kW 

Průjezdová hmotnost: 24 t 

Přejezdová rychlost: 90 km/hod 

 

Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 30: Rozměry autojeřábu AD 20 [29] 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení autojeřábu AD 20 IVECO je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram 

nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

14. Transmix 5.500 ZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 31: Transmix 5.500 ZE [9] 
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Návrh a využití stroje: 

Pumpa transmix 5500 ZE (bez tahače) je zvolena pro provedení anhydritových 

samonivelačních podlah. Zvolil jsem tento stroj a tuto formu provádění, protože je nejlevnější 

v z konkurence a mám s ní osobní zkušenosti.  

Pro provádění 

samonivelačních 

anhydritových 

podlah bude potřeba 

dvou těchto strojů, 

protože jeden bude 

na stavbě a mezi tím 

druhý pojede pro 

materiál, aby práce 

byla plynulá. 

 Obr. 32: Transmix 5.500 ZE rozměry [9] 

Základní technické parametry: 

Vybavení:  

 Zásobník na přísady 16 m3 

 Zásobník na pojivo 9 m3 

 Palivová nádrž 110 l 

 Nádrž na vodu 2x 60 l 

 Míchací buben 260 l 

Pracovní pozice: vertikální   

Výkon motoru: 46 kW při 2600 ot. / min  

Dopravní výkon: max 5 m3/hod při provozním tlaku 8 barů 

Dopravní vzdálenost: až 180 m 

Dopravní výška: až 90 m 

Maximální zrnitost: 8 mm (16 mm po přestavbě) 

Hmotnost bez tahače: 10 – 11 t 

Délka bez tahače: 10,8 m 

Šířka: 2,53 m 

Výška: 3,5 m (4 m) 
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Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení Transmixu 5.500 ZE je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram nasazení 

strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

15. Pístové čerpadlo typu P715 TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 33: Pístové čerpadlo typu P715 TD [22] 

 

Návrh a využití stroje: 

Pístové čerpadlo P715 TD je zvoleno pro čerpání čerstvé betonové směsi při provádění 

kotev pro pilotovou stěnu. Tato čerpadla budou použita dvě, zapůjčí je firma Tonstav, která je 

doveze se svým technikem, který bude během užívání na stavbě. 

 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 34,5 kW při 2600 ot. / min  

Dopravní výkon: max 18 m3/hod při provozním tlaku 70 barů 

Dopravní vzdálenost: až 100 m hadic 

Maximální zrnitost: 32 mm  

 

Doprava na staveniště: 

Na staveniště se dopraví za dodávkou od firmy Tonstav. 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení pístového čerpadla P715 TD je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram 

nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

16. Vibrační válec Bomag BW 100 AD-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 34: Válec Bomag BW 100 AD-5 [23] 

 

Návrh a využití stroje: 

Vibrační válec Bomag BW 100 AD-5 je zvolen pro sadové úpravy a zhutnění urovnaného 

terénu. Na stavbě bude použit jeden stroj. 

 

Základní technické parametry: 

Provozní hmotnost:  2,5 t 

Otáčky při max. toč. momentu: 2600 ot. / min  

Výkon motoru:  24,3 kW 

Rychlost:  10 km/hod 

Frekvence:  63/67 Hz 

Šířka válce:  1 m 

Průměr válce:  0,7 m 

Poloměr otáčení:  2,55m 

  

Doprava na staveniště: 

Stroj bude na staveniště dopraven na podvalníku s tahačem. 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení vibračního válce Bomag WB 100 AD-5 je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

17. Stavební výtah GEDA 200 Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 35: Výtah Geda 200 Z [24] 

 

Návrh a využití stroje: 

Uplatní se také stavební výtah Geda 200 Z při dokončovacích 

pracích. Je určen pro přepravu materiálu, nikoliv osob. Jeho výběr je 

vzhledem k parametrům jasný. Na stavbě bude použit ve dvou 

provedení. 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 44 kg 

Nosnost: 200 kg  

Příkon: 1,7 kWRychlost zdvihu: 25 m/min 

Maximální výška: 60 m 

Napájení: 230 V / 16A 

Rozměr klece (d/š/v): 1240 / 830 / 1100 mm 

Zastavěná plocha: 1800 x 2500 mm 

  Obr. 36: GEDA 200 Z [24] 
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Doprava na staveniště:  

Stroj bude na staveniště dopraven na korbě nákladního automobilu MAN 26.414.  

Časové nasazení stroje: 

Nasazení stavebního výtahu GEDA 200 Z je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6.  

 

18. Čistící vůz MATHIEU AZURA MC 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 37: Čistící vůz MAITHEU AZURA MC 200 [25] 

 

Návrh a využití stroje: 

Čistící vůz MATHIEU AZURA MC 200 bude nasazen po celou dobu výstavby. Hlavní 

úkol bude udržovat okolí staveniště v čistotě. Tato potřeba je nejdůležitější během provádění 

zemních prací, konečných terénních úprav a před předáním stavby.  

 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 110 kW 

Přepravní rychlost: 50 km/hod 

Celková hmotnost: 10 t 

Pohotovostní hmotnost: 4,6 t 

Výška: 2,3 m 

Šířka: 1,64 m 

Délka: 4,6 m 

Průměr kartáčů: 1 m 
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Zametací šíře: 1,6 – 3 m 

Boční přesah kartáčů: 0,7 m na obě strany 

Šíře sací hlavy u země: 0,65 m 

Průměr sací roury: 0,25 m 

Objem vody: 600 l + 150 l recyklovatelné 

  

Doprava na staveniště: 

Čistící vůz se na staveniště dopraví po vlastní ose. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení čistícího stroje MATHIEU ATURA MC 200 je znázorněno v tabulce s názvem 

Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

19. Avia Daewoo - kontejner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 38: Avia Daewoo – kontejner[26] 

Návrh a využití stroje: 

Úkol Avie Daewoo s kontejnerem bude odvážet staveništní odpad a bude na stavbě po 

celou dobu od začátku až do konce. Tento stroj není určen pro odvoz zeminy. Na staveništi 

bude vždy jeden kontejner, po jeho naplnění se nahradí prázdným kontejnerem a plný se odveze 

na skládku. 

 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru: 185 kW 

Přepravní rychlost: 90 km/hod 
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Celková hmotnost podvozku: 12 t 

Nosnost: 8,3 t 

Výška kontejneru: 1,5 m 

Šířka kontejneru: 2,0 m 

Délka kontejneru: 3,0 m 

  

Doprava na staveniště: 

Stroj se na staveniště dopraví po vlastní ose. 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení Avie Daewoo je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram nasazení strojů 

a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

20. Napínací pistole Paul 3000 KN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 39: Napínací pistole Paul 3000 KN [27] 

 

Návrh a využití stroje: 

Úkol napínací pistole Paul 3000 KN je při provádění kotvení pilotové stěny. Tato pistole 

bude napínat výztuž dle projektu napínání. Na stavbě budou dvě pistole. 

Základní technické parametry: 

Maximální síla: 3000 kN 

Zdvih: 250 mm 

Počet lan: 12, 13 ks 
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21. Ponorný vibrátor M 7 AFP 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 40: Ponorný vibrátor M 7 AFP [59] 

Základní technické parametry: 

Výkon: 1500 W 

Hmotnost: 19 kg 

Průměry hlavice:  25 / 45 / 65 mm 

Délka: 395 mm 

Frekvence: 200 Hz 

Napájení: 230 V / 22 A 

Vibrace: 12 000 

Výkonost: 40 m3/hod 

 

22. Silo Baumit s kompresorem M-TEC F 100 IV plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 41: Silo s kompresorem M-TEC F 100 IV plus[28] 
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Návrh a využití stroje: 

Silo s kompresorem je zvoleno pro pneumatickou 

dopravu suchých směsí od tlakového zásobního sila ke 

zpracovatelskému stroji. Doprava suchých směsí je zcela 

automatická, kontinuální a vysoce racionální. Na stavbě 

budou zavezeny a zprovozněny dvě tyto sestavy.  

 

Základní technické parametry kompresoru: 

Hmotnost: 235 kg 

Výkon kompresoru: 140 m3/hod 

Motor o příkonu: 7,5 kW / 400 V 50 Hz 

Maximální dopravní tlak: 2,5 bar 

Rozměry (d/š/v): 1 050 / 550 / 650 mm 

Požadované jištění: 32 A 

Hmotnost sila s kompresorem:3,0 t 

Náplň do sila: 40,0 t 

  Obr. 42: Technické parametry pro silo [28] 

Doprava na staveniště:  

Stroj bude na staveniště dopraven se silem na silonosiči. 

  

Časové nasazení stroje: 

Zavezení sila a kompresoru je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram nasazení 

strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 
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23. Omítací stroj PFT-G4 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 43: Omítací stroj PFT-G4 [30] 

Návrh a využití stroje: 

Omítací stroj je navržen pro zpracování všech strojně zpracovatelných suchých směsí pro 

vnitřní i vnější omítky. Stroj lze zásobovat jak pytlovaným materiálem, tak i materiálem ze 

zásobního sila prostřednictvím pneumatických dopravních zařízení. Je to optimální stroj pro 

standardní omítkářské práce, zaručující konstantní kvalitu namíchání směsi, je kompaktní 

snadno přenosná i převozná konstrukce. Má jednoduchou obsluhu a a snadné čištění. Dopravní 

tlak, výška a vzdálenost jsou závislé na vlastnostech dopravovaného materiálu a použitého 

statoru, rotoru a šnekového čerpadla. 

Pro plynulost práce jsou navrženy dva tyto stroje na stavbu.  

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 185 kg 

Kapacita: 1,5 m3/hod 

Motor o příkonu: 7,0 kW  

Výkon hydročerpadla: 40,0 bar 

Rozměry (d/š/v): 1,2 / 0,73 / 1,55 m 

Dosahové vzdálenosti: vertikálně 15 m, horizontálně 50 m 

  

Doprava na staveniště: 

Stroj bude na staveniště dopraven nákladním automobilem MAN s hydraulickou rukou. 

   

Časové nasazení stroje: 

Nasazení omítacího stroje je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram nasazení 

strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 
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24. Kontinuální míchačka KM 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 44: Kontinuální míchačka KM 40 [31] 

 

Návrh a využití stroje: 

Kontinuální míchačka je navržena pro zpracování zdící malty ze sila, která bude potřeba 

při zdění z kusových tvárnic Porotherm. Na stavbě se o přísun materiálu do dvou přistavených 

míchaček postará silo. Kontinuální míchačka bude dopravovat zdící maltu rovnou do podlaží, 

ve kterých se bude zdít jak nenosné příčky, tak i nosné obvodové zdivo posledních třech 

nadzemních podlaží.  

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 271kg 

Technický výkon: 40 dm3/hod 

Jmenovitý příkon: 5,5 kW 

Max. velikost zrna: 4 mm 

Napájecí soustava: 3 PEN / 50 Hz, 380 V 

Tlak vody v přívodním potrubí: 0,35 Mpa 

Přívod vody: G ¾“ 

Rozměry (d/š/v): 2,16 / 0,74 / 1,41 m 

Dosahové vzdálenosti: vertikálně 35 m, Horizontálně 150 m 

  

Doprava na staveniště: 

Stroj bude na staveniště dopraven nákladním automobilem MAN s hydraulickou rukou. 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení kontinuální míchačky se silem je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram 

nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textové příloze č. 6. 

 

 

25. Vibrační lišta DYNAPAC BV 21 C 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 45: Vibrační lišta DYNAPAC BV 21 C [32] 

 

Plovoucí vibrační lišta se na stavbě bude používat na povrchové vibrování a srovnání 

čerstvého betonu. Při jejím použití dochází k vytlačení nežádoucích vzduchových bublin 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 18 kg 

Výkon: 0,7 kW 

Motor: Honda GX 25 

Délka: 2,0 m 

Šířka: 0,23 m 

 

26. Vibrační deska Scheppach HP 3000 S 

 

Vibrační deska bude nasazena při zhutnění sjezdové  

rampy do stavební jámy. Dále bude využita při konečných  

terénních úpravách. Na stavbě budou použity dva tyto stroje. 

 

 Obr. 46: Vibrační deska Scheppach HP 3000 S [35] 



130 
 
 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 162 kg  

Výkon: 6,6 kW 

Motor: Loncin, 4-taktní, OHV, 270 cm3 

Max. náklon motoru: 20° 

Hloubka zhutnění: 50 cm 

Hutnící síla: 30,5 kN 

Vibrace: 4000/min 

Objem nádrže: 6 l 

Palivo: Natural 95 

Rozměr stroje: (d/š/v/): 1120 / 480 / 775 mm 

Rozměry desky: 730 x 450 mm 

Rychlost pojezdu: 20 – 25 m/min 

 

27. Vibrační pěch Atlas Copco LT 5005 

 

Vibrační pěch se bude používat tam, kam se  

Nedostane vibrační deska, tj. hutnění inženýrských 

sítí, zpětných zásypů menších ploch, které jsou těžko  

přístupné. Na stavbě bude jeden stroj. 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 61 kg Obr. 47: Vibrační pěch Atlas Copco LT 5005 [35] 

Výkon: 2,6 kW 

Motor: Honda GXR 120 

Akustický výkon: 106 dB 

Rychlost: 15 – 18 m/min 

Rozměr stroje: (h/š/v/): 726 / 345 / 1025 mm 

Délka desky (pěchu): 330 mm 

Frekvence: 12 Hz 

Odstředivá síla: 14 kN 
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28. Bloková pila LTBP 750 

 

Stavební bloková pila je určena pro řezání cihelných 

zdících materiálů, betonových a obkladových materiálů. Na 

stavbě bude přítomna při zdění a především během 

dokončovacích pracích. 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 165 kg 

Výkon: 4,0 kW Obr. 48: Bloková pila LTBP 750 [34] 

Napětí: 3 x 400 v / 50 Hz 

Max. hloubka řezu: 270 mm (bez otočení materiálu) 

Max. délka řezu: 650 mm 

Rozměry pily (d/š/v): 1830 / 810 / 1310 mm 

Maximální průměr kotouče: 700 mm 

Objem záchytné vany: 80 l 

Rozměry pracovního stolu: 600 x 750 mm  

 

29. Svařovací konvektor KITin 165 TIG 

 

Pro svařování betonářské výztuže a dalších potřebných  

ocelových konstrukcí svařovaných přímo na stavbě. 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 5,7 kg 

Vstupní napětí: 50 Hz / 1 x 230 V  

Jištění: 16 A 

Instalovaný výkon: 5,0 KVA   Obr. 49: Svářecí konvektor KITin 165 [61] 

Rozměry (d/š/v): 330 / 143 / 245 mm 

Průřez svařovacího kabelu: 16 mm 

Svařovací drát ocel: 0,6 – 1 mm 

Svařovací drát nerez: 0,8 – 1 mm 

Svařovací drát hliník: 0,8 – 1 mm 
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30. Motorová pila Husqvarna 236 14“ 

 

Při kácení náletových dřevin a při provádění 

bednění se bude používat na krácení větších dřevěných 

prvků motorová pila Husqvarna. 

 

Základní technické parametry: Obr. 50: Motorová pila Husqvarna  236 14“ [35] 

Hmotnost: 4,6 kg  

Objem válce: 36 cm3 

Délka lišty: 35 – 40 cm 

Výkon: 1,9 kW 

Motor: X-Torq 

 

31. Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 

 

Pro provedení rovného řezu plošných prvků 

bednění se bude používat kotoučová pila NAREX. Pilu 

je možné naklonit do úhlu 45°. 

 

Základní technické parametry: 

Prořez: 55 m  

Výkon: 1,1 KW Obr. 51: Kotoučová pila NAREX EPK 16 D [36] 

 

32. Příklepová vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE 

 

Pro vrtání do tvrdých hmot (beton, kámen) a kotvení. 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 2,6 kg  

Příkon: 850 W  

Délka lišty: 35 – 40 cm Obr. 52: Příklepová vrtačka BOSCH GSB 19-2 [45] 

Druh sklíčidla: rychloupínací 
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33. Úhlová bruska Narex EBU 230 

   

Úhlová bruska se bude používat při krácení ocelových 

prutů výztuže, při pracích se železem.   

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 5 kg 

Průměr kotouče: 230 mm Obr. 53: Úhlová bruska NAREX EBU 230 [37] 

Příkon: 2400 W 

Otáčky na prázdno: 6500 ot. / min 

Napětí: 230 V 

 

34. Kalové čerpadlo BLUE LINE PSP18-12/0,75 l 

 

Tento přístroj se bude používat při odčerpávání spodní vody 

při zemních pracích. Bude napojeno na elektrickou energii a bude 

vodu odvádět do šachet kanalizačního vedení. 4 kusy na stavbě. 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 22 kg  Obr. 54: Kalové čerpadlo BLUE LINE PSP [38] 

Maximální výtlak: 12 m  

Maximální průtok: 18 m3/hod 

Výkon: 0,75 kW 

Napětí: 230 V 

Dimenze připojení: 50 mm 

 

35. Bruska na beton Schvamborn DSM 250 

 

Při zabroušení betonových stropu (pro srovnání 

nerovností) a při broušení anhydritových podlah (pro stržení 

šlemu) se použije bruska Schvamborn DSM 250. 

 

 Obr. 55: Bruska na beton Schvamborn DSM 250 [39] 
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Základní technické parametry:  

Průměr brusného talíře: 250 mm 

Hmotnost: 54 kg  

Otáčky: 1450 ot./min 

Výkon: 2,2 kW 

Napětí: 230 V  

 

36. Aku příklepová vrtačka BOSCH GSB 14,4 

 

Pro spojování materiálů, vrtání bez kabelu v méně 

přístupných prostorách se bude požívat aku příklepová 

vrtačka se dvěma rychlostmi. 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 1,8 kg 

Max. kroutící moment 46 Nm  

Volnoběžné ot. – 1. stupeň: 0 – 500 ot./min Obr. 56: Aku příklepová vrtačka BOSCH [40] 

Volnoběžné ot. – 2 stupeň: 0 – 1600 ot./min 

Max. průměr vrtání do dřeva: 35 mm 

Max. průměr vrtání do oceli: 13 mm 

Max ϕ vrtání do kamen/beton: 13 mm 

Rozsah upínání sklíčidla: 1,5 – 13 mm 

Kapacita aku baterie: 4,0 Ah 

Typ aku baterie: Li-Ion 

 

37. Stavební kolečko 

 

Pro staveništní přepravu sypkých 

materiálů se bude požívat stavební kolečko. 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 1,4 kg Obr. 57: Stavební kolečko [41] 

Objem: 80 l 
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Nosnost: 120 kg 

Tloušťka plechu: 0,8 mm 

Typ kolečka: nafukovací 

Rozměr kolečka (d/š/v): 1600 / 620 / 580 mm 

 

38. Hliníkový skládací žebřík 3x6 příček 

 

Pro práci ve výškách se použije skládací 

žebřík. 

 

Základní technické parametry: 

Nosnost: 150 kg Obr. 58: Hliníkový skládací žebřík [42]  

Teleskopický:  1,71 – 3,43 m 

Max. výška jako štafle: 2,53 m 

 

39. Automat Laister TWINNY S 

 

Pro svařování separační folie nad podkladním 

betonem se použije tohoto stroje. 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost: 15,2 kg  Obr. 59: Automat Laister TEINNY S [44] 

Výkon: 2,3 kW 

Napětí:  230 V 

Teplota svařování: 176 – 1040 F° 

Svařovací tlak: 100 – 1000 N 

Maximální přesah: 12,5 cm 

Rozměry (d/š/v): 34 / 36,5 / 25 cm 

 

40. Drobné pomůcky a nářadí 

Zednická lžíce, zednické kladívko, naběračka 

Lopata, krumpáč, rýč, železné hrábě 

Gumová palice 
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Ocelové a dřevěné hladítko, ocelové hladítko se zubem 

Filcové hladítko 

Koště 

Ruční pilka, sekera 

Vazačské pomůcky, pákové nůžky 

Sikové kleště 

Značkovací sprej 

Olovnice, provázek 

Nůžky na plech, nýtovací kleště 

Vodováha, svinovací metr, pásmo, laser  

Kbelík, vědro 

Kladivo, palička 

Utahovací klíče 

Šroubováky 

Odlamovací nůž 

 

41. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

 

Každý pracovník na staveništi bude 

používat osobní ochranné pracovní 

pomůcky. 

 

Výpis ochranných pracovních pomůcek: 

Ruce: ochranné rukavice 

Hlava: ochranná helma Obr. 60: Osobní ochranné pracovní pomůcky [43] 

Viditelnost: reflexní oděv, vesta 

Sluch: ochranné sluchátka 

Zrak: ochranné brýle 

Nohy: pevná pracovní obuv 

Celé tělo: pracovní oděv, dlouhý rukáv a nohavice 

Dech: respirační rouška 

Svářeč: svářečská kukla, nesmí mít hořlavý oděv (reflexní vesta) 
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Časový plán jsem zhotovil v programu Contec pro hrubou spodní stavbu a naleznete 

jej v příloze č. 7.  

 

V tomto bodě jsem také vytvořil technologický normál s návazností na časový plán 

(také v programu Contec). V technologickém normálu je pod kolonkou cena uvedená částka 

0,00 a to z důvodu, že jsem finanční náročnost počítal v rozpočtu pro spodní stavbu programem 

Buildpower. Proto tyto ceny naleznete v  příloze č. 10 – Rozpočet spodní stavby.  

 

 Technologický normál je na následujících listech. 
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1. Dopravní trasy bod A bod B 

1.1 Doprava čerstvého betonové směsi a bednění 

 

Čerstvá betonová směs pro podkladní 

beton, základovou desku, monolitické stěny a 

sloupy spodní stavby bude dopravováno 

z betonárny v Praze Karlín. Také zde bude 

zapůjčeno systémové bednění NEO. Betonárka 

je ve vzdálenosti 1,9 km od stavby. Doprava 

bude provedena po místní komunikaci. Od 

betonárky vede ulice K Olympiku, dále se 

napojí na ulici U Rostonky, z té se odbočí na 

ulici Voctářova a na ni navazuje Zenklova, na 

kterou je napojeno Vojenova (místo 

staveniště). 

Betonservis s.r.o. 

K Olympiku 563/2,   

Praha, Karlín 18600 Obr. 61: Doprava betonové směsi na staveniště [7] 

IČO: 27090523  

DIČ: CZ 27090523 bod C 

Trasa: betonárna Betonservis  staveniště 

Délka trasy: 1,9 km. 
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1.2 Doprava betonářské oceli bod D 

 

Betonářskou ocel bude na staveniště dodávat 

firma Kondor sídlící v Praze 8, Ládví. Doprava 

začne na ulici K Lídví, dále po Horňátovské, která 

se napojuje na Zenklovu, která končí u ulice 

Vojenova (místo staveniště). 

Kondor  

K Ládví 825/10A, 

184 00 Praha 8 

IČO: 41695747 

DIČ: CZ41695747 

Trasa: sklad oceli Kondor staveniště  

Délka trasy: 4,9 km. Obr. 62: Doprava oceli na staveniště [7]

  

 

1.3 Odvoz zeminy ze staveniště  

 bod E bod F 

 Zemina ze staveniště 

se bude odvážet na 

skládku stavební suti a 

zeminy ATM CZ, a.s.  

 Obr. 63: Odvoz zeminy ze staveniště [7] 

Odvoz bude z ulice Vojenova (místo staveniště) přes ulici Zenklova, dále Voctářova, 

která se napojuje na Libeňský most, dále se pojede po ulici Dělnická, ze které se odbočí na 

ulici Komunardů a z té už se uhne na ulici U měšťanského pivovaru. 

Skládka zeminy ATM CZ, a.s. 

U měšťanského pivovaru 934/4,  

17000, Praha, Holešovice 

Trasa – staveniště  skládka zeminy ATM CZ, a.s. 

Délka trasy: 2,7 km. 
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1.4 Body zájmu 

Na trasách příjezdu materiálu na staveniště jsou některé body, které jsem zmapoval 

(poloměry zatočení na křižovatkách). Všechny křižovatky vyhovují poloměrům směrového 

oblouku.  

Bod A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 64: Bod zájmu A [7] 

Bod B 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 65: Bod zájmu B [7] 

Bod C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 66: Bod zájmu C [7] 
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Bod D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 67: Bod zájmu D [7] 

Bod E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 68: Bod zájmu E [7] 

Bod F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 69: Bod zájmu F [7] 
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Na dopravních trasách se ještě nachází podjezd silnice č. 8, ale zde je dostatečná 

průjezdná výška vozidel, která budou vozit materiál na staveniště. Výška podjezdu je 5,2 m. 

 

2. Časový plán zajištění materiálových zdrojů 

Plán dovozu a odvozu těchto tří materiálů na stavbu naleznete na další stránce této 

diplomové práce v tabulce: Časový plán zajištění materiálových zdrojů. 

 

Zemina se bude odvážet ve dnech, kdy se bude těžit nebo kdy se budou vyvrtávat piloty. 

Nákladní automobily si vždy zajistí stavbyvedoucí minimálně 3 dny před prováděním 

zemních prací (potřeba odvozu zeminy). 

 

Beton na staveniště bude dovezen vždy v den betonáže dle telefonické domluvy mezi 

stavbyvedoucím a dispečinkovým střediskem na betonárce. Objednání betonové směsi 

bude vždy minimálně 5 dní před samotnou betonáží z důvodu možné vytíženosti 

betonárky. 

 

Bednění bude dovezeno den před samotnou montáží. Bednění, které se bude na stavbě 

používat opakovaně, bude vždy očištěno od zbytku betonu a uskladněno na odvodněné a 

čisté ploše, podloženo dřevěnými hranoly.  

 

Výztuž bude vždy dovezena minimálně jeden den před její vázání. Bude dovezena na 

staveniště a umístěna na dřevěné hranoly vzdálené 1 m od sebe, aby se výztuž neprohnula. 

Výztuž bude vždy označena pro její identifikaci.  
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Tab. 9: Časový plán zajištění materiálových zdrojů. 

Materiál Množství MJ 
Začátek 

činnosti 

Konec 

činnosti 

Počet 

dní 
Den dovozu Denně  

Zemina          

 ornice 788,34 m3 13.2.2017 21.2.2017 6 

  
  
  

  
  
 p

rů
b
ěž

n
ě 

131,39 m3 

 vývrtek z pilot 2652,672 m3 23.2.2017 24.4.2017 42 63,16 m3 

 1. kotevní úroveň 4554,624 m3 25.4.2017 26.4.2017 2 2277,31 m3 

 2. kotevní úroveň 13284,624 m3 18.5.2017 30.5.2017 10 1328,46 m3 

 na dno stavební jámy 5476,8216 m3 9.6.2017 11.7.2017 24 228,20 m3 

Beton          

 primární piloty 1004,015 m3 23.2.2017 12.4.2017 34 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 p
rů

b
ěž

n
ě 

29,53 m3 

 sekundární piloty 1206,545 m3 3.3.2017 24.4.2017 38 31,75 m3 

 piloty pro zajištění jeřábu 59,66 m3 14.4.2017 16.4.2017 3 19,89 m3 

 podkladní beton 355,845 m3 12.7.2017 13.7.2017 2 177,92 m3 

 základová deska 1439,815 m3 25.7.2017 27.7.2017 3 479,94 m3 

 stříkaný beton 225,332 m3 28.7.2017 7.8.2017 8 28,17 m3 

 stěny a sloupy 3PP 285,5819 m3 18.8.2017 21.8.2017 3 95,19 m3 

 strop mezi 3PPa a 2PP 366,3245 m3 9.9.2017 12.9.2017 3 122,11 m3 

 stěny a sloupy 2PP 264,525 m3 29.9.2017 3.10.2017 4 66,13 m3 

 strop mezi 2PP a 1PP 460,6705 m3 23.10.2017 25.10.2017 3 153,56 m3 

 stěny a sloupy 1PP 228,7566 m3 10.11.2017 14.11.2017 4 57,19 m3 

 strop mezi 1PP a 1NP 529,136 m3 4.12.2017 7.12.2017 4 132,28 m3 

Ocel          

 sekundární piloty 41,89 t 24.2.2017 29.3.2017 23 23.2.2017 41,89 t 

 základová deska 169,619 t 18.7.2017 24.7.2017 5 17.7.2017 169,62 t 

 stěny a sloupy 3PP 25,7016 t 9.8.2017 18.8.2017 7 8.8.2017 25,70 t 

 strop mezi 3PPa a 2PP 40,4347 t 30.8.2017 7.9.2017 6 29.8.2017 40,43 t 

 stěny a sloupy 2PP 23,807 t 18.9.2017 26.9.2017 6 17.9.2017 23,81 t 

 strop mezi 2PP a 1PP 49,869 t 11.10.2017 20.10.2017 7 10.10.2017 49,87 t 

 stěny a sloupy 1PP 23,288 t 30.10.2017 7.11.2017 6 29.10.2017 23,29 t 

 strop mezi 1PP a 1NP 52,531 t 23.11.2017 1.12.2017 6 22.11.2017 52,53 t 
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1. Základní informace  

1.1 Obecné informace 

Jedná se o novostavbu bytového domu. Lokalita bytového domu je mezi Koželužskou 

a Vojenovou ulicí v Praze Libni, v části Palmovka. 

Tvar objektu je zahnutý lichoběžník se sedmi nadzemními a třemi podzemními 

podlažími. Ze severní strany je objekt terasovitě ustupující. V nadzemních částech 

objektu jsou umístěny bytové jednotky, v podzemních podlažích jsou garáže.  

Je to trvalá stavba s plochou střechou. 

Hlavní nosné konstrukce budou provedeny z monolitického železobetonu. Podzemní 

podlaží jsou sloupového provedení s obvodovými stěnami, nadzemní patra jsou 

navržena v stěnovém systému. Poslední 4 podlaží jsou zděné s železobetonovými 

ztužujícími stěnami. Objekt je dilatací rozdělen na dva samostatné celky. Objekt je 

založen na základové desce.  

  

1.2 Obecná charakteristika procesu 

Nejdříve se vykácejí náletové rostliny. Poté následuje sejmutí ornice o tloušťce 250 mm 

na ploše 5 827,8 m2. Dále vytyčení stavebního objektu pro zemní práce, pilotáž pro 

zajištění stavební jámy průměru 1000 mm a to primárními a vyztuženými sekundárními 

převrtávanými pilotami. Těžení stavební jámy po úrovních, ve kterých se bude pilotová 

stěna kotvit. Kotvení pilotové stěny průměru 133 a 156 mm. V první kotevní oblasti 

délkou kotvy až 16 m a v druhé kotevní oblasti délkou kotvy 12 m. Dotěžení stavební 

jámy včetně rampy a prostorů pro čerpání stavební jámy. Během provádění kotvení 

pilotové stěny v 1. kotevní úrovni se zde budou provádět přípojky kanalizace, vodovodu 

a nízkého napětí. Ke kanalizaci se také provede výkop a betonáž retenční nádrže.  

 

2. Materiál 

2.1 Výpis materiálu 

Sejmutí ornice:  

0,25 * 5 827,8 = 1 456,95 m3 => koeficient nakypření 1,2 => 1 748,4 m3 

Odveze se na skládku: 788,4 m3 

Zůstane na staveništi v jižním rohu: 960 m3 
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Vytyčení stavební jámy: 

Vápno, sprej. 

Pilotáž: 

Provede se nejprve vrtání primárních pilot: 1 389 m 

Beton pro primární piloty C 25/30 AX1: 1 090,92 m3 

 

Vrtání sekundárních pilot: 1 537 m 

Beton pro sekundární piloty C 25/30 AX1 1 207,2 m3 

Armokoše pro sekundární piloty: ocel 10 505,144 ks  (dle počtu sekundárních pilot) 

Tab. 10: Tabulka pilot [1] 

 

Provede se vyvrtání a betonáž pilot pro zabezpečení stability jeřábů. Pro každý jeřáb 

se provedou 4 piloty o délkách 9,5 m a průměru 1000 mm 

Celkové délka pilot: 76 m 

Beton pro piloty na stabilitu jeřábů C 25/30 AX1: 59,66 m3 

 

Odtěžení na 1. kotevní úroveň 

2 372,3 * 1,6 = 3 795,7 m3 => koeficient nakypření 1,2 => 4 554,6 m3 

Navážka - hornina 3. třídy G2 

Zemina bude odvezena na skládku 

 

Kotvení v 1. úrovni 

Průměr vrtu: 133 mm 

Celková délka vrtů: 1 192 m 

Cementová zálivka kotev: CEM II A-S 
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Kotevní lana: 50 208,6 m 

 

Tab. 11: Seznam kotev v první kotevní úrovni [1] 

 

Injektáž – 1x tl. 2 MPa, 12 l/etaž 

- 1x tl. 3MPA, 8 i/etáž 

 

Odtěžení na 2. kotevní úroveň 

(2372,3 - 448,6) * 4,8 + 448,6 * 4,1 =11 073 m3 =>  

koeficient nakypření 1,2 => 13 287,6 m3 

Navážka + písčité hlíny + štěrkopísčité hlíny – hornina 3. – 4. třídy G1 

Zemina bude odvezena na skládku 

V severozápadní části jámy jsme už na dně, -7,000 m 

 

Kotvení v 2. úrovni 

Průměr vrtu: 156 mm a 133 mm 

Celková délka vrtů: 693 m 

Cementová zálivka kotev: CEM II A-S 

Kotevní lana: 31 604,1 m 

 

Injektáž – 1x tl. 2 MPa, 12 l/etaž 

- 1x tl. 3MPA, 8 i/etáž 
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Tab. 12: Seznam kotev v druhé kotevní úrovni [1] 

 

Odtěžení na 3. kotevní úroveň 

(2372,3 – 448,6) * 2,5 + 348 = 4612,9 m3 => koeficient nakypření 1,2 => 5 476,8 

m3 

348 m3: započteno rampa pro vjezd automobilů do jámy + dotěžení v severozápadní 

oblasti jámy po dokončení kotvení rozpěrou o základovou desku 

Stěrkopísčité hlíny a břidlice – hornina 4. – 5. třídy G3 

Zemina bude odvezena na skládku 

 

Převázky pro kotvy 

Dočasné převázky, které budou odstraněny při výstavbě podzemní části objektu. 

Jsou to ocelové U profily, délky dle projektu. 

 

Další potřebné materiály  

Štěrk frakce 16/32 na stabilizaci výjezdové rampy z jámy o mocnosti 150 mm: 17,4 m3 

Podkladní betonová mazanina C 12/15 X0 355,9 m3 

Separační folie PE – 1709,5 m2 

Železobeton základové desky C 25/30 XC4XA1 bílá vana: 1440 m3 

Bednění pro železobetonovou základovou desku: dřevovláknité desky, rozepřené o 

pilotovou stěnu hranoly 

Štěrk frakce 16/32 pro obsypání šachet pro čerpání vody ze stavební jámy – 4m3 

Rádlovací drát 

Geotextílie 300 g/m2 – 30 m2 

Výztuž pro základovou desku – ocel 10 505 – 169,6 t 

Distanční pásy pro výztuž – na separační folii 
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2x prefabrikovaná jímka pro kalové čerpadlo XZY-Q 1500x1200x150 mm 

s přechodovou deskou TZK-Q 1200x600x185 mm na které je celolitinový poklop DN 

600 mm třída zatížení B 125. 

 

2x šachetní skruž 1000x1000x120 mm BTS-Q s šachetním konusem TBR-Q 

600x1000x120 mm na kterém je celolitinový poklop DN 600 mm třída zatížení B 125. 

 

Prefabrikovaná jímka a šachetní skruž je propojena potrubím PVC DN 200. 

Šachetní skruž je obsypána kamenivem frakce 16/32, které je ohraničeno geotextílii. 

K šachetní skruži vede drenážní trubka DN 200 pro odvod vody ze stavební jámy. 

 

2.2 Doprava materiálu 

Primární: 

Zemina se bude odvážet automobily Tatra T158, a 148 s kontejnerem. 

Štěrk doveze automobil Tatra T158. 

Výztuž pro piloty a základovou desku se doveze nákladním automobilem MAN 

s hydraulickou rukou HIAL 200 C-4 jeden den před montáží.  

Bednění se doveze v den osazení nákladním automobilem MAN s hydraulickou rukou 

HIAL 200 C-4. 

Beton se doveze v den betonáže autodomíchávačem a pomocí čerpadla se bude 

dopravovat do průběžného šnekového vrtáku a tak se bude betonovat pilota.  

Pro betonáž kotev se doveze cementová zálivka v den betonáže autodomíchávačem a 

pomocí čerpadla na nejpomalejší stupeň se pude provádět zálivka kotev. 

Podkladní beton i beton pro základovou desku doveze autodomíchávač a pomocí 

SCHWINGU P 2525 s výložníkem S 61 SX bude dopravován na místo určení. 

Ostatní materiál se doveze nákladním automobilem MAN. 

 

Sekundární doprava: 

Materiál do výšky a hloubky se přepravuje dvěma věžovými jeřáby s horní otočí 110 

EC-B 6 Litronic. 

Lehký materiál se na stavbě bude přenášet ručně. 
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2.3 Skladování 

Výztuž bude skladována na skládce podložena dřevěnými hranoly 40x40x1500 mm ve 

vzdálenosti 1000 mm od sebe. Výztuž bude řádně označena.  

Ostatní menší materiál bude uskladněn v zamykatelné stavební buňce tomu určené.  

 

3. Převzetí staveniště 

Majitel pozemku je investor. Po uzavření stavebního kontraktu předá investor staveniště 

dodavateli. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku a provede se 

protokol o předání staveniště. Dodavatel převzetím potvrzuje, že přijímá zodpovědnost 

za vše, co se na staveništi stane. Vytyčení stavby zajistí investor za pomoci geodeta. 

Jsou protokolárně vytyčeny sítě na staveništi a v jeho okolí. Všechny vytyčené body 

budoucí stavby se vytyčí kolíky. Hranice pozemku se také vytyčí kolíky. 

 

4. Pracovní podmínky 

4.1 Klimatické podmínky 

Pro sejmutí ornice a těžení stavební jámy musí být vhodné počasí bez trvalých dešťů, 

které by promáčeli zeminu, která by se lepila na stroje. Tyto práce se provádí v únoru – 

červenci. Ideální teplota je + 5ºC až + 30ºC. V případě trvalých dešťů jsou práce 

přerušeny do zlepšení pracovních podmínek. 

Betonáž pilot, kotev a základové desky nelze provádět při libovolném počasí. Musí být 

provedeny za příznivých klimatických podmínek.  Proces realizace je + 5ºC až + 30ºC. 

Musí být zajištěna dostatečná ochrana proti vysychání a sprahnutí betonové směsi. 

V případě nízkých teplot se v betonárně do směsi přidávají přísady pro zaručení 

hydratace betonové směsi a proti zmrznutí.  V případě vysokých teplot se nedoporučuje 

betonovat.  

 

4.2 Vybavenost staveniště 

Přístupová cesta ke staveništi je napojena na přiléhající komunikaci. Pozemek je 

oplocen mobilním neprůhledným plotem výšky 2,0 m CITY výrobce TOI TOI sanitární 

systémy s.r.o. Plot byl záměrně zvolen plný, aby co nejvíce zachycoval nečistoty 

unikající ze stavby a kvůli blízké zástavbě i zamezování pohledu na stavbu. V místě 

vjezdů na staveniště bude osazena vjezdová brána, která bude sloužit pro vjezd a výjezd 
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vozidel na staveniště a pro vstup pracovníků. Napojení na elektrickou energii bude 

provedeno přes staveništní rozvaděč umístěný na pozemku.  Na staveništi jsou 4 unimo-

buňky, tři pro uschování osobních věcí pracovníků, sloužící jako převlékárna a šatna 

pracvoníků, a jedna pro stavbyvedoucího. Dva skladovací kontejnery sloužící pro 

skladování nářadí. Základní hygienické podmínky jsou zajištěny mobilním chemickým 

WC s umývárnou. 

 

4.3 Instruktáž 

Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví. Pracovníci 

byli podrobeni instruktáži, kde podepsali prohlášení o seznámení s danou problematikou 

a také proškoleni o bezpečnosti práce a pohybu po pracovišti. Veškeré stavební práce 

budou provedeny v souladu s platnými normami, projektovou dokumentací a 

technologickým předpisem. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za 

následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod 

investorovi. 

V pracovní době je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, látky 

snižující schopnost koordinace a rozhodování stejně tak, jako pod jejich vlivem 

docházet do zaměstnání – toto může být hodnoceno nařízeným neplaceným volnem po 

dobu účinků látky nebo při opakovaném provinění výpovědí z pracovního poměru. 

Nepoužívání ochranných pomůcek se trestá sankcí 1000 kč. 

O provozních podmínkách pro staveniště bude seznámen vedoucí čety a to zejména s 

umístěním hlavního vypínače elektrického proudu, hlavní uzávěr vody, umístění 

lékárniček a hasicích přístrojů. Pracovní doba pro zaměstnance je daná od 7:00 do 16:00 

hodin s hodinovou polední pauzou na oběd od 11:00 do 12:00. 

 

5. Složení pracovních čet 

Četa pro kácení dřevin: 

Tesař, dřevař – vedoucí čety (průkaz obsluhy motorové pily) 1   

Pomocní dělníci – kácení stromů, odřez křovin  

(průkaz obsluhy motorové pily) 3 

 

Četa pro skrývku ornice: 

Obsluha dozeru – vedoucí čety (průkaz strojníka) 1 
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Obsluha nakladače (průkaz strojníka) 3 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz) 3 

Pomocní dělníci 2 

 

Četa pro pilotáž: 

Mistr provádění pilot – vedoucí čety  1 

Obsluha vrtné soupravy (průkaz strojníka) 3 

Řidič autodomichávače (řidičský průkaz)  6 

Obsluha čerpadla (průkaz strojníka)  2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz) 2 

Svářeči (svářecí průkaz)   2 

Pomocní dělníci 2 

 

Četa pro těžení zeminy: 

Obsluha rypadla – vedoucí čety (průkaz strojníka) 1 

Obsluha rypadla (průkaz strojníka)  1 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz) 6 

Pomocní dělníci   2 

Obsluha jeřábu (průkaz strojníka)  2 

 

Četa pro provádění kotvení pilotové stěny: 

Mistr provádění kotev – vedoucí čety  1 

Obsluha vrtné soupravy (průkaz strojníka) 3 

Řidič autodomichávače (řidičský průkaz)  4 

Obsluha čerpadla (průkaz strojníka)  2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz) 1 

Svářeči (svářecí průkaz)   4 

Betonáři    4 

Obsluha napínací pistole   4 

Pomocní dělníci 2 

 

Četa pro část základové desky: 

Betonář – vedoucí čety  1 
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Betonáři    6 

Řidič autodomichávače (řidičský průkaz)  5 

Obsluha čerpadla (průkaz strojníka)  1 

Tesaři     2 

Železáři     2 

Obsluha jeřábu (průkaz strojníka) 2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz) 1 

Pomocní dělníci  2 

 

6. Stroje 

6.1 Velké stroje 

-     1x Dopravní auto MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 –  

Maximální nosnost:2,4 m / 7 t, maximální dosah:13,8 m / 1,02 t 

- 2x Věžový jeřáb s horní otočí 110 EC-B 6 Litronic – max. výška zdvihu 35 m, max. 

hmotnost břemene 10 t. 

- 5x Autodomíchávač Stetter AM 10C – objem max 10m3, výška 4,0 m, šířka 2,6 m 

- 1x Schwing S 61 SX – vertikální dosah 57 m, horizontální dosah 61 m, dopravované 

množství 163 m3/h. 

- 2x Kompaktní mobilní pístové čerpadlo typu P715 TD s výkonem 17,4 m3 za 

hodinu, maximální frakce kameniva 16 mm. 

- 2x Vrtná souprava SOILMEC SF 50 CFA – rychlost vrtání 3 – 5 m/h. Betonáž přes 

průběžný šnek rychlostí 28 m/h. 

- 2x Vrtná soustava MASENZA MM4 pro kotvy – různé úhly vrtání, rychlost vrtání 

5 – 10 m/h, průměry vrtání 52 – 186 mm. 

- 6x Nákladní automobil TATRA T158 s korbou na 25 t zeminy. Rychlost jízdy 60 

km/h. 

- 4x Automobil TATRA 148 s osmi kontejnery na odvoz zeminy. 

- 1x pásový dozer Caterpillar D6R s radlicí XS SU šířky 3556 mm, rychlost pojezdu 

do předu 6,6 km/h dozadu 8,8 km/h. 

- 3x kolový nakladač Caterpillar 908H 

- 2x kolové rypadlo Caterpillar M320F 
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6.2 Elektrické stroje a nářadí 

Kotoučová pila NAREX EPK 16 D – výkon 0 – 1 100 W, hloubka zářezu 55 mm. 

Svařovací konvektor KITin 150 TIG LA SET III – 230 V 

Napínací pistole Paul 3000 KN 

Motorová pila Husqvarna 236 14“ 

Úhlová bruska Narex EBU 230, 2400 W 

Vibrační deska Scheppach HP 3000 S 

Ponorný vibrátor M 7 AFP  

Kalové čerpadlo BLUE LINE PSP18-12/0,75 l 

 

6.3 Ruční nářadí a pomůcky 

Zednická lžíce, lopata, krumpáč, železné hrábě, rýč, kolečko, koště, vibrační lišta, 

skládací hliníkový žebřík, vazačské pomůcky, pákové nůžky, kladivo, ruční pilka, 

sekera. 

 

6.4 Měřící pomůcky 

Metr, tužka, vodováha, hliníková lať, nivelační přístroj, lať k nivelaci, trojnožka 

k nivelačnímu přístroji, theodolit.  

 

6.5 Osobní ochranné pomůcky 

Ochranná přilba, pracovní oděv, reflexní vesta, pevná obuv, pracovní rukavice, 

respirační rouška, ochranné brýle pro broušení a stříkání betonové směsi. Svářeč svářecí 

kuklu, bez reflexní vesty, svářecí rukavice. 

 

7. Postup 

7.1 Kácení stromů a odstranění křovin 

Před započetím zemních prací budou z parcely odstraněny keře a stromy, které budou 

přímo překážet stavebním prací. Vzrostlé stromy pokácí dělník s platným průkazem na 

obsluhu řetězové motorové pily. Při kácení nejprve vybere místo, do kterých chce strom 

povalit. Na opačné straně vyřízne do kmene kousek nad úrovní terénu klín, který vyndá 

nebo vyťukne. Poté pomocnými klíny zabezpečí, aby strom při ztrátě stability nesevřel 

kmenem pilu a řeže dále do kmene. Až se začne strom kácet k zemi, musí dělník hbitě 

uskočit a nechat strom dopadnout. Po dopadu se doupravý pařez, aby se o něj při další 
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manipulaci s kmenem nezranil. Odvětví kmen pomocí sekery a motorové pily. Z větví 

zatím udělá hromadu, která bude po skácení všech stromů spálena. Kmeny se nařeže na 

metrové kusy řetězovou motorovou pilou a naloží na vlek přistavený majitelem. Ten si 

své dřevo odveze. Stromy, které se na parcele zachovají, budou zabezpečeny pomocí 

dřevěných desek do výšky 2,0m. Keře, 

které budou podetnuty sekerou, 

popřípadě je dělník také odřízne 

řetězovou motorovou pilou. Větší větve 

o průměru nad 8 cm budou nařezány po 

metru a spolu s nařezanými stromy 

odvezeny majitelem. Ostatní větve 

budou spáleny. Při provádění kácení je 

třeba dodržet patřičné normy – viz. BOZP.  Obr. 70: Kácení stromu [60]  

  

7.2 Sejmutí ornice 

Bude provedeno sejmutí ornice do hloubky 0,25m od původního terénu na ploše 5 827,8 

m2 (viz výkresová příloha č. 5.1.1.). Tato ornice bude nahrnuta přímočarým pohybem 

pásovým dozerem D6R. Dozer nahrne ornici na meziskládky na pozemku. Směr sejmutí 

ornice bude z jihovýchodního rohu parcely postupně na druhou stranu.  Přebytečná ornice 

na meziskládkách se odveze ze staveniště na skládku. Shrnutá přebytečná ornice se bude 

nakládat kolovým nakladačem Caterpillar 908H na nákladní automobil Tatra T158. 

Ornice, která zůstane na staveništi, bude přemístěna kolovými nakladači Caterpillar 908H 

na jihozápadní roh parcely, kde bude uskladněna do maximální výšky 1,5 m. 

 

7.3 Vytyčení stavební jámy 

Pro tyto práce je zapotřebí odborného geodetického pracovníka s oprávněním. Měřičské 

práce se zahajují ihned po skončení hrubých terénních úprav. Vytyčení bodu provede 

geodet pomocí theodolitu a GPS. Pro vytyčení použijeme kolíky a značkovací sprej, ty 

označují body stavby.  

 

7.4 Vrtání primárních pilot 

Před zahájením prací budou z úrovně HTÚ, odpovídající úrovni hlav pilot, realizovány 

vodící zídky. Tyto zídky zabezpečují umístění vrtů a jejich vzájemnou polohu. Vrty pro 
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piloty budou prováděny za použití provozního pažení. Nejprve budou vrtány primární 

piloty v projektovaných délkách. Vrty se budou 

provádět dvěma vrtnými soustavami SOILMEC SF 

50 CFA, které mají průběžný šnek, takže po 

vyvrtání piloty se připojí do prostředního dutého 

válce betonové čerpadlo, které při vytahování 

šneku betonuje pilotu. Díky tomuto postupu 

zamezíme zaplavení vrtu podzemní vodou. Piloty 

jsou průměru 1000 mm. Zemina, která bude 

vyvrtána, se naloží kolovým nakladačem 908H a 

odveze se na skládku nákladním automobil Tatra 

T158. Primární piloty jsou nevyztužené z betonu C 

25/30 AX1. Příloha č. 8. výkres č. 8.1.1.  Obr. 71: Vrtání pilot [48]  

 

7.5 Vrtání sekundárních pilot 

Vrty se budou provádět dvěma 

vrtnými soustavami SOILMEC SF 

50 CFA, které mají průběžný šnek, 

takže po vyvrtání piloty se připojí 

do prostředního dutého válce 

betonové čerpadlo, které při 

vytahování šneku betonuje pilotu. 

Díky tomuto postupu zamezíme zaplavení  Obr. 72: Schéma provádění pilot [49] 

vrtu podzemní vodou. Piloty jsou 

průměru 1000 mm. Zemina, která bude 

vyvrtána, se naloží kolovým 

nakladačem 908H a odveze se na 

skládku nákladním automobil Tatra 

T158. Sekundární piloty jsou vyztužené 

armokoši. Beton C 25/30 AX1 se do 

pilot tlačí pístovým čerpadlem jako u 

sekundárních pilot. Armokoše se 

zatlačují po vybetonování piloty pomocí  Obr. 73: Betonáž pilot [48] 



164 
 
 

vrtné soupravy. Vrtání sekundárních pilot do mezer mezi primární piloty začne 6 den 

od započetí pilotáže primárních pilot. Příloha č. 8. výkres č. 8.2.1. 

 

  

7.6 Vrtání pilot pro zajištění stability jeřábů 

Vrty se budou provádět vrtnou soustavou SOILMEC SF 50 CFA, která má průběžný 

šnek, takže po vyvrtání piloty se připojí do prostředního dutého válce betonové 

čerpadlo, které při vytahování šneku betonuje pilotu. Díky tomuto postupu zamezíme 

zaplavení vrtu podzemní vodou. Piloty jsou průměru 1000 mm. Zemina, která bude 

vyvrtána, se naloží kolovým nakladačem 908H a odveze se na skládku nákladním 

automobil Tatra T158. Piloty pro stabilitu jeřábu jsou vyztužené a z betonu C 25/30 

AX1. 

 

7.7 Technologická pauza 

Po provedení pilot bude následovat technologická pauza na 2 dny pro zrání betonu 

v místě ukončení pilotáže. Po jejím uplynutí může být postupně prováděn výkop na 

první kotevní úroveň. 

 

7.8 Výkop na první pracovní úroveň                    

Výkop do hloubky 1,6 metrů pod 

terén bude prováděn dvěma rypadly 

Caterpillar 908H na kolovém 

podvozku. Při zahájení prací bude 

proveden nájezd a část rampy do 

stavební jámy v severovýchodním 

rohu. Po této rampě budou vyjíždět 

nákladní automobily Tatra T158  Obr. 74: Těžení stavební jámy [62] 

s vytěženou zeminou. Na rampu bude nasypán štěrk frakce 16/32, který bude zhutněn. 

Mocnost štěrku bude 150 mm. Hutnění se provede vibrační deskou Scheppach HP 1100 

S. Rychlost těžení a odvozu zeminy (viz časový plán – příloha č. 7.). Příloha č. 8. výkres 

č. 8.4.1. a 8.4.2. 
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7.9 Kotvení v 1. kotevní úrovni 

Kotvy budou provedeny 

v předepsaných délkách a sklonech. 

Vrty pro kotvy budou prováděny pod 

ochranou provozního pažení. Po 

dokončení každého vrtu a jeho 

vyčištění bude provedeno jeho 

vyplnění cementovou zálivkou a bude 

osazen svazek kotevních lan 

s injektážní trubkou. Nejdříve po 24  Obr. 75: Kotvení pilotové stěny [63] 

hodinách po osazení bude provedena injektáž kořene za nejpomalejšího chodu 

injektážního čerpadla. Napnutí kotev může být provedeno nejdříve po deseti dnech od 

dokončení injektáží příslušných kotev, přičemž technologická přestávka pro zrání kotev 

bude využita pro osazení převázek. Kotvy budou zkoušeny na 1,25 - násobek kotevní 

síly. Po napnutí kotev bude možno odtěžit stavební jámu na další úroveň kotvení. 

Příloha č. 8. výkres č. 8.4.3. 

 

7.10 Výkop na druhou pracovní úroveň 

Výkop do hloubky 4,8 metrů pod první pracovní úroveň bude prováděn dvěma rypadly 

Caterpillar 908H na kolovém podvozku. Rampa do stavební jámy se prodlouží a po této 

rampě budou vyjíždět nákladní automobily Tatra T158 s vytěženou zeminou. Na rampu 

bude nasypán štěrk frakce 16/32, který bude zhutněn. Mocnost štěrku bude 150 mm. 

Hutnění se provede vibrační deskou Scheppach HP 1100 S. Rychlost těžení a odvozu 

zeminy (viz časový plán – příloha č.7.). V severní části jámy se už dostaneme na 

konečnou výšku a to – 7,000 m. Příloha č. 8. výkres č. 8.5.1 a 8.5.2. 

 

7.11 Kotvení v druhé kotevní úrovní 

Kotvy budou provedeny v předepsaných délkách a sklonech. Vrty pro kotvy budou 

prováděny pod ochranou provozního pažení. Po dokončení každého vrtu a jeho 

vyčištění bude provedeno jeho vyplnění cementovou zálivkou a bude osazen svazek 

kotevních lan s injektážní trubkou. Nejdříve po 24 hodinách po osazení bude provedena 

injektáž kořene za nejpomalejšího chodu injektážního čerpadla. Napnutí kotev může být 

provedeno nejdříve po deseti dnech od dokončení injektáží příslušných kotev, přičemž 
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technologická přestávka pro zrání kotev 

bude využita pro osazení převázek. Kotvy 

budou zkoušeny na 1,25 - násobek kotevní 

síly. Po napnutí kotev bude možno odtěžit 

stavební jámu na další úroveň kotvení. 

Příloha č. 8. výkres č. 8.5.3.  

 

 Obr. 76: Kotvení pilotové stěny – 2. úroveň [63] 

 

7.12 Odtěžení zbytku stavební jámy   

Výkop do hloubky 2,5 metrů pod druhou pracovní úroveň bude prováděn dvěma rypadly 

Caterpillar 908H na kolovém podvozku. Rampa do stavební jámy se začne postupně 

těžit. Pro tuto hloubku těžení použijeme kontejnery, které bude z jámy vytahovat jeřáb, 

a pak budou odváženy automobilem Tatra 148, který na svou korbu vytáhne kontejner. 

Na kontejner se naloží 4 t zeminy. Rychlost těžení a odvozu zeminy (viz časový plán – 

příloha č. 7.). Po skončení těžení jeřáb vytáhne z jámy také obě rypadla. Příloha č. 8. 

výkres č. 8.6.1. 

 

7.13 Zajištění odčerpávání vody ze stavební jámy 

Do předem vytěžených míst se osadí šachetní skruž 1000x1000x120 mm BTS-Q 

s šachetním konusem TBR-Q 600x1000x120 mm, na kterém je celolitinový poklop DN 

600 mm třída zatížení B 125. Ta je obsypána kamenivem frakce 16/32, které je obaleno 

geotextilii. Tato skruž je napojena na drenážní trubky, které vedou vodu ve stavební 

jámě. Skruž je také propojena s prefabrikovanou jímkou pro kalové čerpadlo XZY-Q 

1500x1200x150 mm s přechodovou deskou TZK-Q 1200x600x185 mm na které je 

celolitinový poklop DN 600 mm třída zatížení B 125. Propojeny jsou potrubím s PVC 

DN 200. Z prefabrikované jímky povedou dvě výtlačné potrubí napojená na kalová 

čerpadla. Toto potrubí bude zaústěno do šachet, které už jsou vybudované k přípojce 

stávající kanalizace. Příloha č. 5. výkres č. 5.2.3. 
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7.14 Provedení betonové mazaniny na dně stavební jámy 

Pro železobetonovou základovou desku je potřeba udělat podkladní beton. Provede se 

bednění z dřevovláknitých desek, které se zapře o pilotovou stěnu pomocí dřevěných 

hranolů. Poté přijede  autodomíchávač na podvozku DAF CF 85 3x s betonovou 

mazaninou C 12/15 X0 o objemu 355,9 m3. 

Betonová mazanina se bude o tloušťce 150 mm 

dopravována na místo určení betonovou pumpou 

Schwing. Betonáři budou obsluhovat rouru, ze 

které bude padat betonová mazanina. Pomocní 

dělníci s lopaty a ocelovými hráběmi budou 

postupně vyrovnávat betonovou mazaninu 

pomocí laserového přístroje postaveného na dně 

druhé části jámy, kde se nebetonuje. Po urovnání 

dělníky s lopaty se tyčí dotkne hladiny 

podkladního betonu a laser ukáže, zda je výška 

podkladního betonu v pořádku. Poté vezmou 

vibrační lat a urovnají betonovou mazaninu. Dále 

bude následovat technologická přestávka před 

vázáním výztuže a betonáží základové desky. 

 Obr. 77: Doprava betonu do stavební jámy [51] 

  

7.15 Provedení separační vrstvy  

Provede se položení na podkladní beton PE folie s přesahy 150 mm přes sebe. Tato folie 

vytváří kluznou vrstvu mezi pokladním betonem a základovou deskou.  

 

7.16 Vázání výztuže a betonování základové 

desky 

Jeřáb spustí výztuž složenou na skládce. 

Dělníci postupně budou vkládat pruty podle 

výkresu provedení železobetonové základové 

desky. Železář výztuže bude tuto práci 

organizovat a dávat pokyny pomocným 

dělníkům.  Obr. 78: Vázání výztuže základové desky [64] 
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Pro spojení jednotlivých prutů mezi sebou železář použije vazačský drát a svářecí 

techniku. Železář  provazuje nosnou výztuž mezi   

sebou a také hlavně k třmínkům, aby držela předepsaný tvar a byla v předepsané poloze. 

Na separační folii se umisťují distančníky po určité předepsané vzdálenosti, pro 

dodržení ochranné krycí vrstvy výztuže.  

Poté se přijede opět autodomíchávač na podvozku DAF CF 85 3x s betonem C 25/30 

XC4XA1 ,,bílá vana“. Beton se bude o tloušťce 650 mm dopravována na místo určení 

betonovou pumpou Schwing. Betonáři budou obsluhovat rouru, ze které bude padat 

beton. Pomocní dělníci s lopaty a ocelovými hráběmi budou postupně vyrovnávat beton 

pomocí laserového přístroje postaveného na dně druhé části jámy, kde se nebetonuje. 

Po urovnání dělníky s lopaty se tyčí dotkne hladiny podkladního betonu a laser ukáže, 

zda je výška základové desky v pořádku. Beton se poté zhutní ponorným vibrátorem. 

Dále bude následovat technologická přestávka. Beton se bude ošetřovat a zakrápět 

vodou, aby nesprahl. 

 

7.17 Technologická pauza 

Po provedení základové desky bude následovat technologická pauza na 5 dni pro zrání 

betonu. Dále se mohou provádět další navazující práce – srovnání pilotové stěny atd. 

 

8. Jakost 

8.1 Vstupní 

Při vstupní kontrole se zkontroluje připravenost pracoviště a to stavbyvedoucím, osobou 

pověřenou za realizovanou společnost, investorem a případně geodetickým dozorem 

investor. Bude zkontrolováno a ověřeno správné vytyčení pracoviště, vytyčení 

inženýrských sítí, stav sociálního zařízení pro pracovníky bude provedeno po sejmutí 

ornice jako vnitrostaveništní komunikace. Napojení na inženýrské sítě se provede 

během pilotáže. Zabezpečení a označení pracoviště z důvodu bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Je nutné o tom provést zápis do stavebního deníku.  

 

8.2 Mezioperační 

Provádí vedoucí čety, pravidelně během celého procesu výkopových prací. Zkontroluje 

se správná mocnost sejmutí ornice a její uložení na staveništi. Následné správné 

vytyčení bodů stavební jámy dle výkresu situace a kontrola úhlopříček bodů. Kontrola 
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provádění pilotáže. Sklon, hloubka, poloha a průměr piloty. Její betonáž a kvalita 

betonové směsi. Provede se zkouška sednutí kužele. Odeberou se zkušební vzorky 

betonové směsi. Dále se kontroluje provádění sekundární pilotáže, její průměr, hloubka, 

sklon a poloha. Betonáž a vyztužení těchto pilot. Také kvalita betonové směsi. Provede 

se zkouška sednutí kužele. Odeberou se zkušební vzorky betonové směsi. Kontrola 

dodržení technologické pauzy po provedení pilot.  

Kontrola těžení zeminy, její rozpojování, hloubka první úrovně pro kotvení. Kontrola 

správného úhlu a délka kotev pro kotvení pilotové stěny, její provedení, injektáž, 

průměr. Dále její napnutí a převázky. Kontrola cementové zálivky, odebere se zkušební 

vzorek. 

Kontrola těžení zeminy, její rozpojování, hloubka druhé úrovně pro kotvení. Kontrola 

správného úhlu a délka kotev druhé úrovně, její provedení, injektáž, průměr. Dále její 

napnutí a převázky. Kontrola cementové zálivky, odebere se zkušební vzorek. Kontrola 

těžení zeminy, její rozpojování, hloubka do konečného dotěžení stavební jámy. 

Kontrola provedení bednění pro podkladní beton a následné betonáže. Kontrola 

provedení podkladního betonu, rovinnost, kvalita betonové směsi, konzistence. Provede 

se zkouška sednutí kužele. Odeberou se zkušební vzorky betonové směsi. 

Kontrola provedení železobetonové základové desky. Správnost uložení výztuže dle 

výkresu. Betonáž a hutnění betonové směsi. Rovinnost, kvalita betonové směsi a 

konzistence. Provede se zkouška sednutí kužele. Odeberou se zkušební vzorky betonové 

směsi. 

Správné provedení odvodnění stavební jámy.  

 

8.3 Výstupní 

Bude provedena za účasti stavbyvedoucího a vedení čety. Výsledek kontroly se zapíše 

do stavebního deníku včetně nedostatků a návrhů na odstranění do určitého data. Je to 

výsledek práce celé čety. Kontrola zahrnuje: vytěžení stavební jámy, její rovinnost 5 

mm na 3m lati. Napnutí kotev, jejich norma. Kontrola všech odebraných vzorků, jejich 

výsledky ze zkušeben. Kontrola svislosti pilotové stěny s přesností 10 mm na 3m lati. 

 

9. Bezpečnost a ochrana při práci 

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník v blízkosti a v dosahové vzdálenosti 

pracujícího stroje, aby nedošlo ke zranění. U každého pracovníka jsou vyžadovány 
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pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

jedná se zejména o pevnou obuv, pracovní rukavice a helmu. Pozemek musí být oplocen 

z důvodu vstupu nepovolaných osob.  

Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickým postupem 

prací a příslušnými bezpečnostními předpisy. Je nutno dodržovat vymezených ploch 

určených pro dojezd stavebních strojů a nebezpečný dosah mechanizmů.  

 

Kolektivní ochrana 

-Pád pracovníků – Zhotoví se ochranné pásmo vytyčené páskou uvázanou na 

zatlučených kolících okolo stavební jámy mimo vjezdu do stavební jámy v  šířce 1 m od 

okraje jámy.  

Zemní práce 

- Oplocení celého pozemku pro zamezení vstupu nepovolaným osobám s následným 

úrazem při pádu do vykopané jámy. 

- Na odlehlých pracovištích nesmějí jednotliví pracovníci pracovat osamoceně ve 

výkopech hlubších než 1,3 m z důvodu zasypání jim nikdo nebude moci pomoct. 

 

Při provádění zemních prací se nesmí: 

- Podkopávat stěny a vytvářet převisy, aby se nám zemina nesesypala a nezranila dělníka 

- zatěžovat nezabezpečené okraje výkopu, z důvodu stržení zeminy. 

- Strojní vykopávky smějí být prováděny nejvýše do vzdálenosti 1 m od vytýčených 

podzemních vedení, abychom je neporušili. Tyto úseky se dokopávají ručně. 

 

Obsluha strojů 

- Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění nástrojů 

tím, že klíče od strojů se vytahují po uvedení stroje do klidu. 

- Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno, tyto věci se dělají po 

uvedení stroje do klidu. 

- Zdržovat se pod zavěšeným břemenem je přísně zakázáno, aby na pracovníky nespadlo 

břemeno. 

- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač, aby bylo 

břemeno dobře upevněno a nespadlo při manipulaci. 
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- Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění nástrojů 

tím, že klíče od strojů se vytahují po uvedení stroje do klidu. 

 

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

- Přejetí pracovníka- Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na 

přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a 

potřebnou vizuální kontrolu. 

-Ohrožení pohybem materiálu a jeho ukládání – Při manipulaci s výztuží musí dělníci 

dávat pozor na poranění od řezu či propíchnutí části těla ostrým koncem výztuže. 

-Pořezání, propíchnutí – Při vazačských pracích dávat pozor na ostré hrany výztuže. 

-Poranění ruky o ostré předměty či šlápnutí na ostrý předmět - Při odstraňování 

bednění dávat pozor na poranění vyčuhujícími hřebíky a zbytky rádlovacího drátu, či 

šlápnutí na ně a proto je vytahovat z částí bednění a dávat do nádoby k tomu určené. 

 

Vrtání pilot 

- Poranění pracovníka vrtákem – při manipulaci s nástavci vrtné soupravy být 

maximálně opatrní a vždy být v kontaktu s obsluhou stroje.  

- Před zahájením vrtných prací musí být ve spolupráci s objednavatelem provedeno 

ověření průběhu inženýrských sítí, které by mohli být vrtáním ohroženy. Při vrtných 

prací se bude sledovat geologický profil. V případě jakýchkoli pochybností o 

geologických poměrech respektive chování horninového podloží budou práce přerušeny 

a bude informován projektant. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost na 

                                   bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 
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Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanový způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 

institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 

úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanový rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanový bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ČSN 05 0601 Bezpečnost ustanovení sváření kovů 

ČSN ISO 12 480-1 jeřáby bezpečné používání 

 

10. Ekologie 

Odpad se třídí. Máme různé kontejnery podle druhu odpadu.  

Je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 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. 

Při provádění stavebních prací nebudou použity žádné ekologicky závadné materiály. 

Stroje budou před samotnou výstavbou po revizní kontrole. Ochrana spodních vod proti 

únikům olejů a ropných látek z mechanických strojů bude i přes to zajištěna pomocí 

záchytných košů, umístěných na stavbě. 

Hladina hluku se z velké části bude držet pod 85 DB a nehrozí překročení limitů, co se 

týče večerních hodin (práce proběhnou v dopoledních a odpoledních hodinách). Vibrace 

budou minimalizovány, jelikož se půdorysná stopa objektu nenachází v okamžité 

blízkosti komunikací nebo obytných zón.  

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 

očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. 

Při přestávkách se stroje vypínají, aby zbytečně nevypouštěli spaliny do ovzduší. Stroje 

se budou pohybovat pouze v prostorách nutných pro výkopové práce, nebudou pojíždět 
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po celém pozemku. Stromy, které se na parcele zachovají, budou zabezpečeny pomocí 

dřevěných desek do výšky 2,0m. 

Odpady budou tříděny, kvůli pozdější možné recyklaci. 

 

Katalog odpadů   

      ODPADNÍ  OBALY 

150101   Papírové a lepenkové obaly   spalovna 

150102   Plastové obaly     spalovna 

150106   Směsné obaly     spalovna 

 

STAVEBNÍ  ODPADY 

170501   Zemina     skládka 

200202   Zemina a kameny    skládka 

170101   Beton      skládka 

170201   Dřevo      skládka 

170405   Železo a ocel     skládka 

 

 KOMUNÁLNÍ   ODPADY 

200101   Papír, lepenka     spalovna 

200301   Směsný komunální odpad   spalovna 
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Obsah: 

 

A) Kontrolní a zkušební plán – zemní práce str.: 179 

B) Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty str.: 189 

C) Kontrolní a zkušební plán – monolitické založení stavby str.: 197 
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Pro řešenou stavbu bude třeba vypracovat a používat celou řadu kontrolních a 

zkušebních plánů. Bude se jednat především o kontrolní a zkušební plán pro monolitické 

konstrukce, pro zdění z keramických tvarovek, provádění vnější fasádní omítky včetně se 

zateplovacím systémem, pro provádění střešního opláštění nebo pro provádění 

sádrokartonových podhledů.  

 

V následující kapitole budou řešeny pouze kontrolní plány pro zemní práce, vrtané 

piloty a monolitické založení stavby. Tyto kontrolní a zkušební plány se navzájem prolínají 

dle postupu výstavby. Je zde vypsán podrobný popis operací prováděných kontrol. Tabulkové 

přílohy k těmto kontrolním a zkušebním plánům naleznete v příloze č. 9. 
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Obsah: 

 

Vstupní kontroly str.: 181 

Mezioperační kontroly str.: 184 

Výstupní kontroly str.: 177 
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1. Vstupní kontroly 

a) Kontrola přístupnosti 

Kontrolujeme přístupové a příjezdové komunikace, zda na staveniště dojede veškerá 

technika, která bude potřebná. (jeřáb, doprava materiálu, rypadlo, …) 

Kontroluje se před převzetím staveniště a to vizuálně. Tuto kontrolu provádí 

stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 

Výsledek se zaznamená do protokolu o převzetí staveniště a také do stavebního deníku. 

 

b) Kontrola PD a kontrola jiných dokumentů 

Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, zda obsahuje veškeré výkresy a 

zprávy. Dále list vlastnictví pozemků, listy o ochraně životního prostředí. Jak se bude 

zacházet s odpady, a také nás zajímá vytyčovací schéma od geodetické firmy.  

Tato kontrola se provádí před převzetí staveniště a provádí jí stavbyvedoucí spolu 

s technickým dozorem investora. Provádí se vizuálně, že se podívají na všechny tyto 

papíry a dokumenty.  

Výsledek se zaznamená do stavebního deníku. 

K této kontrole je potřebná legislativa a to Stavební zákon č. 183/2006 sb. a dále dvě 

vyhlášky a to O dokumentaci staveb č. 62/2013 sb. a O stanovení metodik zkoušek č. 

499/2006 sb. 

 

c) Kontrola geologický průzkum 

Kontrolují se shody už provedených geologických průzkumů, které jsou zaznamenané 

v přílohách projektové dokumentace a porovnávají se z údaji geologického průzkumu.  

Kontrolu provádí atestovaný geodet a to měřením elektronickým teodolitem. Využívá 

souřadnic JTSK nebo také Bpv.  

Tato kontrola se provádí před převzetím staveniště za účasti stavbyvedoucího, 

atestovaného geodeta a také technického dozoru investora.  

Výsledek této kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

K této kontrole je potřebná legislativa a to Přesnost vytyčování staveb 1. část ČSN 73 

0420-1 a Přesnost vytyčování staveb 2. část ČSN 73 0420-2. [87, 88] 
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d) Kontrola veřejných sítí a přípojná místa 

Provádí se důkladná kontrola tras inženýrských sítí, které prochází pozemkem. 

Kontroluje se, zda je v souladu dokumentace vlastníků technické infrastruktury od 

skutečného stavu. Kontrola stávajících vyznačených sítí na staveništi a jejich ochranná 

pásma, dále jiné podzemní a nadzemní překážky. Kontrolují se také dopravní značky při 

vjezdu a značky zakazující vstup nepovolaným osobám. 

Kontrola se provádí před převzetím staveniště a provádí ji vizuálně stavbyvedoucí a 

technický dozor investora.  

Výsledek se zaznamenává do protokolu o veřejných sítí a také do stavebního deníku.  

K této kontrole je potřebná legislativa a to Stavební zákon č. 183/2006 sb. 

 

e) Kontrola oplocení 

Kontroluje se shoda s výkresem staveniště se skutečností provedení oplocení. Oplocení 

by mělo být souvislé, minimální výšky 1,8 m. U liniových staveb minimálně dvoutyčové 

zábradlí výšky 1,1 m s mezilehlými tyčemi.  

Dále zde musí být označeno zákazu vstupu nepovolaným osobám a to při vstupech na 

staveniště. Vjezdy na staveniště musí být opatřeny příslušnými dopravními značkami. 

Při záběru veřejných prostor zajistit bezpečný pohyb osob. 

Kontrola se provádí před převzetím staveniště a provádí ji vizuálně stavbyvedoucí 

s mistrem. 

Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

K této kontrole je potřebná legislativa a to vyhlášky České národní rady o ochraně 

zemědělského půdního fondu č. 334/1992 sb., Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 sb. a O 

ochraně dřevin a povolování jejich kácení č. 189/2013 sb. 

 

f) Kontrola geodetických bodů 

Kontrolujeme, zda jsou zaměřené body v souladu s projektovou dokumentací stavby. 

Kontrolu provádí atestovaný geodet a to měřením elektronickým teodolitem. Využívá 

souřadnic JTSK nebo také Bpv.  

Tato kontrola se provádí před převzetím staveniště za účasti stavbyvedoucího, 

atestovaného geodeta a také technického dozoru investora.  

Výsledek této kontroly se zapíše do stavebního deníku. 



183 
 
 

K této kontrole je potřebná legislativa a to Přesnost vytyčování staveb 1. část ČSN 73 

0420-1 a Přesnost vytyčování staveb 2. část ČSN 73 0420-2. 

Přesnost vytyčování stavebních objektů je stanoveno mezní vytyčovací odchylkou 

z legislativy Přesnost vytyčování staveb ČSN 73 0421. Povolené mezní odchylky jsou 

polohové vytyčení a také pro vytyčení hlavních výškových bodů. 

 

Tab. 13: Mezní odchylky vytyčovacích bodů ve vodorovné rovině [85] 

Vzdálenost 

objektů [m] 

Mezní odchylky vytyčení koncových bodů hlavní 

polohové čáry nebo osy ve vodorovné rovině [mm], 

podle 

Kategorie objektu 

A B C 

≤ 20 

>20 ≤ 50 

50 ≤ 100 

>100 

± 10 

± 15 

± 25 

± 35 

± 20 

± 30 

± 40 

± 50 

± 30 

± 40 

± 60 

± 100 

 

 

Tab. 14: Mezní chyby při vytyčování výškových bodů [85] 

Vzdálenost 

objektů [m] 

Mezní odchylka určení hlavních výškových bodů [mm], 

podle 

Kategorie objektu 

A B C 

≤300 

>300 

± 5 

± 10 

± 5 

± 10 

± 10 

± 20 
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g) Kontrola technického stavu strojů 

Provádí se celková kontrola a prohlídka strojů před uvedením na stavbu a jejich provozu 

na stavbě. Kontroluje se, zda má obsluha strojů platný průkaz. 

Rizika, která mohou nastat při špatné nebo žádné kontrole jsou zranění osob v důsledku 

pracovních podmínek, porušení stability stoje a také zraněné osob při zapnutí a obsluze 

stroje. 

Kontrola se provádí před převzetím staveniště a to vizuálně. Provádí ji obsluha stroje 

spolu se stavbyvedoucím a také s technickým dozorem investora. 

Výsledek kontroly se zapíše do protokolu.  

K této kontrole je potřebná legislativa ve formě Stavebního zákona č. 183/2006 sb., 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi č. 591/2006 sb.  

 

2. Mezioperační kontroly 

a) Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolují se klimatické podmínky podle technologického předpisu, který se provádí.  

Kontrolu provádí mistr a to každý den. Vizuálně, ale také měřením teploměrem, 

tlakoměrem a vlhkoměrem.  

Výsledek se zaznamenává do stavebního deníku. 

 

b) Kontrola odstranění a ochrana zeleně 

Kontrola kvality odstranění zeleně, jejich vyčnívajících kořenů či jam po kořenech. 

Kontrola opatření ochrany zeleně, která na stavbě zůstává a nesmí se porušit během 

stavby. Ochrana zeleně před chemickým znečištěním, před ohněm, před zamořením a 

zaplavením. Také nepovolené zásahy do dřevin. Ochrana i vegetační plochy staveniště. 

[100] 

Tato kontrola se provádí při převzetí staveniště za přítomnosti stavbyvedoucího a mistra. 

Provádí se vizuálně a výsledek se zaznamená do stavebního deníku. 

K této kontrole je potřebná legislativa a to to vyhlášky České národní rady o ochraně 

zemědělského půdního fondu č. 334/1992 sb., O ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení č. 189/2013 sb. a Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavební 

jámy ČSN 83 9061. 
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c) Kontrola odpadů 

Kontrola nakládání odpadů na staveništi a to likvidace nadbytečné vytěžené zeminy, 

likvidace odpadů vzniklé stavbou. Dále snížení prašnosti na staveništi. Chceme také 

předcházet vzniku odpadů. 

Kontrola se provádí vizuálně při likvidaci odpadů a provádí ji stavbyvedoucí s mistrem. 

Výsledek kontroly se zaznamená do protokolu o odpadech. 

K této kontrole je potřebná legislativa a to Zákon o odpadech č. 185/2001 sb. a vyhláška 

Ministerstva životního prostředí s katalogem odpadů č. 381/2001 sb. 

 

d) Kontrola sejmutí ornice a její uložení 

Kontrola sejmutí ornice v celé své tloušťce a její uložení podle projektové dokumentace. 

Dále rovinnost deponie, obsah kamenů a kořenů v ornici. 

Kontrolu provádí mistr vizuálně při sejmutí ornice. Výsledek kontroly se zapíše do 

stavebního deníku. 

K této kontrole je zapotřebí legislativa a to Navrhování a provádění zemního tělesa ČSN 

73 6133 a Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavební jámy ČSN 83 

9061. 

 

e) Kontrola geologického průzkumu a výskytu podzemní vody 

Kontrola shody s geologickým průzkumem staveniště.  

Kontrolu provádí atestovaný geodet a to měřením elektronickým teodolitem. Využívá 

souřadnic JTSK nebo také Bpv.  

Tato kontrola se provádí za účasti mistra a atestovaného geologa. Výsledek této kontroly 

se zapíše do stavebního deníku. 

 

f) Kontrola zaměření objektu 

Kontrola vytyčení objektu dle projektové dokumentace.  

Kontrolu provádí mistr měřením pomocí theodolitu a pásma a výsledek zapíše do 

stavebního deníku.  
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g) Kontrola technického stavu vozidel a strojů 

Kontrola způsobilosti vozů a jejich technického stavu, aby mohl vykonávat práci. 

Kontrola se provádí průběžně během výstavby, ale minimálně jednou týdně a to za 

přítomnosti obsluhy stroje a mistra stavby. Výsledná kontrola se zapíše do stavebního 

deníku. 

K této kontrole je potřeba legislativy a to Stavebního zákona č. 183/2006 sb., Nařízení 

vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi č. 591/2006 sb.  

 

h) Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 

Kontrola zaparkování strojů, zda z nich neodkapává nějaká kapalina a jsou dostatečně 

opatřeny proti samovolnému pohybu.  

Tuto kontrolu provádí mistr se strojníkem každý den po skončení prací a výsledek se 

zapíše do stavebního deníku. 

 

i) Kontrola způsobilosti dělníků 

Kontrola způsobilosti, jejich průkazu a certifikátu na danou činnosti. Pokud jsou strojníky 

nějakých strojů, musí mít platný průkaz strojníka. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr při prvním vstupu dělníka na staveniště.  

Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

 

j) Kontrola odvodnění staveniště 

Kontrola umístění sběrných studní a rygolů pro odvod vody. Dále odčerpávání vody podle 

projektové dokumentace. [77] 

Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr vizuálně každý týden nebo při větších 

klimatických nepříznivých podmínkách.  

Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

K této kontrole je potřeba legislativy a to Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 sb.  

a Zákon o vodách č. 254/2001. 
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k) Kontrola rozměrů a polohy výkopů 

Kontroluje se poloha výkopů, rozměry a hrany těchto výkopů, aby nebyly sesunuty.  

Hloubení výkopu dělíme na jámy (šířka víc jak 2 m, poměr délky k šířce menší jak 6 m), 

hlubinné zářezy (šířka minimálně 2 m, poměr délky k šířce větší jak 6 m), rýhy 

(maximální šířka 2m), šachty (plocha nepřesáhne 36 m2). [88] 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr vizuálně a také měřením. Kontrola se provádí 

průběžně během prací výkopů stavby. 

 

l) Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 

Kontrola zajištění výkopu a přechodu přes výkopy zábradlím ve vzdálenosti větším než 

1,5 m od hrany a jednotyčovým zábradlím ve výšce 1,1 m. Také se stanový ochranná 

pásma v okolí výkopů. [65] 

Kontrolu provádí mistr a technický dozor investora a to vizuálně a také měřením. 

Kontrola se provádí průběžně během výkopových prací. 

Výsledek kontroly se zapíše do protokolu a také do stavebního deníku. 

K této kontrole je potřeba legislativa a to vyhláška Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 sb.  

 

3. Výstupní kontroly 

a) Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrola provedení výkopů s projektovou dokumentací – hloubka, šířka, délka.  

Kontroluje se při předání staveništi další četě pro provádění základů. 

Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí za asistence mistra a technického dozoru investora. 

Provádí se vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do stavebního deníku s dovolenými 

odchylkami a ty jsou:  

K této kontrole je potřeba legislativa a to Geometrická přesnost ve výstavbě ČSN 73 

0210. 
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b) Kontrola čistoty zařízení staveniště 

Kontrola základové spáry na kameny a hroudy. Dále také rovinnost základové spáry, 

která se kontroluje 3 metrovou latí a povolená odchylka je 50 mm.  

Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí za asistence mistra a technického dozoru investora. 

Provádí se vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 

 

Tabulku naleznete v příloze č. 9. A) – Tabulka KZP pro zemní práce. 
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1. Vstupní kontroly 

a) Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se komplexnost a platnost projektové dokumentace, zda je odsouhlasená 

autorizovanou osobou a také objednatelem (investorem). Obsah veškeré výkresové 

dokumentace potřebné k provádění pilotáže. O případných připomínek se provede zápis 

do stavebního deníku. 

 

b) Přejímka pracoviště 

Kontrola přístupu a dostupnosti na staveniště, příjezdové cesty a vjezdová brána. Dále 

kontrola oplocení staveniště a jeho ohraničení. Přípojná místa na staveništi, např. 

rozvaděče elektrického proudu, vodovodní napojení. Seznámení se z vybavením 

staveniště a jeho infrastrukturou (kde jsou hygienická zázemí, buňka stavbyvedoucího, 

kde jsou hasicí přístroje, lékárna, atd.). Kontrola geodetických bodů a jejich převzetí. 

Kontrola geodeticky vynesených bodů pro provedení pilot. 

 

c) Kontrola materiálu 

1) Vstupní kontrola betonové směsi 

Při každé dodávce betonové směsi stavbyvedoucí kontroluje dodací list, zejména 

pevnostní třídu betonu, přísady, stupeň konzistence, stupeň vlivu prostředí a hlavně 

množství betonové směsi. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací a 

také musí být v souladu s ČSN EN 2006-1. Dodací list se musí shodovat 

s objednávkovým listem. [90] 

Obsah dodacího listu: 

- Název betonárny 

- Pořadové číslo dodacího listu 

- Datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku vody s cementem 

- Číslo nebo identifikace dopravního prostředku 

- Jméno odběratele 

- Název a místo staveniště 

- Podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky 

- Množství betonové směsi v krychlových metrech 

- Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na tuto normo 
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- Jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn 

- Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 

- Čas zahájení vyprazdňování 

- Čas ukončení vyprazdňování 

 

Průběh zkoušky:  

Navlhčená podkladní deska se položí na rovnou plochu. Abramsův kužel se plní třemi 

vrstvami čerstvé betonové směsi, kde každá z vrstev se zhutní 25 vpichy propichovací 

tyčí. Po naplnění a zhutnění třetí (poslední) vrstvy se přebytečný beton odstraní. Kužel 

se zvedne pohybem nahoru v průběhu 2 – 5 sekund. Měří se výška sendutí betonové 

směsi, tedy rozdíl mezi kuželem a výškou sednutého vzorku. [76] Zkouška se bude 

opakovat při každých 50 m3 dovezené betonové směsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 79: Měření sednutí kužele při zkoušce konzistence směsi [92] 

 

Pro provádění pilot požadujeme konzistenci S3 až S4.  

Stupně konzistence betonové směsi: 

 S1 10 – 40 mm 

 S2 50 – 90 mm 

 S3 100 – 150 mm 

 S4 160 – 210 mm 

 S5 > 220 mm 

 

2) Vstupní kontrola výztuže 

Kontroluje se množství, druh, profil, délka a tvar odpovídající projektové 

dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 100 080. Svazky musí být 

identifikovány dle štítku. Na zhotovení armokošů bude použita pouze výztuž 
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v souladu s projektem. Jakost a vlastnosti výztuže musí být doložena výrobcem 

(prohlášení o shodě, certifikáty). [89] Kontrola, zda dopravou a manipulací nedošlo 

k zakřivení a deformaci výztuží, které by mělo vliv na jakost výztuže. Před ukládáním 

armokošů je nutné zbavit výztuž případných nečistot, volné rzi a mastnoty. 

 

Skladování materiálu 

Ocelová výztuž bude před provedení armokošů skladována na zpevněných a 

odvodněných plochách. Ocelové pruty budou uloženy na dřevěných hranolech, které 

jsou umísťovány po 1,0 m od sebe, aby bylo zabráněno prohýbání výztuže mezi 

hranoly. Na povrchu prutů se nesmí dostat látky, které by mohli ovlivnit následné 

spolupůsobení z betonem (nečistoty, mastnoty, atd.). Pruty musí být označeny, aby 

nedošlo při zhotovení armokošů ke smíchání a navaření jiného prutu.  

Po zhotovení armokošů budou uskladněny také na dřevěných hranolech na odvodněné 

ploše, aby se výztuž nezašpinila od bahna.  

 

d) Kontrola vrtného stroje 

Před samotným začátkem prací se provede kontrola vrtného stroje, jeho funkčnost a 

technický stav. Zda je hladina provozních kapalin v pořádku, dále funkčnost výstražných 

signálů, elektronika přístroje, promazávání důležitých součástek apod.  Kontrola polohy 

stroje dle technologických předpisů při provádění pilot. 

 

2. Mezioperační kontroly 

a) Vytyčení pilot 

Kontrola vytyčení středů pilot dle projektové dokumentace s možnou odchylkou 15 mm 

ve vodorovné poloze v úrovni hlav pilot. Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových 

kolíků délky 0,3 m a průměrem 20 mm. [86] 

 

b) Kontrola pažení 

U suchých vrtů, kde se použijí pažnice, se kontroluje průměr pažnice, nepoškozenost a 

čistotu pažnic, jejich množství, hladkost a bez výstupků a zbytků betonu. Kontrola 

svislosti pažnic. [90] 
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c) Provádění pilot 

Kontrola svislosti vrtu, průběh vrtání stroje, zda nemá problém překonávat překážky při 

vrtání (balvany a velké kameny), rychlost vrtání. Také kontrolujeme vlhkost vývrtku, zda 

se už vrt neprovádí pod hladinou podzemní vody. Při výskytu podzemní vody se vytěží 

zemina a provede se dočasné umístění čerpadla, aby se snížila hladina podzemní vody 

před betonáží. Hloubka vrtané piloty se kontroluje na palubním přístroji vrtacího stroje 

s přesností na ±30 mm. Kontrola vzniku kavern, zavalování vrtu.  

Svislost vrtu a její dovolená vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu. 

Odchylka osy piloty ve vodorovném směru je ±15 mm. Toto platí i u hloubení piloty 

drapákem. Při provádění pilot metodou CFA se kontroluje svislost vrtacího zařízení 

stejným způsobem průběžně dle potřeby. Celý výrobní proces je elektronicky 

monitorován. [102] 

 

d) Inženýrsko-geologický průzkum 

Těženou zeminu porovnáváme s předpoklady provedeného inženýrsko-geologickým 

průzkumem s ohledem na její fyzikální vlastnosti. V případě jakýchkoli pochybností 

sjednáme nápravu povoláním geologa, který zhodnotí situaci a případně navrhne 

nápravná opatření. O těchto případných zjištěných odlišnostech a nápravných opatřeních 

musíme provést zápis do stavebního deníku, případně i nechat vyhotovit zvláštní protokol 

inženýrsko-geologickou firmou. 

 

e) Kontrola armokošů 

Kontrola zhotovených armokošů do pilot. Podle projektové dokumentace se provede 

kontrola počtu prutů, jejich průměr, osové vzdálenosti výztužných kroužků. Kontrola 

navaření výztuže, pevnost svarů. Zkontrolované armokoše se výrazně označí 

značkovacím sprejem, že je armokoš v pořádku. 

 

f) Kontrola osazení výztuže 

Kontrola svislosti armokošů, aby neodírali stěny vrtu. Kontrola správné polohy 

s odchylkou ve vodorovném směru ± 30 mm. Osadí se distanční tělíska před vložením 

armokoše do vrtu. Po osazení armokoše do vrtu se provede nivelačním přístrojem 

výškové zaměření polohy výztuže.  
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g) Kontrola kvality betonu 

Betonovat se musí začít nejdéle 8 hodin od vyvrtání vrtu. Kontrolujeme klimatické 

podmínky při betonáži. Betonáž bude probíhat v rozmezí teplot 5 – 25 °C. Teplota betonu 

před uložením musí být +10 °C. Kontrola betonáže popřípadě sypákové roury v případě 

betonáže vrtu kam proniká podzemní voda. Kontrola plynulost betonáže, maximální 

výšku shozu do roury, jakost betonové směsi, znečištění betonu zeminou a dosaženou 

výškovou úroveň hlavy piloty. Kvalita betonové směsi musí odpovídat dodacímu listu. 

Provádí se zkouška konzistence – sednutí kužele. Odebírá se zkušební vzorek, který se 

klade do zkušební formy (krychle o hraně 150 mm) a hutní se (propichovací tyčí). Vzorek 

se řádně popíše štítkem a datem odebrání, celým druhem betonu a z jakého dodacího listu 

to bylo odebráno. Zkušební tělesa se ponechají ve formě v prostředí stavby minimálně po 

dobu 24 hodin. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do 

vody o teplotě 20°C a po vyzrání se převezou do laboratoře k podrobení zkoušce pevnosti 

v tlaku. [90] 

 

h) Kontrola provedení pilot 

Kontrolujeme výškové i směrové odchylky skutečného provedení pilot oproti projektu 

pomocí geodetického zařízení. Osa zhlaví piloty musí být ±25 mm od projektované osy. 

Dále se kontroluje správné začištění hlavy piloty a pevnost betonu na dříve odebraných 

vzorcích. Kontrolujeme i zhutnění betonu v pilotě ultrazvukem, kdy zjistíme dutiny a 

případně trhliny v pilotě.  

 

i) Ošetřování mladého betonu 

Po provedení pilot je nutné mlady beton zvlhčovat po dobu hydratačního tepla 

(minimálně 12 hodin) za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 5 hodin a teplota 

povrchu betonu se rovná nebo je větší než 5°C. Při snížení teplot pod hranici danou 

technologickým předpisem (+ 5°C), je nutné beton udržovat v této teplotě. Toho 

dosáhneme použitím vytápěných stanů nebo překrytím folii. Při vyhřívání betonu však 

nesmí docházet k vysušování jeho povrchu, tomu bude zabráněno ošetřením přípravkem 

(Novapor) nebo případně vlhčením. Při vlhčení povrchu je nutné dbát na to, aby teplota 

vody byla nad + 5°C a teplota okolního prostředí také minimálně + 5°C. [103] 
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3. Výstupní kontrola 

a) Umístění pilot 

Kontrolujeme výškové i směrové odchylky skutečného provedení pilot oproti projektu 

pomocí geodetického zařízení. Osa zhlaví piloty musí být ±25 mm od projektované osy. 

[86] 

 

b) Zatěžovací zkoušky 

U statických zatěžovacích zkoušek kontrolujeme vyvozením zatížení hydraulickými lisy 

sedání zhotovené piloty a u dynamických zatěžovacích zkoušek pak měříme kmity, které 

snímáme v úrovni piloty při úderech břemene. Kvalitu piloty vyhodnotíme podle 

frekvence a amplitudy vzniklých kmitů. Výsledkem zatěžovacích zkoušek je protokol o 

jejich provedení a zápis do stavebního deníku. [104] 

 

Tabulku naleznete v příloze č. 9. B ) – Tabulka KZP pro provádění pilot. 
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1. Vstupní kontroly 

a) Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace, která 

musí být v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být 

zpracovaná oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena investorem. [72] 

Kontroluje se i technologický předpis pro dané konstrukce.  

 

b) Přejímka pracoviště 

Kontrola přístupu a dostupnosti na staveniště, příjezdové cesty a vjezdová brána. Dále 

kontrola oplocení staveniště a jeho ohraničení. Přípojná místa na staveništi, např. 

rozvaděče elektrického proudu, vodovodní napojení. Seznámení se z vybavením 

staveniště a jeho infrastrukturou (kde jsou hygienická zázemí, buňka stavbyvedoucího, 

kde jsou hasicí přístroje, lékárna, atd.). Kontrola geodetických bodů a jejich převzetí. 

 

c) Kontrola zemních prací 

Kontrola provedených zemních prací, zda je v souladu s PD, dále zda souhlasí rozměr a 

hloubka stavební jámy. Mezní odchylky měření jsou závislé na druhu objektu a na směru 

měření (vodorovné nebo výškové měření). 

 

Tab. 15: Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů [88] 
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Kontrola základové spáry, zda neobsahuje velké kameny, hroudy hlíny, nesmí být blátivá, 

prašná, zvodnělá (rozbředlá), a ani zamrzlá. Kontrola, zda je srovnaná a mechanicky 

nepoškozená. Při zjištění případných nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit a 

nahradit ji novou. [88] 

 

d) Kontrola jakosti materiálu 

1) Vstupní kontrola betonové směsi 

Při každé dodávce betonové směsi stavbyvedoucí kontroluje dodací list, zejména 

pevnostní třídu betonu, přísady, stupeň konzistence, stupeň vlivu prostředí a hlavně 

množství betonové směsi. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací a 

také musí být v souladu s ČSN EN 206-1. Dodací list se musí shodovat 

s objednávkovým listem. [90] 

Obsah dodacího listu: 

- Název betonárny 

- Pořadové číslo dodacího listu 

- Datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku vody s cementem 

- Číslo nebo identifikace dopravního prostředku 

- Jméno odběratele 

- Název a místo staveniště 

- Podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky 

- Množství betonové směsi v krychlových metrech 

- Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na tuto normo 

- Jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn 

- Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 

- Čas zahájení vyprazdňování 

- Čas ukončení vyprazdňování 

Na staveništi se provádí zkouška konzistence betonové směsi. Provádí se zkouškou 

sednutí kužele dle ČSN EN 12 350-2. Vlastnosti betonové směsi se zjišťuje na vzorku 

odebraném při vyprazdňování a to cca 0,3 m3 betonu z autodomíchávače dle ČSN EN 

12 350-1. 
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Průběh zkoušky: 

Navlhčená podkladní deska se položí na rovnou plochu. Abramsův kužel se plní třemi 

vrstvami čerstvé betonové směsi, kde každá z vrstev se zhutní 25 vpichy propichovací 

tyčí. Po naplnění a zhutnění třetí (poslední) vrstvy se přebytečný beton odstraní. Kužel 

se zvedne pohybem nahoru v průběhu 2 – 5 sekund. Měří se výška sednutí betonové 

směsi, tedy rozdíl mezi kuželem a výškou sednutého vzorku. [92] Zkouška se bude 

opakovat při každých 50 m3 dovezené betonové směsi. 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 79: Měření sednutí kužele při zkoušce konzistence směsi [92] 

 

Tab. 16: Mezní odchylky pro zkoušku konzistence betonové směsi [92] 

Mezní odchylky pro zkoušku konzistence betonové směsi 

Sednutí kužele Mezní odchylky 

≤ 40 mm 

50 – 90 mm 

≥ 100 mm 

± 10 mm 

± 20 mm 

± 30 mm 

 

Pro betonáž do bednění požadujeme konzistenci S3.  

Stupně konzistence betonové směsi: 

 S1 10 – 40 mm 

 S2 50 – 90 mm 

 S3 100 – 150 mm 

 S4 160 – 210 mm 

 S5 > 220 mm 
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2) Vstupní kontrola bednění 

Kontrola dodacího listu bednění, zejména typ materiálu a jeho množství. Vizuálně se 

zkontroluje hladkost, rovinnost a neporušenost jednotlivých dílců. Kontrola se řídí 

normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. 

 

3) Vstupní kontrola výztuže 

Kontrolu je se množství, druh a profil, délka a tvar odpovídající projektové 

dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. Svazky musí být 

identifikovány dle štítku. V konstrukci bude použita pouze výztuž v souladu 

s projektem. Jakost a vlastnosti výztuže musí být doloženy výrobcem (prohlášení o 

shodě, certifikáty). Kontrola, zda dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a 

deformaci výztuží, které by mělo vliv na jakost výztuže. Před ukládáním výztuže je 

nutné výztuž zbavit případných nečistot, volné rzi a mastnoty.  

 

Skladování materiálu 

Ocelová výztuž bude skladována na zpevněných a odvodněných plochách. Ocelové 

pruty budou uloženy na dřevěných hranolech, které jsou umísťovány po 1,0 m od sebe, 

aby bylo zabráněno prohýbání výztuže mezi hranoly. Na povrch prutů se nesmí dostat 

látky, které by mohli ovlivnit následné spolupůsobení z betonem (nečistoty, mastnoty, 

atd.). Pruty musí být označeny, aby nedošlo ke smíchání různých profilů výztuže. 

 

2. Mezioperační kontrola 

a) Povětrnostní podmínky 

Stavbyvedoucí 3x denně měří teplotu vnějšího prostředí, vše zapisuje do stavebního 

deníku. Při betonáži nesmí klesnout teplota pod +5 °C. Bez zvláštních opatření mohou 

práce probíhat a to v rozmezí +5 až +25 °C. Při klesnutí teploty pod +5°C se musí 

konstrukce chránit před nízkými teplotami pomocí geotextílie. Naopak při vysokých 

teplotách se musí beton kropit a ošetřovat vodou, aby nedošlo k rychlému vysychání a 

následnému vzniku trhlin. 

 

b) Způsobilost pracovníků 

Stavbyvedoucí zkontroluje prováděcí firmu, zda má oprávnění a certifikáty k provádění 

této činnosti. Kontrola, zda byli pracovníci seznámeni s pracovním postupem a 
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proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o betonářských pracích. O tomto školení 

je veden záznam ve SD spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících 

činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno 

příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat 

danou činnost. Dělníci mohou být podrobeni dechové zkoušce, zda nejsou pod vlivem 

alkoholu. Převezme si technické postupy od provádějící firmy.  

 

c) Technický stav strojů 

Provede se kontrola strojů, které budou na staveništi pracovat. Jejich stav např. hladina 

provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost ocelových 

zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také 

zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. Kontrola, zda stoje po skončení práce jsou 

uloženy na svá místa v suchu a bezpečně uzamčeny. Těžká technika musí být 

zaparkována na vhodném předem určeném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena 

nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena. 

 

d) Podkladní beton 

Kontroluje se tloušťka a rovinatost podkladní betonové vrstvy dle projektové 

dokumentace. Kontrola ukládání betonové směsi, zda není z velké výšky, aby se 

neodděloval materiál (max. pádová výška betonové směsi je 1,5 m). Materiálem této 

podkladní vrstvy je prostý beton o tloušťce 100 mm (obvykle se spádem 2% od středu ke 

kraji, aby povrchová voda odtekla a nezdržovala se). Použití je pro ŽB základovou 

konstrukci, kde chrání výztuž před kontaktem se zeminou a zároveň slouží jako podklad 

pro bednění. [96] 

 

e) Vytyčení bednění 

Kontrola správného vytyčení polohy bednění dle projektové dokumentace. Poloha se 

vyznačí značkovacím sprejem na podkladní beton, aby nedošlo k sestavení bednění na 

jiném místě. 

 

f) Provedení bednění 

Kontrola provedení a rozměry bednění. Mezní odchylky bednění:  

dle ČSN 73 0210-1 
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Horní hrana: ±10 mm 

Svislost: ±h/200 (max. 30 mm) 

Vnitřní hrany opěrných prvků při použití distančních prvků: +3 mm, -0 mm 

Vnitřní hrana opěrné plochy: ±8 mm 

Stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 5mm [86] 

Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Bednění a spoje 

mezi prkny nebo tabulemi musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných 

částic. Musí být schopné absorbovat značné množství vody z betonu nebo umožňující 

vypařování se musí vhodně vlhčit, aby se omezila ztráta vody z betonu, pokud není 

k tomu záměrně určeno (beton s řízenou propustností). 

Vnitřní povrch bednění musí být čistý, nesmí tam být prach, voda ani žádná mastnota. 

Kontrola, zda na čistém vnitřním povrchu bednění je nanesen odbedňovací přípravek. 

Odbedňovací přípravek se vybírá tak, aby nepůsobil škodlivě na beton, výztuž nebo 

bednění a neměl škodlivé účinky na životní prostředí. Používá se podle návodu k použití 

nebo platných předpisů na místě stavby. Kontrola polohy prostupů. 

 

g) Výztuž základové desky 

Kontrola správnosti uložení výztuže v bednění, její krytí, průměr, čistota na povrchu 

výztuže a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na výztuž v konstrukci a to 

zejména v soudržnosti s betonem. Před samotnou betonáží je nutné také odstranit volnou 

rez (okartáčováním). Kontrola manipulace s výztuží, aby nedošlo k její zakřivení a 

deformaci. Kontrola, zda profil, druh, délka, počet kusů, ohyby, tvar a počet třmínků, 

háky a podobně odpovídá projektové dokumentaci, dále dbát na to, aby styky vložek 

výztuže byly provedeny podle projektové dokumentace.  
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Tab. 17: Nejmenší průměry prutů pro ohýbání [98] 

   

Mezní odchylka v uložení výztuže od polohy předepsané v PD nesmí překročit 20% 

hodnoty vyznačené v PD, maximálně ±30 mm. Svařování výztuže se musí provádět dle 

předpisů platných v místě stavby. Nosné sváry musí být vyznačeny v PD. Nastavování 

vložek se musí provádět pouze v místech stanovených projektovou dokumentací, 

způsobem předepsaným statikem. Stanovené krytí výztuže se musí udržovat vhodnými 

distančními tělísky a vložkami. Tloušťka krytí musí být vždy větší než průměr prutu. Je-

li maximální zrno kameniva v betonu veští než 32 mm tak krytí musí být zvětšeno o 5 

mm než tento průměr kameniva. Při ukládání na podkladní beton je minimální krytí 40 

mm, tolerance je 5 až 10 mm. [96] 

 

h) Dilatační a pracovní spáry 

Kontrola dilatačních celků v základové desce. Napojení nových základů na stávající 

konstrukci základů dle projektové dokumentace. 

 

i) Hutnění a ukládání betonové směsi 

Kontrola provádění prací při betonáži. Čerstvý beton se ukládá z maximální výšky 1,5 m, 

aby nedocházelo k oddělení hrubých a jemných částic kameniva. Ukládat beton co 

nejblíže k jeho konečné poloze. K hutnění betonové směsi se používá vibrátor a to 

ponorný, nebo povrchový. Tloušťka uložené vrstvy záleží na použité technologii hutnění. 

U ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, 

u vibrační lati (povrchové hutnění) je maximální tloušťka vrstvy 200 mm. Beton vložený 

do bednění se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 

řádně uloženy v betonu. Průběh prací musí být takový, aby se jednotlivé vrstvy dobře 

Háky a smyčky Chyby nebo jiná zakřivení prutu 

Průměr prutu 
Nejmenší tloušťka krycí vrstvy 

betonu, kolmo k rovině zakřivení 

Ø < 20 mm Ø ≥ 20 mm 

>100 mm   

a                  

>7 Ø 

>50 mm     

a                 

>3 Ø 

≤50 mm      

a                 

≤3 Ø 

2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø Hladké pruty S220 

4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 
Pruty s velkou 

soudržností S400, S500 
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pojili a aby se zabraňovalo nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Během ukládání 

a hutnění se musí beton chránit silnému větru, mrazu, dešti a sněhu. [96] 

 

j) Vyčnívající výztuž 

Kontrola vyčnívající výztuže ze zabetonované části konstrukce. Její čistota, 

nezdeformování betonáži a hlavně poloha dle projektové dokumentace. Důležité pro další 

postup prací a spojení konstrukce. Výztuž musí být na konci zahnuta, nebo na výztuž 

musí být osazen prvek pro dodržení bezpečnosti. 

 

k) Ošetřování mladého betonu 

Kontrola průběžného ošetřování čerstvého betonu během tuhnutí a ochrana před 

klimatickými vlivy musí být zajištěna, aby se voda vypařovala pozvolně z povrchu 

betonové konstrukce. Při ošetřování betonu je vhodné ponechat konstrukci v bednění, 

přikrýt povrch parotěsnými plachtami, udržovat vlhký povrch betonu vhodnou vodou 

nebo nástřik vhodný ošetřovacích hmot. [103] 

Doba ošetřování mladého betonu závisí na teplotě povrchu betonu a vývoji pevnosti 

betonu a je stanovena v ČSN 73 6180. 

 

Tab. 18: Doba pro ošetřování betonu ve dnech [103] 

  Min. doba ošetřování betonu ve dnech 

Vývoj 

pevnosti 

betonu 

Odhad 

fcm,2/fcm,28 

Povrchová teplota v betonu ve °C 

v ≥ 25 °C 25 > v ≥ 15 15 > v ≥ 10 10 > v ≥ 5 

Rychlý ≥ 0,5 1 1 2 3 

Střední ≥ 0,3 až < 0,5 2 2 4 6 

Pomalý ≥ 0,15 až < 0,3 2 4 7 10 

Velmi pomalý < 0,15 3 5 10 15 

 

Pokud je počasí vlhké, mlhavé s mírným deštěm, pak je zajištěno dostatečné přírodní 

ošetřování. Teplota povrchu betonové konstrukce nesmí klesnout pod 0 °C po dobu, 

dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez 

poškození (obvykle když fc > 5 MPa). [103] 
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l) Odbednění 

Bednění ne nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby nedošlo 

k poškození povrchu při odbedňování a také aby betonový prvek přenesl zatížení v tomto 

stádiu. Kontrola očištění bednění a jeho následné uskladnění před dalším použití. 

 

3. Výstupní kontrola 

a) Povrh konstrukce 

Vizuální kontrola povrchu betonu, na kterém nesmí být výstupky, díry, prasklinky nebo 

štěrková hnízda. Kontrola celistvosti povrchu konstrukce. 

 

b) Geometrická přesnost konstrukce 

Kontrola shody provedení s projektovou dokumentací. Povolené odchylky pro 

základovou desku jsou výškové ±25 mm. Přímost povrchu při styku s bednění je 9 mm 

na dvoumetrové lati a povrch bez styku s bedněním 15 mm na dvoumetrové lati. Přímost 

hran je 8 mm na jednom metru lati. [96] 

 

Tab. 19: Dovolené odchylky pro přímost povrchů betonové konstrukce [96] 

 

Tabulku naleznete v příloze č. 9. C) – Tabulka KZP pro monolitické zakládání stavby. 
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Rozpočet pro spodní stavbu je proveden v programu Buildpower a naleznete ho 

v příloze č. 10. 

 

V rozpočtu jsou zahrnuty tyto části:  

- Zemní práce 

- Zajištění stavební jámy 

- Těžení stavební jámy 

- Založení objektu 

- Provedení monolitických konstrukcí podzemních podlaží 

- Sádrokartonový podhled v 1PP 

- Omítky podzemních podlaží 

- Malby podzemních podlaží 

- Nátěr betonových podlah 

 

Na následujících stranách je vložen krycí list a rekapitulace dílů. 
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Tab. 20: Položkový rozpočet stavby – úvodní list 
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Tab. 21: Rozpočet – rekapitulace dílů 
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1. Základní informace 

Návod na užívání stavby slouží k základnímu informování investora o fungování 

objektu a jeho údržbě. V návodu lze najít kontakty v případě reklamací případně havárii. 

Návod na užívání stavby vychází ze smlouvy o dílo. 

Všichni uživatelé bytů by měli být s tímto plánem seznámeni, a proto budou 

proškoleni od dodavatelských firem. Seznam dodavatelských firem i s kontakty naleznete 

na konci návodu. 

 

Investor: CENTRAL GTOUP Pod Hvězdárnou a.s. 

 Na Strži 1702/65, Praha 4 – Nusle, 140 00 

  IČO: 24227757, DIČ: CZ24227757 

  Jednatel: Ing. Milan Fudali 

 

Zpracovatel: Bc. Lux Ondřej 

 Lukavice 194, Letohrad 561 51 

 

Zhotovitel: Metrostav Development a.s. 

 Zenklova 2245/29, Praha 8 – Libeň, 180 00 

  IČO: 00014915, DIČ: CZ 00014915 

  Jednatel: Ing. František Polák 

 

2. Záruka 

2.1 Záruka na objekt 

Záruka na provedení objektu a konstrukce je poskytována hlavním dodavatelem 

stavby, a to firmou Metrostav Development a.s. (dále jen hlavní zhotovitel).  

Středisko pro reklamace Metrostav Development a.s. tel: 386351757  

 mobil: 724818930  

Dokument, který určuje záruční podmínky je smlouva o dílo, sepsaná mezi 

zhotovitelem a investorem (CENTRAL GROP Pod Hvězdárnou a.s.). Záruka se normálně 

poskytuje na dobu 5 let pro stavební konstrukce. Záruční doba začíná v den předání 

stavby investorovy. Všeobecná zásada při řešení reklamací platí, že závada způsobená 

nevyhovující stavební technologií nebo nekvalitním materiálem bude zhotovitelem 

odstraněna v rámci záruky. Záruční opravy jsou poskytovány zhotovitelem bez uhrazení. 
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2.2 Závady, na které se záruka nevztahuje 

Záruka se nevztahuje na provedené práce, popřípadě dodaný materiál jinou 

realizovanou firmou, kterou zajišťuje investor bez pomoci hlavního dodavatele po 

předání díla. Mohou to být vady a nedodělky na konstrukcích, do kterých zasahoval jiný 

dodavatel. Rovněž záruku nelze uplatnit na škody, které byly provedeny samotným 

investorem, např. nevhodné stavební nebo montážní zásahy do konstrukcí, rozvodu médií 

atd. 

Dále se záruka nevztahuje na závady prokazatelně vzniklé jiným než běžným 

provozem užívání. Záruku nelze uplatnit na zařízení, na kterých nebyla provedena 

pravidelná údržba, která je stanovena výrobcem v záručním listě, případně předepsaná 

v této příručce. 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé po skončení záruční doby. 

 

2.3 Standartní postup při vyřizování záruky 

Pří zjištění závady nebo poruchy, na kterou lze uplatnit záruku, postupujte podle 

reklamačního řádu uvedeného dále v tomto dokumentu (viz bod 3). Zástupce 

reklamačního střediska zhotovitele se Vám bude věnovat a dohodne s Vámi vhodný 

termín opravy, popřípadě termín místního šetření pro posouzení oprávnění uznání 

reklamace. V případě, že se na reklamovanou vadu nevztahuje záruka (viz bod 2.2) sdělí 

Vám zástupce reklamačního střediska zhotovitele důvody, proč nebude tato reklamace 

brána na zřetel a nabídne Vám možné postupy řešení. 

 

2.4 Objednávání oprav v záruční době 

Pokud uplatňujete opravu v záruční době, musíte tuto závadu nahlásit v souladu 

s reklamačním řádem, aby jste zabránili možným nepříjemnostem s určováním platnosti 

záruky, škodám na Vašem majetku nebo majetku třetích osob, které mohou původní vadu 

provázet. Zhotovitel nenese odpovědnost za další vzniklé škody způsobené tím, že 

zjištěná závada nebyla včas nahlášena, aby mohlo být provedeno její odstranění. 

 

2.5 Organizace doby provádění oprav 

Opravy se budou provádět během běžné pracovní doby (Po-Pá 8:00-17:00). Pouze u 

výjimečných případů budou tyto opravy prováděné jinak (řešeno v bodu 2.7). Pro tyto 
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výjimečné i normální opravy se na reklamačním řízení sjedná konkrétní termín provedení 

oprav a v tomto termínu musí žadatel oprav zajistit plný přístup k závadou zasaženým 

místům. Pokud nebude prostor se závadou zpřístupněn, nebude zhotovitel nést 

odpovědnost za další vady vzniklé neodstraněním původní závady. 

Podle povahy opravované závady nemusí být materiál a náhradní díly ihned 

k dispozici a jejich dodávka se může opozdit, zejména pokud jde o atypické prvky 

dodávané na zakázku. Zhotovitel v takových případech upozorní investora na tuto 

skutečnost a stanoví předběžný termín dodání. V případě, že některý materiál nebo díl již 

nebude k dispozici z důvodu ukončení výroby apod., bude nahrazen tento díl nebo 

materiál jiným výrobkem ve stejné kvalitě a pokud možno se stejnými vlastnostmi. 

Upozorňujeme, že při výměně a opravách některých prvků, např. maleb, PVC lina, 

dlažeb, obkladů a podobných prvků se může barevnost prvků lišit od původních prvků. 

Tento fakt je způsoben výrobou prvku a nelze ho nijak ovlivnit.  

Provedení oprav může být ovlivněno povahou problému, ale o tom bude investor 

vždy obeznámen během místního šetření. U některých oprav je potřeba počítat 

s ovlivněním klimatickými podmínkami. 

Pokud nebude možno v předem dohodnutém termínu nastoupit k odstranění závady 

z jakéhokoliv důvodu, bude zhotovitel informovat investora. Může tomuto dojít také 

z druhé strany, poté bude investor informovat reklamační středisko zhotovitele o změnění 

termínu provedení oprav. 

 

2.6 Potvrzení provedení oprav 

Po zhotovení oprav bude zhotovitelem zhotoven protokol o jejím odstranění, ve 

kterém bude uvedeno: kdy byla závada zjištěna, pokud probíhalo zjištění problému tak 

jak a kdy, dále o jakou závadu se jednalo, datum, kdy byl dohodnut termín odstranění 

popřípadě jeho následné změny z odůvodněním, postup jakým byla vada odstraněna, 

použité materiály (pokud byl použit jiný materiál než původní, doloží certifikát kvality a 

prohlášení o vlastnostech), datum, kdy byla vada odstraněna. 

Pokud nebude včas závada oznámena, zhotovitel nenese povinnost odstranit vzniklé 

škody pozdním oznámením. V takovém případě bude proveden zápis v předávacím 

protokolu doplněným fotodokumentacím. 

Prováděcí protokol bude zhotoven ve dvou kopiích, jedna pro investora a jedna pro 

zhotovitele, s podpisy obou stran. 
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2.7 Postup při požadavku na odstranění naléhavé opravy – havarijní stav 

Jestliže závada vyvolává velké riziko dalších škod na majetku, tak tako situace 

potřebuje naléhavé provedení opravy. Požadavky naléhavých oprav jsou řešeny okamžitě 

po oznámení. V tomto případě je také potřeba ihned podniknout kroky vedoucí ke snížení 

případných hrozících škod (např. uzavřením hlavního uzávěru vody v případě havárie 

vodovodního potrubí apod.), a poté neprodleně nahlásit závadu.  

V případě naléhavé opravy volejte neprodleně reklamační středisko zhotovitele 

(kontakt viz výše, bod 2.1). 

Pokud přivoláte havarijní službu a bude odhaleno, že nebyla oprava tak naléhavá 

(vznikem vady nedojde bezprostředně ke vzniku dalších), budou Vám následně náklady 

spojené s příjezdem této služby vyfakturovány. 

Pro snadné zjištění, zda se jedná o havarijní situaci, zde je uveden seznam, kdy je 

závada považována za naléhavou: 

 

Vytápění a ohřev TUV: 

Prasknutí či rozpojení potrubí otopných těles, regulačních armatur. 

 

Vodovodní potrubí: 

Prasknuté či jinak poškozené potrubí, které při uzavření hlavního uzávěru vody, nebo 

hlavního stoupacího vedení má za následek znemožnění používat záchod a pitnou vodu. 

 

Rozvod elektro – silnoproud: 

Jiskření a elektrické zkraty u více okruhů (u jednoho nejprve zkontrolovat rozvaděč 

umístěný na patře). Vyřazení z provozu jednoho z rozvaděčů pro napájení jednotek VZT. 

 

Kanalizační potrubí: 

Ucpání, rozpojení či poruše potrubí s následkem zaplavení přilehlých místností. 

 

VZT potrubí: 

Pokud dojde k poškození více než poloviny VZT jednotek. 
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2.8 Pozáruční opravy 

Pokud uplyne záruční doba, bude pro případné opravy investor kontaktovat 

samotného dodavatele jednotlivých konstrukcí a zařízení. Veškeré opravy budou 

následně fakturovány a investorem zaplaceny. 

 

3. Reklamační řád 

3.1 Obecné ustanovení 

Reklamační řád stanovuje v souladu s příslušnými právními předpisy podmínky a 

rozsah odpovědnosti zhotovitele za vady stavebního díla. Upravuje také způsob a místo 

uplatnění záruční reklamace včetně nároků investora, vyplývajících z odpovědnosti 

zhotovitele za vady. Reklamační řád se vztahuje na případy uplatnění práv vyplývajících 

z odpovědnosti zhotovitele za vady na hlavním stavebním objektu, ostatních stavebních 

objektech, inženýrských objektech či pozemku, na němž jednotlivé objekty stojí. 

 

3.2 Místo a forma uplatnění reklamace 

Uplatnění reklamace se provádí písemnou formou doporučeného dopisu 

adresovanému zhotoviteli na adresu společnosti (viz bod 1), popřípadě osobním 

doručením na výše zmíněnou adresu.  

Reklamaci je investor povinen nahlásit okamžitě po zjištění jakýchkoliv druhů 

závady tak, aby nedošlo ke zvětšení poškození a následnému rozsahu oprav. 

Reklamace musí obsahovat: 

- Název a IČO investora, jméno a přímení kontaktní osoby, telefonické spojení 

- Kontaktní adresa 

- Adresa místa vady a označení objektů zasažených vadou 

- Podrobný popis reklamované závady s přesnou specifikací místa 

- V případě uplatnění závady, jejiž parametry vyžadují k objektivnímu vyhodnocení 

doložení příslušných měření či posudků, je reklamující povinen tyto doklady, 

vypracované k tomu akreditovanými odborníky k reklamaci přiložit 

- Datum a podpis 

V případě písemnosti zaslaných na adresu zhotovitele, které nebudou obsahovat 

uvedené údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace, bude investor vyzván, aby tyto 

údaje doplnil. Pokud se tak ve stanovené lhůtě nestane, reklamace je neplatná (jakoby 

reklamaci nikdo nepodal). 
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3.3 Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace 

Zhotovitel vyřídí reklamaci nejpozději do 30-ti dnu ode dne jejího řádného uplatnění, 

pokud se zhotovitel nedohodne s investorem jinak. Vyřízením reklamace se rozumí 

rozhodnutí zhotovitele, zda reklamaci uzná, jakým způsobem bude reklamace vyřízena, 

popřípadě zda reklamaci neuzná, a to vše s přihlédnutím k předepsaným technologickým 

postupům a klimatickým podmínkám. 

 

3.4 Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady 

Uznaná záruční reklamace bude vyřízena zhotovitelem ve spolupráci s investorem na 

náklady zhotovitele. Jak zhotovitel opravu provede je jeho věcí, protože je držitelem 

záruky. Odstranění vad bude provedeno na základě dohody uzavřené s investorem se 

stanoveným termínem oprav. Tato dohoda a její podmínky budou uzavřeny písemně. 

Je-li reklamace uznaná a zhotovitel byl povinen provést opravu, tento čas od doručení 

reklamace zhotoviteli do dne odstranění se nezapočítává do záruční lhůty. Záruční doba 

se neprodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno opravu provést (např. klimatické 

podmínky nebo prodlení se zpřístupněním prostor potřebných pro provedení opravy). 

 

3.5 Vyloučení odpovědnosti společnosti za vady 

Při předání stavby je investor povinen napsat drobné vady do předávacího protokolu. 

Zhotovitel neodpovídá za zjevné vady uplatněné v záruční době, které nebyly při převzetí 

stavby zapsané v předávacím protokolu. Dále zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé 

jednáním investora v rozporu s obecně závaznými předpisy, vady vzniklé nevhodným 

užíváním, svévolné změny nebo úpravy. Také za vady vzniklé opotřebením věci, vady 

vzniklé jednáním, které je v rozporu s podmínkami uvedenými v této příručce, a nebo 

v rozporu s provedeným školením nájemníků objektu. Špatnou údržbou či zásahem třetí 

osoby, rovněž tak za vady způsobené vyšší mocí. Zda bude v průběhu odstraňování 

reklamované vady zjištěno, že investor nedodržel záruční podmínky, nebude reklamace 

uznána a zhotovitel je oprávněn investorovi náklady spojené s vyřízením reklamace 

vyúčtovat. Zhotovitel musí o této skutečnosti investora informovat a nepokračovat 

v odstraňování vady, pokud s tím investor není obeznámen a nedal svůj souhlas k nápravě 

vady. 
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4. Návod k užívání a údržbě 

Předáváme Vám touto formou důležité základní informace ohledně provedení, 

vybavení, užívání a údržby stavby s příslušenstvím, včetně základních technických 

informací, které Vám mohou být užitečné při vybavování interiérů a exteriérů a při jejich 

užívání. Z důvodu možné havárie je důležité tyto informace mít a seznámit se z celým 

obsahem tohoto dokumentu. Toto doporučení vychází ze zkušeností z realizovaných 

staveb a doplňuje podklady návodů jednotlivých profesí. Správce objektu je povinen se 

seznámit s veškerou provozní dokumentací objektu (projektová dokumentace stavby, 

projektová dokumentace skutečného provedení stavby). 

 

4.1 Obecná pravidla 

Stavbu lze užívat pouze k účelu vymezeném v kolaudačním souhlasu. Všechny 

stavební objekty musejí být užívány řádně, podle účelu, k jakému byly navrženy, 

postaveny a uvedeny do užívání. Při užívání a údržbě je potřeba postupovat v souladu 

s platnými právními předpisy, předpisy požární bezpečnosti, hygieny, ochrany života a 

zdraví, ochrany životního prostředí, bezpečnosti při užívání a udržování stavby (včetně 

bezbariérového přístupu), ochrany proti hluku, úspora energie a tepla. 

Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, 

aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její životnost. 

Provádění běžných i plánovaných oprav, odpovídající způsob užívání a řádná údržba 

objektu jsou podmínkou k dosažení plánované životnosti, trvanlivosti a optimalizace 

provozních nákladů. Pokud se budou zanedbávat tyto věci, vzniká riziko poškození 

objektu s následnými možnými škodami. Také tím dochází k nadměrnému opotřebení, 

chátrání a nížení standartu budovy. Majitel stavby musí zabezpečit dobrý stavební stav 

budovy, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a její životnost se co nejvíce 

prodloužila. Tohoto stavu se dosáhne řádným užíváním, úklidem, větráním a běžnou 

údržbou. Při údržbě a úklidu je majitel povinen prostupovat s odbornou péčí v souladu 

splatnými právními předpisy, tzn. tam, kde je to předepsáno zajistit provedení 

udržovacích prací osobami s příslušným oprávněním (např. práce na elektrickém 

rozvodu, výtahu apod.) a odbornou likvidací (např. vzduchotechnika). Zásahy osob bez 

potřebného zvláštního oprávnění nebo odborné kvalifikace (neoprávněných osob) do 

konstrukce a zařízení objektu jsou nepřípustné a mohou mít za následek ztrátu záruky ze 

strany zhotovitele.  
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Řádné užívání stavby znamená jeho užívání podle určeného účelu a to způsobem, 

který je v souladu s právními a technickými předpisy, v platném znění, nepoškozuje 

stavební část ani technické zařízení budovy (rozvody elektřiny, vodovodu, kanalizace, 

zařizovací předměty apod.), nenarušuje nebo neomezuje funkci technických systémů a 

zařízení objektu (např. větrání nebo vytápění, vodovod a kanalizace apod.), neobtěžuje 

nad únosnou míru uživatele objektu, jeho okolí a uživatele okolních objektů. Také 

zahrnuje dodržování pokynů k po žití a údržbě veškerých, pro uživatele přístupných, 

zabudovaných materiálů (např. konstrukčních, izolačních apod.) a osazených výrobků 

(např. dveří, oken, instalačních prvků apod.), jejich povrchových úprav (např. malby stěn, 

nášlapné vrstvy podlah apod.), zařizovacích předmětů (např. umyvadel, zařízení WC, 

výtokové baterie apod.), i všech dalších zařízení, která se v objektu nacházejí a používají 

(např. elektrické spotřebiče apod.). Součástí řádného užívání objektu je provádění běžné 

údržby (např. výměna nefunkčních světelných zdrojů, obnova maleb a nátěrů apod.), dále 

pak provádění kontrol a prohlídek objektu, jeho provozních částí a zařízení s následnou 

údržbou zaměřenou na odstranění zjištěných poruch a nedostatků, provádění plánované 

údržby stavebních částí podle pokynů jejich výrobců (např. výměna tmelových výplní 

spár obkladů a dlažeb v hygienických prostorách apod.) a provádění mimořádných oprav 

(např. havarijních), respektive zajištění a nápravy stavu po mimořádných událostech 

(např. živelné pohromě, požáru, dopravní nehodě apod.). Dále sem patří i pravidelné 

provádění předepsaných servisních prohlídek a revizí (např. výtahy apod.). U rozvodů 

médií (např. vodovod, elektřina) se po výchozí revizi provádějí další pravidelné 

předepsané revize v souladu s platnými předpisy (viz níže), v případě zásahu do vedení 

oprávněnou či neoprávněnou osobou nebo po mimořádné události. 

 

4.1.1 Pokyny k úklidu 

Vnitřní prostory se uklízí za účelem odstraněním nečistoty zavlečené zvenčí a 

nečistoty vznikající při užívání objektu. Čistit se musí podlahy, jejich čistící zóny, 

parapety oken, madla zábradlí, obklady, zařizovací předměty, výtokové baterie, povrchy 

oken a dveří včetně kování, vestavěný nábytek, přístupné vedené rozvody vody, 

kanalizace, topení apod. 

Postup je takový, aby se nevířil prach nebo neroznášela nečistota po čistých površích 

například používanými utěrkami, houbami, hadry a špinavou vodou. Postup je shora dolů, 

od čistších povrchů k více znečištěným. Při vlhkých površích je potřeba dbát zvýšené 
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bezpečnosti při pohybu osob. Frekvence úklidu vnitřních prostor objektu musí odpovídat 

intenzitě skutečného znečišťování tak, aby za provozu objektu byly neustále splněny 

hygienické limity parametru vnitřního prostředí. 

Vnější prostory (plochá střecha, fasáda, chodník apod.) se také musí uklízet, protože 

zde je zaměřeno na provozní a požární bezpečnost, funkčnost, ochranu a prodloužení 

životnosti stavby. Musí se odstraňovat pevné nečistoty (např. náletové rostliny, mech, 

listí, sníh, led apod.). Frekvence odpovídá expozičním podmínkám v místě stavby pro 

dosažení stupně čistoty daného hygienickými požadavky a doporučeními výrobce 

čištěných materiálů s cílem dosažení jejich dlouhé životnosti. Používají se zde postupy a 

prostředky předepsané výrobcem.  

Pro správné užívání domu je dobré vypracovat a dodržovat plán úklidu vnitřních i 

vnějších prostor, podle místních podmínek, intenzity provozu, ročních období a dalších 

parametrů, které ovlivňují potřebu úklidu. Investor si tento plán zajistí s ohledem na 

doporučení jednotlivých dodavatelů stavby na ošetřování a čištění jejich výrobků. 

 

4.1.2 Kontrolní prohlídky 

Níže uvedené minimální doporučené frekvence kontrolních prohlídek platí za 

normálních provozních podmínek. Při mimořádných podmínkách (např. mimořádné 

povětrnostní podmínky, havárie apod.) je potřeba tuto frekvenci kontrol zvýšit a to tak, 

že prohlídky provádíme dle situace v kratších intervalech. Vizuální kontrola stavu 

vnitřních povrchů, zabudovaných předmětů a zařízení se provádí pravidelně při každém 

úklidu. Pokud se zjistí závada, odstraní se v rámci běžné údržby, popřípadě se zajistí 

oprava oprávněnou osobou. Kontrolují se také obalové konstrukce, jako je obvodový 

plášť včetně oken, dveří a střechy s odtokovými vpustěmi, také prostupující konstrukce 

(např. svody, větrací šachty apod.). Kontroluje se u nich stav povrchu, nepoškozenost 

povrchu, těsnost, pevnost a stabilita ukotvených konstrukcí. Dále se kontrolují také 

technické zařízení objektu, jako jsou kanalizace, vodovod, vytápění apod. U 

odvodňovacího systému dešťové a splaškové vody se kontroluje neporušenost vedení, 

těsnost spojů, čistota odvodňovacího systému. Pokud je zanesen, musí ve vyčistit ihned 

v rámci běžné údržby. Při této prohlídce se také kontroluje správné odvedení srážkové 

vody od objektu (např. okapové chodníčky, vstupy, komunikace apod.). V suterénu se 

vizuálně kontroluje těsnost prostupů objektových přípojek a neporušenost povrchu 

obvodové konstrukce, výskyt vlhkých míst, trhlin, průsaků, výluh a plísní. Pozornost je 
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také věnovat retenční nádrži. Kontrolní frekvence prohlídek kanalizace je závislá na 

podmínkách provozu a doporučuje se za rok, nebo po přívalových srážkách. Zjištěné 

závady se odstraňují v rámci běžné údržby, v případě potřeby odborného zásahu nebo 

činnosti se zvláštním oprávněním se tyto opravy zajistí vždy prostřednictvím 

oprávněných osob. 

 

4.1.3 Běžná údržba 

 Mimo řádného úklidu spočívá běžná údržba především v doplňování spotřebního 

materiálu při provozu objektu, a to náhradě nefunkčních nebo opotřebovaných 

spotřebních částí (např. dožité světelné zdroje, výměnné filtry větracího zařízení, 

provozní náplně apod.). Důležitou částí je řádná údržba a kontrola odvodňovacích 

systémů uvnitř, vně i na objektu. Jde o čištění vpustí, střešních žlabů, lapačů splavenin 

apod.). Tato frekvence je daná výrobci příslušných zařízení a také intenzitou provozu 

v objektu. Pro správné užívání domu je vhodné vypracovat a dodržovat plán běžné údržby 

a tu provádět s takovou četností, aby stavební objekt byl trvale bezpečný a plně funkční. 

Investor si tento plán zajistí s ohledem na doporučení jednotlivých dodavatelů stavby 

na ošetřování a čištění jejich výrobků. 

 

4.1.4 Plánovaná údržba a opravy 

Běžnou povinností správného užívání objektu z hlediska bezpečnosti provozu, jeho 

hospodárnosti a dosažní co nejdelší řádné uživatelnosti objektu je plnit a mít konkrétní 

plán údržby a oprav, sestavený podle pokyn výrobců zabudovaných technických zařízení 

(např. vzduchotechniky, vytápění, výtahu, elektrických zabezpečovacích systémů, 

protipožárních systémů apod.). Plán zahrnuje kontroly, předepsané servisní prohlídky, 

revize, střední a generální opravy nebo také výměny zařízení jako celku, nebo jejich částí. 

Když vznikne mimořádná událost (např. neplánovaná oprava, havárie apod.), měl by 

majitel plánu údržby a oprav tento plán aktualizovat. 

Od převzetí stavby je odpovědný majitel objektu dodržovat plán údržby a oprav 

v aktuálním stavu a průběžně jej plnit. Vede si dokumentaci o kontrolách plnění plánu 

údržby a oprav, o zjištěných skutečnostech a nápravných opatřeních nebo zlepšeních, 

která byla přijata zejména v případě zjištění provozních nebo bezpečnostních nedostatků. 
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4.1.5 Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby 

Majitel objektu by měl vést Knihu kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby dle 

zákonných, normových, a zde popsaných podmínek. Na základě zápisů v této knize a na 

základě příloh (samostatné zápisy a protokoly dodavatelů) lze prokázat, že byly řádné 

kontroly prováděny dle Plánu kontrol. Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a 

údržby je předkládána majitelem ke kontrole a slouží jako podklad při uplatnění 

reklamace. 

 

4.2 Okolí hlavního objektu 

4.2.1 Komunikace 

Veškeré komunikace pro vozidla i pohyb osob jsou z betonové zámkové dlažby na 

hutněném štěrkovém podsypu. Chodníky pro chodce jsou ze zámkové dlažby tl. 60 mm 

a nejsou určeny k pojezdu ani stání vozidel. Komunikace pro vozidla jsou ze zámkové 

dlažby tl. 80 mm a jsou určeny pro vozidla do 3,5 t celkem.  

Údržba komunikace a chodníků spočívá 

z vizuální kontroly, která se provádí dvakrát 

do roka. Poškozené prvky komunikace (např. 

prasklá dlažba apod.) se vymění za novou 

v rámci běžné údržby objektu, případný 

propad vozovek, prasknutí obrub a podobné 

musí být řešeno přes dodavatelskou firmu. Při 

výměně části dlažby je důležité doplnit  Obr. 80: Odstranění sněhu [60] 

spárovací materiál. Pokud prorůstá zeleň mezi spárami dlažby, doporučuje se použít 

chemických přípravků k její odstranění. Při kontrole se také nesmíme zapomenout na 

kanalizační vpusti, jejich kontrolu a čistění 

provádíme také dvakrát do roka nebo po silném 

dešti. 

Komunikace a chodníky jsou navrženy tak, 

aby odolávali veškerému běžnému používání a 

to zejména při použití rozmrazovacích 

prostředků a ropných látek. Čistění probíhá 

běžným způsobem, např. čistícími vozy, 

zametáním a vysáváním listí.  Obr. 81: Ruční odstranění sněhu [60] 
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Skvrny od ropných látek či olejů a barev se nedají odstranit čistěním. Nedoporučuje 

se používat vysokotlaká zařízení, aby se nevyplavil spárovací materiál, pokud se vyplaví, 

je potřeba jej doplnit. V zimě se odhrnuje sníh (ručně nebo pryžovou stírací hranou) a 

provádí se solný nebo pískový posyp. Zakázáno je používat hrubý štěrk, popel a škvára. 

Pravidelnost je dáno klimatickými podmínkami.  

 

4.2.2 Sadové úpravy 

V okolí objektu byla provedena výsadba dřevin a zazelenění ploch. Pokyny k údržbě 

jsou součástí přílohy tohoto dokumentu. 

O zavlažování, ošetřování a běžnou údržbu se bude starat majitel objektu nebo 

proškolení pracovníci dodavatelem sadových úprav. Stanový se minimální způsob 

týdenní údržby a způsob údržby v zimních měsících.  

Všeobecně platí u stromů provádět výchovného řezu jednou ročně do 15 let stromu 

a udržovací řez jedenkrát za tři roky. Také se u dřevin provádí jednou ročně hnojení, 

odplevelování a kypření půdy. Dvakrát ročně se uklidí listí. 

 

4.2.3 Ochranná pásma inženýrských sítí 

Nově budované rozvody jsou napojovány na stávající rozvody. Veškeré rozvody jsou 

majetkem investora. Poloha a hloubka jednotlivého vedení je uvedené v technické 

dokumentaci stavby. Případné zásahy do rozvodů jsou prováděny pouze kvalifikovanými 

pracovníky.  

V okolí bytového domu jsou nově vedeny tyto rozvody (minimální ochranné pásmo): 

- vodovodní síť s pitnou vodou (1,5 m od povrchu vedení na obě strany) 

- jednotná kanalizace (2,5 m od povrchu vedení na obě strany) 

- elektro rozvody (1 m od osy vedení na obě strany) 

- parovod (2,5 m od povrchu vedení na obě strany) 

 

Všeobecně platí, že veškeré rozvody jsou vedeny v hloubkách 600 mm a větších 

s ohledem na druh rozvodů a napojovacího místa. V ochranném pásmu je zakázáno 

vysazování dřevin trvalého charakteru a umísťování trvalých předmětů bránících přístupu 

při případných opravách a při provádění jakýchkoli prací, které mohou ohrozit funkci 

provozu inženýrských sítí (vrtání, odrytí sítí, hloubení jam apod.). Pokud by se prováděli 
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výkopové práce, je nutné provést přesné zaměření sítí a následný výkop provádět 

s maximální opatrností a obezřetností. 

Samotné rozvody nevyžadují provádění pravidelné údržby, pouze oprav v případě 

poškození (kromě kanalizace), vizuální kontroly by měly být prováděny u veškerých 

volně vedených rozvodů v instalačních šachtách. Je nutné udržovat vstupy do těchto 

šachet (odklizení sněhu), uzamčení nebo jiné zabezpečení pro zamezení vstupu 

nepovolaných osob. Všechny zásahy do rozvodů musí být prováděny kvalifikovanou 

osobou. Při havárii jsou vždy určená místa nouzových uzávěrů pro jednotlivé rozvody 

v projektové dokumentaci a je s nimi seznámen každý nájemník bytového domu. 

K uzávěrům musí být vždy volný přístup a je nutné v přístupových komunikacích k těmto 

uzávěrům skladovat materiál. 

 

4.2.4 Venkovní schodiště 

Venkovní schodiště jsou provedena ze železobetonu s nášlapnou vrstvou provedenou 

z nátěrového systému na bázi polyuretanu. Tento nátěr je pro vnější prostředí a je odolný 

proti běžným chemickým rozmrazovacím látkám. 

Pro údržbu těchto schodišť je potřeba pravidelně čistit tyto konstrukce od prachu a 

běžných nečistot (zametáním). V zimě se musí odklízet sníh a provádět posyp proti 

uklouznutí (jako u komunikace viz 4.2.1). Pokud se zjistí poškození povrchu nebo 

konstrukce schodiště je nutné zajistit opravu kvalifikovanou firmou. Součástí schodišť 

jsou také bezpečnostní prvky a zábradlí z pozinkované oceli. Protože je zábradlí 

pozinkované, je bezúdržbové, jen v případě zjištění špatného ukotvení je nutné 

kontaktovat dodavatele těchto prvků. U všech schodišť je zakázáno skladování materiálu. 

 

4.2.5 Retenční nádrž 

Pro retenční nádrž je vypracovaná samostatná projektová dokumentace, ve které je 

návod k obsluze.  

Nádrž je bezúdržbová, pokud by byla potřeba oprava nebo případné čištění je nutné 

se obrátit na kvalifikovanou firmu. 
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4.3 Konstrukční systém objektu 

4.3.1 Celkový popis objektu 

Jedná se o novostavbu bytového domu. Lokalita bytového domu je mezi 

Koželužskou a Vojenovou ulicí v Praze Libni, v části Palmovka. 

Tvar objektu je zahnutý lichoběžník se sedmi nadzemními a třemi podzemními 

podlažími. Ze severní strany je objekt terasovitě ustupující. V nadzemních částech 

objektu jsou umístěny bytové jednotky, v podzemních podlažích jsou garáže. Je to trvalá 

stavba s plochou střechou. 

Hlavní nosné konstrukce budou provedeny z monolitického železobetonu. Podzemní 

podlaží jsou sloupového provedení s obvodovými stěnami, nadzemní patra jsou navržena 

v stěnovém systému. Poslední 4 podlaží jsou zděné s železobetonovými ztužujícími 

stěnami. Objekt je dilatací rozdělen na dva samostatné celky. Objekt je založen na 

základové desce.  

Objekt má 4 stupů do objektu po venkovních schodištích, jeden vjezd do podzemních 

garáží.  

V suterénu se nacházejí pouze garáže, veškerá nadzemní patra slouží k pobývání a 

ubytování osob. Je zde 5 výtahů s vnitřním schodištěm pro vstupy do dalších pater. V 1. 

patře je 14 bytových jednotek, v 2. a 3. patře je shodně 16 bytových jednotek, ve 4. patře 

je 15 bytových jednotek s terasou, která má 100 m2, v 5. patře je 14 bytových jednotek 

s terasou okolo 75 m2, v 6. patře je 13 bytových jednotek a terasa s 90 m2, a v 7. posledním 

patře je 10 bytových jednotek a terasa s 91 m2. Bytové jednotky se liší ve velikostech i 

obytných plochách. 

 

4.3.2 Nosná konstrukce 

Pro podrobné a přesné určení druhu nosných konstrukcí a materiálového určení 

slouží projektová dokumentace stavby. 

Svislé nosné obvodové konstrukce z železobetonu s krystalickou přísadou (bílá vana) 

C25/30 – XC1 v 3PP až 1PP jsou navrženy tl. 350 mm. Vnitřní nosné sloupy mají rozměr 

250x1000 mm. Stropní desky 3PP a 2PP jsou pojížděné stropy železobetonové. 

Stropní deska 1PP je přechodová deska mezi konstrukčními systémy dolní stavby 

s obvodovými stěnami a sloupy a horní stavby se stěnovým systémem.  

Horní stavba bude do 3NP z železobetonových monolitických stěn a stropů. Od 4NP 

bude stavba vyzděna z Porothermu 25 Aku SYM vyztužené železobetonovými stěnami. 
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Nosné vnitřní příčky jsou vyzděné z Porotherm 24 P+D. Na ustupujících podlaží jsou 

provedeny betonové atiky výšky 1250 mm. Stropní desky jsou železobetonové tl. 200 

mm. Střešní deska je tl. 180 mm a po obvodě je provedena monolitická atika.  

Schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná. Výtahové šachty jsou dvouplášťové 

a tvoří ji oddilatovaná samostatná železobetonová konstrukce. Balkony jsou 

železobetonové monolitické spojené se stropní deskou pomocí iso nosníků.  

Všechny zásahy do nosných konstrukcí stěn (železobetonových i zděných) je nutné 

předem konzultovat se prováděcí firmou. Povoleno je osazování zařizovacích předmětů, 

u kterých nedojde k větším zásahům do konstrukce, použité kotevní prvky musejí být 

navrženy do daných konstrukcí (hmoždinky do betonu nebo do zdiva apod.). Zásahy do 

nosných železobetonových sloupů, stropů a obvodových konstrukcí jsou zakázané. 

 

4.3.3 Výplňové a nenosné zdivo 

Pro určení o jaké konstrukce se jedná a z jakého materiálu jsou zhotoveny, slouží 

projektová dokumentace stavby. 

Nenosné dělící konstrukce oddělují chráněné prostory a oddělují bytové jednotky. 

Běžné nenosné příčky jsou zděné z kusových tvárnic Porothernm11,5 P+D. 

V koupelnách jsou provedeny přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm.  

Všechno zdivo z keramických tvarovek je vyzděno na tenkovrstvou maltu (druh 

podle dodávaného zdiva), pórobetonové tvárnice jsou spojovány tenkovrstvým lepidlem. 

Do stěn je povoleno provádět kotvení zařizovacích předmětů apod. za použití 

správných kotevních prvků pro dané materiály. Větší zásahy do konstrukce musejí být 

předem konzultovány se zhotovitelem. Při provádění zásahů do konstrukcí je třeba 

důkladně zjistit případná vedení médií ve stěnách podle projektové dokumentace. 

Z hlediska akustiky je zakázáno zasahovat do mezibytových stěn. 

 

4.3.4 Montované podhledy – sádrokarton 

Všechny konstrukce podhledů jsou provedené systémem Knauf, druhy jednotlivých 

typů podhledů (požární, do vlhkého prostředí, normální apod.) jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci stavby. 

Pevné sádrokartonové podhledy byly provedeny podle standartního systému. Do 

podhledů lze kotvit břemena o maximální hmotnosti 3 kg přímo do desky opláštění, ale 

nesmí překročit celkové zatížení 6 kg/m2. Větší břemena do hmotnosti 10 kg, které 



231 
 
 

celkově nepřekročí zatížení 20 kg/m2 je nutno kotvit přímo do nosných profilů podhledu. 

Břemena o větších hmotnostech musejí být kotvené přímo do nosné konstrukce stropu. 

Veškeré zásahy do sádrokartonových podhledů je zakázané, pro zavěšení 

hmotnějších břemen jsou víše uvedené postupy. Zakázané jsou hlavně jakékoli zásahy do 

desek se zvýšenou požární odolností. 

 

4.3.5 Fasáda 

Objekt má dvě druhy fasád, jejich umístění je značeno v projektové dokumentaci. 

1) Objekt je zateplen kontaktním systémem ETICS a je certifikovaný jako celek. 

Zateplovací systém je proveden v materiálové variantě z desek minerální vlny tl. 140 mm, 

silikonsilikátová omítkovina probarvené ve hmotě WEBER.PAS EXTRACLEAN zrnitá 

s velikostí zrna 2,0 mm, probarvená na bílou barvou, meziokenní prostory červeně 

zbarvené. Zateplovací systém je vždy dotažen až k okennímu rámu včetně ostění, 

nadpraží a zateplení parapetu. Součástí zateplení jsou veškeré doplňky, jako jsou 

zakládací soklové profily, okenní a dveřní připojovací lišty, rohové lišty, okapní lišty, 

dilatační profily. 

2) Objekt je zateplen deky minerální vlny Isover o tloušťce 140 mm, ale nad ní je 

provětrávaná mezera s kotevním roštem, na kterém jsou přichyceny fasádní desky 

CEMBRIT METRO (odstín 108 Berlín, 104 Barcelona). Tepelná izolace je opět zatažena 

až k okenním rámům.  

Oba fasádní systémy jsou bezúdržbové, 

lze provádět jejich čištění od prachu a nečistot 

slabým tlakem vody. Poruchy fasádních 

systémů je potřeba řešit co nejdříve 

kontaktováním zhotovitele. Do provětrávané 

konstrukce fasády je zakázáno jakkoli 

zasahovat, je povolena pouze běžná údržba,  Obr. 82: Údržba fasády tlak. vodou [54] 

to znamená výměna jednotlivých fasádních desek (pracovníci údržby budou proškoleni 

dodavatelem fasádního systému). Do obou druhu fasád je zakázáno zasahovat a kotvit do 

nich předměty. Opravy a čištění fasády ve výškách mohou být prováděny 

z vysokozdvižné plošiny umístěné okolo objektu, popřípadě je možné slanit ze střešní 



232 
 
 

konstrukce. Pro slaňování nebo práce v těsné 

blízkosti volných okrajů jsou fasády nebo 

stropní konstrukce po obvodu opatřeny 

kotevními konstrukcemi nebo bezpečnostními 

body pro uchycení a možné provádění 

bezpečných oprav, údržby a úklidu. Slaňovat 

smí pouze osoby s patřičnou kvalifikací. 

 Obr. 83: Mytí fasády [54] 

4.3.6 Střecha 

Skladby střešní konstrukce lze najít v projektové dokumentaci stavby. 

Střecha je provedena jako plochá jednoplášťová s hydroizolací nad tepelnou izolací 

provedenou z dvou modifikovaných pásů SBS ty jsou kotveny do nosných vrstev 

střešního pláště. Střecha je přitížená kačírkem. Pochozí je pouze za účelem revizí a 

údržby. 

Tepelná izolace střech je ve spádu 3% o tloušťce 180 mm. Atiky jsou výšky 

minimálně 200 mm. V případě provedení jen jednoho vtoku jsou provedeny pojistné 

přepady v podobě chrliče z nerezové trubky vyvedené před fasádu objektu. 

Dělení střech podle provozu: 

- nepochozí – „omezeně pochozí“ (pouze údržba) 

- pochozí s přístupem veřejnosti 

Střešní konstrukce nepochozí mají nad hydroizolací z modifikovaných asfaltových 

pásů provedena ochranná vrstva oblého praného kameniva (kačírku). Pochozí střešní 

konstrukce jsou opatřeny nášlapnou vrstvou z betonové dlažby uložené na 

rektifikovatelných podložkách tl. 60 mm.  

Veškeré povrchy jsou odolné vůči běžným používaným čistících prostředkům, 

rozmrazovacím prostředkům a ropným látkám. Údržba nášlapných vrstev spočívá 

v průběžné vizuální kontrole nepoškozenosti povrchu. Je potřeba chránit povrchy izolací 

při provádění stavebních a údržbových prací před proražením ostrými předměty a 

propíchnutí doplňkovými konstrukcemi (žebříky, lešení apod.). Podklad je pružný 

z tepelné izolace, a proto dochází při nadměrném zatížení k jeho deformaci. 

V případě poškození prvků betonové dlažby (prasknutí apod.) lze tyto jednotlivé 

kusy snadno rozebrat a vyměnit. Čištění střechy (teras) od nečistot (prach, listí apod.) se 

provádí běžnými způsoby, zametáním nebo vysáváním.  
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Doporučená prohlídka střešních plášťů, klempířských konstrukcí a ostatních 

konstrukcí a prvků je aspoň jedenkrát za půl roku (jaro, podzim). Kontroluje se celkový 

stav, napojení na stavební konstrukce, zejména vodotěsnost. Vzhledem k výšce objektu 

je potřeba věnovat pozornost kontrole upevnění jednotlivých konstrukčních a 

technologických prvků na střechách objektu, tuto kontrolu provádíme opět minimálně 

jednou za půl roku s doporučením kontroly po zvýšeném zatížení povětrnostními vlivy 

(bouřka, vichřice apod.). Odtoky se musí čistit pravidelně v intervalech podle znečištění, 

však minimálně dvakrát do roka (nejlépe před zimou a na jaře), toto platí i pro 

bezpečnostní přepady. 

Pro osazení nových prvků na střešní konstrukci musí být vždy konzultováno 

s kvalifikovanou osobou a při navrhování umístění prvků musí být dodržena minimální 

stávající funkčnost střešního pláště. 

S ohledem na riziko pádu osob a věcí při obsluze a údržbě střešního pláště a zařízení 

na něm je na střeše umístěn záchytný střešní systém. Je tvořen samostatnými kotvícími 

body, které jsou zakotveny do nosné konstrukce střechy. Na jednotlivé kotvící body se 

v místě práce připojuje obsluha montážním lanem a to tak, že vždy musí být propojeny 

nejméně tři kotvící body. V tomto úseku se pak systém chová jako lanový. Na jeden 

lanový úsek můžou být maximálně 4 osoby kotveny.  

Pro tyto bezpečnostní prvky je nutné zajistit pravidelné revize kotvících zařízení, 

konkrétní způsob údržby, čištění, typy záchytných postrojů a lan, které lze používat a 

četnost revizí je uvedena v podrobném návodu dodavatele bezpečnostních prvků. 

 

4.3.7 Hromosvod 

Provedení soustavy hromosvodu naleznete v projektové dokumentaci. Je navržen 

jako neizolovaný s využitím náhodných jímačů, třída LPS I. Při návrhu nebylo uvažováno 

s ochranou osob na střeše. Pobyt lidí na střeše v době blížící se bouřky je zakázáno. 

Počet náhodně rozmístěných jímačů na střeše byl vzhledem k bezpečnosti provozu 

umístěn pouze po obvodu na atikách, v místech volných okrajů. Rizikem tohoto řešení je 

možnost poškození nosných prvků střešního pláště (koroze výztuže).  

Uzemnění objektu je provedeno společně s pracovním a ochranným uzemněním. Na 

společnou uzemňovací soustavu je napojeno i uzemnění slaboproudých zařízení. 

Základní uzemnění je provedeno základovým obvodovým zemničem typu B a mřížovou 
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soustavou v základové desce. Z tohoto zemniče jsou po obvodu určených místech 

provedeny vývody pro připojení svodů hromosvodu a uzemnění rozvodny NN. 

Revize jsou zajišťovány investorem a musejí být vždy prováděny autorizovanou 

osobou. Kontrola je vizuální a je prováděna minimálně jednou ročně, úplná revize je 

prováděna každého druhého roku. 

 

4.4 Vlastní objekt 

4.4.1 Fasáda a klempířské konstrukce – vnější povrchy 

Údržba, čištění a materiál fasádních konstrukcí je uveden již v kapitole Fasády 

(4.3.5). 

Provedeno je oplechování z ocelového pozinkovaného plechu kotveného pomocí 

příponek. Klempířské prvky v místech napojení na povrchové úpravy z modifikovaných 

asfaltových pásů jsou z poplastovaného plechu. Atiky jsou oplechovány v místech 

fasádních desek stejnou barvou, jakou mají desky. 

Součástí atik je i kotvení jímací soustavy hromosvodu, do té je zakázáno jakkoli 

zasahovat.  

Údržba je podobná jako u fasády (viz výše). 

4.4.2 Zámečnické konstrukce 

Zábradlí schodišť, zábradlí teras jsou provedena z kovových prvků řádně 

pozinkovaných. Tyto konstrukce jsou jako bezpečnostní prvek proti pádu osob a věcí 

z konstrukcí, kde je volná hrana objektu do prostoru pod pádovou hranou. Kotvení 

zámečnických konstrukcí je provedeno do nosných železobetonových stěn (kotveno 

z boku). Konstrukce jsou vytaženy z boku objektu a jsou kotveny ocelovými kotvami do 

železobetonových konstrukcí, jsou obaleny fasádním systémem. 

Údržba pozinkovaných konstrukcí není nutná do doby vzniku rezy na povrchu 

konstrukce. Tyto nálezy hlásit dodavateli konstrukce. Kontrola kotvení prvků, pokud by 

bylo nedostatečné a konstrukce by se hýbala, neprodleně kontaktovat dodavatele a 

k těmto prvkům se nepřibližovat a zásadně se o ně neopírat. 

 

4.4.3 Okna a balkonové dveře, parapety 

Všechny okna jsou plastová zasklena izolačním dvojsklem. Typy, které jsou použity 

lze vyhledat v projektové dokumentaci stavby. 
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Na začátku užívání okenních a balkónových sestav může vlivem sednutí mechanizmů 

dojít ke zvýšení manipulace s křídly. Toto je známé a proto dodavatel po 6 měsících po 

uvedení objektu do provozu provede definitivní seřízení všech okenních křídel na celém 

objektu. 

Okna jsou dodávaná s celoobvodovým kováním, které zajišťuje jejich jednoduchou 

bezproblémovou obsluhu. Jsou namontovány fixní (pevné zasklení bez možnosti 

otevření), sklopné křídlo (pouze sklopit) a 

otvíravě sklopné křídlo (lze otevřít, sklopit a 

použít mirkoventilaci). 

Obsluha křídel oken a balkónových dveří: 

- pozor při otevírání křídla (okna i balkónových 

dveří), aby křídlo narazilo do stěn a ostění, 

může dojít k jeho vyvrácení nebo poškození 

- otočení s klikou u těchto křídel provádějte 

pouze při zavřeném stavu křídla 

- nesmí se křídlo nijak přitížit a to zejména při 

otevřeném stavu (mohlo by se tím křídlo 

vyvrátit a nakroutit díky tomu profil 

rámu) Obr. 84: Obsluha křídel okna [53] 

- pozor při manipulaci, zejména zavírání, na přiskřípnutí části ruky mezi rám a křídl o 

- nesmí být vložen žádný předmět a překážka mezi křídlo a rám  

- nenechávejte nezajištěné okenní a dveřní křídlo 

bez dohledu, může dojít ke škodám vzniklé vlivem 

větru a průvanu 

- Okenní rám i křídla všech oken mají z obou stran 

bílou barvu. Ovládací kliky jsou na vnitřní straně 

okna v bílé barvě.   

 Obr. 85: Mytí oken [53] 

Údržba oken při běžném zašpinění prachem a deštěm se snadno a rychle odstraní 

obvyklými mycími prostředky spolu s teplou vodou. Nesmějí se používat prostředky 

obsahující písek nebo brousící čisticí prostředky, které by mohli poškodit sklo. Dále se 

nesmí používat nitroředidla a benzín. Saponáty, které se pro umytí skla používají, se dají 
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koupit v drogerii s určením přímo na sklo. Nesmějí se používat nástroje s tvrdými 

hranami. 

 Obr. 86: Údržba oken [53] 

 

V rámci běžné údržby se musí provádět jedenkrát do roka: 

- kontrola pohyblivých částí kování, promazání teflonovým olejem (čirý) 

- vyčištění a prohlédnutí rámu okna včetně zasklení 

Když dochází k rosení v meziprostoru izolačního skla, jde o netěsnost, kdy do 

prostoru vniká vlhkost, která následně kondenzuje na stěnách skel. Toto okno je potřeba 

vyměnit, pokud se jedná o výrobní vadu, je možné uplatnit záruku na výměnu okna 

(reklamace). Pokud ale dochází k rosení skel zevnitř místnosti, je to zapříčiněno 

kondenzací vlhkosti na stěnách skel. Poté voda stéká na vnitřní parapet a dochází 

k navlhání ostění, tvorbě plísní a dopadává malba z omítek. Tomuto problému jde 

zabránit pravidelným větráním. 

 

Venkovní parapety jsou systémové, hliníkové v barvě dle fasády okolo oken – 

červená barva.  

K údržbě těchto parapetů se nesmí nečistoty odstraňovat ostrými předměty a 

přípravky a abrazivy, jinak dojde k poškrábání barvy. Parapety jsou přístupné pouze 

z venkovní strany, proto jejich údržba probíhá současně s mytím oken a fasády pomocí 

slaňování nebo z vysokozdvižných plošin. Vyjímečně si majitel bytu okna umyje sám a 

tím si očistí i parapet z útrob svého bytu.  

Vnitřní parapety jsou z postformingové desky v bílé barvě s plastovými 

ukončovacími prvky. Údržba probíhá mírně navlhčeným hadrem, můžeme použít i 

saponáty a čisticí prostředky bez abraziv. Nesmíme na umývání použít velké množství 

vody. Při poškození je nutné výměna celého kusu parapetu. 
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Na venkovní ani vnitřní parapet se nesmí v žádném případě stoupat (např. při mytí 

oken), jejich konstrukce není dimenzovaná na tak vysoké zatížení a mohlo by dojít k jeho 

nenávratnému poškození.  

 

4.4.4 Vstupní dveře do objektu 

Vstupní dveře do objektu jsou otvíravé jednokřídlé z hliníkových profilů s dvojitým 

těsněním, prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem. Dveře jsou doplněny 

bezpečnostní vložkou, jejíž součástí je tolik kusů klíčů, kolik je ve vchodě bytových 

jednotek a celkový počet nájemníků. Dále jsou dveře vybaveny kováním z venkovní 

strany neotočná koule a z vnitřní strany klikou.  

Dveře plní bezpečnostní funkci, ale také protipožární. Tyto funkce plní pouze ve 

stávajícím stavu tj. včetně zárubní, prahů a při neporušení 

těsnění a protipožárních pásek. Vstupní dveře podléhají 

pravidelným revizím, jejich kontrolu je nutné zajistit nejméně 

jedenkrát do roka, tuto revizi provádí pouze proškolený požární 

technik. O provedení servisní prohlídky a případných opravách 

je nutné provést záznam do provozního deníku. Pokud by mělo 

dojít k výměně dveří, je nutné dodržet předepsanou požární 

odolnost dveří (označení na štítku dveří nebo v dokumentaci 

stavby) a jejich komponentů.  Obr. 87: Seřízení pantu [53] 

Údržba dveří vyžaduje pravidelné čištění od nečistot a to zejména v místě čistící 

zóny, kde se usazují nečistoty a při pohybu křídla se mohou uchytit pod křídlo a rám 

křídla se tak může poškodit, nebo se může poškodit rohož čistící zóny. Pro čištění se 

používají běžné čisticí přípravky (viz kapitola o oknech 4.4.2). Při provádění údržby se 

také promazávají panty, kování a zámek a to minimálně jednou za čtvrt roku strojním 

olejem. Na vstupní dveře se nepřipevňují žádné předměty, které nejsou schváleny 

dodavatelem, může dojít k trvalému poškození. 

Investor je povinen provádět vizuální kontroly průběžně, zda nedošlo k proražení 

nebo jinému poškození. Dále se provádí kontrola funkčnosti, zda dveře nedrhnou a 

nedochází k silnému nárazu křídla na rám při zavírání. Také funkčnost zámků a hybnost 

kliky. Pokud se jedná o poškození věci, kterou lze provést svépomocí (např. seřízení 

dveří) učiní tak majitel podle návodů výrobce. Zda jde ale o větší závadu, je nutné pro 

opravu kontaktovat dodavatele. 
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Běžnou údržbu provádí sám dodavatel nebo jiná kvalifikovaná osoba. V případě 

zásahu do mechanizmu jinou než dodavatelskou firmou v záruční době přicházíte o svoji 

záruku. Ke každým dveřím je dodáván návod, který je součástí příloh tohoto dokumentu. 

Před vstupními dveřmi do objektu jsou na nástupní ploše s venkovní dlažbou 

umístěny hrubé čistící zóny z gumových vlnovek a hliníkových profilů v samostatném 

hliníkovém rámu s náběhy. Ve vstupních částech chodby a schodišť je umístěna jemná 

čistící zóna. Odstranění nečistot z těchto čistících zón je prováděno vysáváním na sucho, 

nebo pomocí čistících přípravků mokrým způsobem. Pravidelnost je přizpůsobena 

vnějším klimatickým podmínkám. 

 

4.4.5 Terasy 

Pochozí střešní konstrukce jsou opatřeny nášlapnou vrstvou z betonové dlažby tl. 60 

mm na uloženou na rektifikovatelných podložkách.  

Údržba této nášlapné vrstvy spočívá v průběžné vizuální kontrole nepoškozenosti 

povrchu. (viz výše bod střecha 4.3.6). 

Při poškození prvků betonové dlažby, je snadné vyměnit jednotlivý kus. 

 

4.4.6 Schodišťový prostor 

Obvodový sokl a nášlapná vrstva schodišť a přilehlých chodem je provedena 

z keramické dlažby. Úklid se provádí běžným způsobem a k tomu určenými mycími a 

čisticími prostředky určenými na čištění a údržbu keramické dlažby. Pravidelnost úklidu 

zajišťuje investor objektu úklidovou firmou, která úklid provádí jednou týdně. Při 

nepříznivých klimatických podmínkách a hlavně v zimním období se četnost úklidů 

v týdnu zdvojnásobí. Způsob, kterým se úklid provádí, je zabezpečen úklidovou firmou.  

Pro čištění podlah se nepoužívají kovové předměty a abrazivní částicí prostředky, 

protože hrozí poškrábání povrchu dlažeb. Při úklidu je nutné dbát zvýšené opatrnosti 

s ohledem na pohyb osob v objektu, aby nedošlo k případným zraněním při uklouznutí 

apod. Postup úklidu je vždy od horních pater postupně směrem dolů ke vstupním dveřím. 

Malby ve schodišťovém prostoru jsou otěruvzdorné, neomyvatelné. Čistí se pouze 

oprášením nebo vysáváním. Pro neodstranitelné nečistoty se doporučuje přemalovat. 

Schodiště je vybaveno nerezovým zábradlím, které se čistí pouze prostředky k tomu 

určenými. 

 



239 
 
 

4.4.7 Výtahy 

V bytovém domě má každý samostatný vstup svůj výtah. Konkrétní technické 

parametry a druhy materiálů jednotlivých kabin naleznete v technické dokumentaci 

stavby nebo v příručce dodavatele. Tato příručka uvádí i způsob údržby a úklidu, ovládání 

výtahu, termíny pravidelných kontrol a revizí, kontakty na servisní středisko a další. 

Všechny kabiny jsou vybaveny EPS čidlem, telefonem pro nouzové volání.  

Výtahy splňují požadavky všech bezpečnostních norem a předpisů platných ke dni 

uvedení na trh a veškeré požadavky pro bezbariérové užívání staveb. Všeobecný návod 

slouží a informuje pro bezpečné užívání výtahu, jeho základním servisu a o případných 

nouzových situacích a postupech při nich. Veškeré odchylky od standartního chování 

výtahu v provozu (např. zvýšená hladinu hluku, nenormální pohyb apod.) je třeba 

neprodleně oznámit servisní organizaci dodavatele.  

Výtahy slouží výhradně pro přepravu osob a nákladů o maximální hmotnosti 

odpovídající nosnosti výtahu, určenou rychlostí za stanovených podmínek. Přetížení 

klece bude oznámeno zvukovou a světelnou signalizací. Pokud by se výtah používal 

jiným způsobem než je uvedeno v návodu, provádění servisu jinou firmou dodavatel 

výtahů odmítá nést odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s používáním 

tohoto výtahu. Prováděním pravidelných revizí a prohlídek se zjišťují rizika provozu a 

používání tohoto výtahu. Úpravy výtahu je nutné uvést do průvodní dokumentace. 

Použitím pouze originálních dílů dodavatele výtahu zajistíte plnou bezpečnost a 

provozuschopnost výtahu.  

Při výpadku elektrického proudu sjedou výtahy do nejbližší stanice, kde se dveře 

otevřou a umožní cestujícím vystoupit. Do ukončení výpadku elektrického proudu 

zůstává výtah stát v tomto podlaží, poté se výtah automaticky vrátí zpět do normálního 

provozu.  

Zde jsou uvedena základní pravidla pro bezpečný a bezporuchový provoz: 

- nesmí se tlačit ani tahat za dveře, pokud jsou v provozu – hrozí poškození 

- výtah se používá pouze pro účely, které jsou výše uvedeny, jiné používání je zakázáno 

- zákaz vstupu nepovolaným osobám do rozvaděče výtahu a výtahové šachty 

- při zjištění poruch jako je zvýšená hlučnost, vibrace, kouř, zápach, nepřesnost 

zastavování a jiné neobvyklé chování výtahu, zabraňte jeho používání a nahlaste závadu 

servisní organizaci 

- majitel stavby bude s řádnou obsluhou seznámen formou školení 



240 
 
 

- musejí se dodržovat pravidelné servisní prohlídky a údržba podle manuálu v dokladové 

části výtahů a servisní smlouvy 

- nerezové povrchy se ošetřují prostředky k tomu určenými 

 

Základní pravidla pro přepravu osob 

- nesmíte přetěžovat výtah, počet osob nebo celková hmotnost určena k přepravě nikdy 

nesmí být překročena přes povolenou mez, která je uvedena na výrobním štítku v kabině 

výtahu a v technické dokumentaci výtahu 

- musí se zajistit, aby výtah neovládali osoby, které nejsou způsobilé pro toto jednání, pro 

jejich přepravu musí být zajištěn odpovídající doprovod 

- dbejte na to, aby se části oděvů a zavazadel nezachytili v provozních mezerách dveří 

- nevstupujte do prostoru dveří výtahu, když se zavírají 

 

Základní pravidla pro přepravu nákladů: 

- nesmíte přetěžovat výtah, hmotnost nákladu určená k přepravě nikdy nesmí být 

překročena přes povolenou mez, která je uvedena na výrobním štítku v kabině výtahu a 

v technické dokumentaci výtahu 

- při přetížení výtahu je zde světelný i zvukový signál, že je nutno přebývající část nákladu 

vyložit, musíte počítat i s vlastní hmotností nakládající osoby 

- nenakládejte těžký náklad pomocí přepravního vozíku s malým průměrem pojezdových 

kol anebo nevhodným materiálem kol, tyto malá kola a velká hmotnost moou vyvolat tak 

velké silové účinky, že dojde k poškození prahu dveří, které můžeme chránit položením 

dostatečně pěvné ocelové desky přes oba prahy dveří, přičemž musí být zajištěno 

dostatečně dlouhé otevření dveří (pomocí vestavěné funkce výtahu) 

- náklad přepravovat pouze ve stabilizované poloze, aby během jeho přepravy nedošlo 

k jeho sesunutí, náklad také nesmí bránit doprovázející osobě v pohybu a ovládání výtahu 

a neměl by být těsně naražený na stěnu kabiny výtahu 

- hmotnost nákladu by měla být vždy rovnoměrně rozložena po celé ploše podlahy výtahu 

- pokud by náklad mohl poškodit dveře nebo stěnu či podlahu kabiny, je nutné provést 

takové opatření, které zabrání takovému poškození, a to použitím ochranného obložení 

podlahy a stěn tak, aby nezabraňovaly posunu dveří 
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Zakázané činnosti: 

- ve výtahu je zakázáno kouřit 

- ve výtahu je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm 

- výtah je zakázáno jakkoli znečišťovat nebo poškozovat a to jeho zařízení tak i instalaci 

- je zakázáno jakkoli měnit a upravovat díly výtahu bez vědomí a souhlasu servisní firmy 

a majitele objektu 

- nevstupovat do výtahu, pokud není dostatečně osvětlen 

- otevírat šachtu násilím, nebo s použitím nástrojů je zakázáno 

- do prostoru mezi otevřené dveře strkat ruce a jiné předměty nebo mezi otevřené dveře a 

spárou prahem házet drobné předměty do šachty 

- zasahovat do výtahu nepovolanou osobou je zakázáno 

- sedět na madlech výtahu je zakázáno 

- strkat ruce nebo jiné předměty do mezistropu, kde hrozí úraz elektrickým proudem je 

zakázáno 

- přeprava tekutin v otevřených nádobách je zakázána 

- údržbu, čištění a servis výtahu provádí pouze osoba k tomu určená 

 

Popis funkcí výtahu: 

- přivolání výtahu – tlačítko pro přivolání výtahu je v každé stanici, o probíhajícím směru 

jízdy může být cestující informován světelnou signalizací (číslo patra se šipkou směru 

jízdy – nad dveřmi ve stanici) 

- jízda výtahem – volbu směru jízdy se provádí stisknutím tlačítka s číslem příslušné 

stanice, záznam požadavku cestujícího je potvrzen prosvětlením tlačítka vybrané stanice, 

cestující v kabině je informován o poloze a okamžitém směru jízdy kabiny 

- pozdržení nebo otevření zavírajících se dveří – funkce ovládaná tlačítkem v kabině 

- alarm, porucha – každý výtah je vybaven komunikačním zařízením pro kontaktování 

vyprošťovací služby, aby došlo k jeho aktivaci, je nutné stisknout tlačítko ALARM 

předem nastavenou dobu minimálně 4 sekundy, dorozumívací zařízení provede 

obousměrné telefonické spojení se stálou vyprošťovací službou, po úspěšném navázání 

spojení slyší cestující v nouzi odezvu dispečera vyprošťovací služby a má sdělit:  

o základní údaje o výtahu (výrobní číslo na štítku v kabině, adresu, kde se výtah nachází) 

o své jméno a přímení 
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o popis situace, která předcházela nouzovému volání (odkud a kam se kabina pohybovala, 

zda funguje osvětlení kabiny, jak prudké bylo zastavení apod.) 

o počet osob v kabině, případně jejich zdravotní stav a omezení 

pokud se z nějakého důvodu neuskuteční spojení na první pokus, dorozumívací zařízení 

se snaží o spojení s dalším naprogramovaným číslem, pokud již začalo navazování 

hlasového spojení nebo již probíhá a cestující se rozhodne předčasně ukončit, muže tak 

učinit stiskem příslušného tlačítka (vedle tlačítka ALARM), po oznámení musí cestující 

vyčkat příchodu kvalifikované osoby a řídit se jejími pokyny, cestující by se neměl 

pokoušet opustit kabinu vlastními silami 

Výtahy, které nejsou určeny k evakuaci osob, nesmějí být v případě požáru použity. 

Prohlídky každého výtahu by měly být prováděny dvakrát do měsíce, odborné 

prohlídky by se měly provádět jednou za čtvrt roku. Odborné zkoušky výtahů by se měli 

provádět jednou za tři roky, inspekční prohlídka pak 12 let od data poslední odborné 

zkoušky a dále jednou za 6 let. Zkoušky a prohlídky jsou prováděny pouze kvalifikovanou 

osobou. O provedení revizi bude proveden zápis do Knihy kontrol, servisních prohlídek, 

oprav a údržby objektu a do servisní knihy výtahů. 

 

4.4.8 Použité povrchové úpravy – vnitřní povrchy 

Platí, že všechny povrchové úpravy jsou 

v souladu s požadavky na vlastnosti s ohledem 

na běžný pobytový provoz. Při návrhu 

materiálů proběhla domluva s nájemníky, 

které už měli zakoupené byty do osobních 

vlastnictví nebo k pronájmu, u ostatních 

bytových jednotek bez budoucího 

pronajímatele byly materiály použity 

standardně dle běžných použití.                   Obr. 88: Údržba vnitřních povrchů [53] 

 

Omítky: 

Použití omítek v dané místnosti se dá zjistit v projektové dokumentaci stavby. Kromě 

místností technického zázemí objektu a garáží (strojovny, rozvodny, vyzdívka výtahové 

šachty) jsou veškeré omítky v objektu dvouvrstvé vápenocementové s vápenosádrovou 

štukovou vrstvou (přebrušované omítky). Hrany omítek jsou opatřeny omítkovými 
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lištami. Ve strojovnách a technických místnostech jsou jednovrstvé hlazené 

vápenocementové omítky. Pórobetonové zdivo je opatřeno mezivrstvou ze stěrkového 

lepidla s vloženou sklotextilní výztuží. V garážích je pohledový leštěný beton. Na styku 

různých materiálů (beton s cihlou, cihla s pórobetonem apod.) je použita sklotextilní 

výztuž. 

Díky dotvarování objektu se předpokládá vznik trhlin na povrchu omítek, ale jedná 

se pouze o běžný jev a nelze tyto trhlinky považovat za reklamační závadu. Trhlinky 

v omítkách se dají lokálně opravit sádrou nebo akrylovým tmelem. Tyto opravy se 

provádí v rámci běžné údržby objektu za použití vhodných materiálů. 

 

Obklady a dlažby: 

V místnostech, které mají možnost být ostříknuty vodou je pod keramickým 

obkladem hydroizolační stěrka s vloženou těsnící páskou do rohů místnosti. Obklady jsou 

lepeny lepidlem na rovnou plochu (u zdiva na jednovrstvou hlazenou omítku doplněnou 

o hydroizolační nátěr).  

Pokud budete zasahovat do obkladů (vrtání apod.) je potřeba zjistit, že tudy nevedou 

rozvody technologií (voda, elektřina, odpady). Vrtání skrz obklad se provádí vrtačkou 

bez příklepu s vrtáky do tuhých materiálů. Pokud se při vrtání poškodí nějaký z rozvodů, 

praskne nebo odpadne obklad, není toto považováno za reklamační vadu. Při provrtání 

hydroizolační stěrky hrozí ztráta těsnosti a může dojít k zatíkání do okolních konstrukcí, 

tato vada také nejde považovat za reklamaci. 

Obklady jsou ukončeny lištami. Při úklidu a údržbě používejte pouze standardní 

saponátové prostředky (nesmí se používat čisticí prostředky obsahující abrazivní příměsi 

– písek, krémy a příměsi obraziv, přídavky na bázi chlóru, zásaditých a kyselých přísad 

– louhy, kyseliny a jiné chemikálie). Hrozí riziko poškození povrchové vrstvy nebo 

změna barvy povrchu (výkvěty). Nepoužívají se k čištění drátěnky a podobné předměty, 

které by mohli poškodit obklady.  

Vlivem teplotních změn působících na obklad (horká a studená voda) a následným 

vysycháním a opakováním těchto cyklů může docházet ke vzniku mikrotrhlin ve 

spárovací hmotě obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů. Tyto místa je nutné pravidelně 

kontrolovat a případně utěsňovat za použití správných materiálů. Pozor na vyvinutí velké 

síly při čištění zatmelených spár. Pro opravy se používají sanitární silikonové tmely. 
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Spáry v koutech obkladů a dlažeb jsou vždy vyplněny silikonem, a proto tyto spáry 

nelze mechanicky čistit, je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky (chlor, toluen, 

rozpouštědla, benzín apod.). Silikonový tmel je trvale pružný a při použití nadměrné síly 

dojde k jeho vydrolení. 

 

Dřevěné povrchy: 

Materiál má tendenci v případě zvýšené vlhkosti prostředí sát vodu a tím zvětšovat 

svůj objem, to má za následek poškození prvku. 

Dřevěné povrchy se nedoporučují mýt vodou (čistit pouze navlhčeným hadříkem) 

nebo se čistí vysáváním. Na dřevěný povrch se nesmění používat čisticí prostředky 

s abrazivy a s agresivními chemikáliemi. 

 

PVC podlahy: 

Podlahy jsou navrženy jako plovoucí. Podlaha je celoplošně lepena k podkladu 

disperzním lepidlem. Svaření dvou pruhů PVC podlahy je provedeno šňůrou v barvě 

podlahoviny. PVC podlahy jsou u stěn zakončeny soklovou lištou v barvě podlahoviny. 

Druhy a barevnost použitých materiálů je uvedeno v technické dokumentaci stavby. 

Údržba lina se provádí ručně vytřením čisticími prostředky, jako jsou běžné saponáty 

nebo dezinfekční přípravky.  

Proříznutí nebo jiné provedení díry do lina lze opravit výměnou poškozené části lina, 

ale je potřeba upozornit, že může nastat odchylka výrobku, kdy výrobek se stejným 

označením a varvou nebude mít totožný odstín a může vykazovat odchylku. Pokud se 

někde zjistí odlepení části lina, je možné v rámci běžné údržby PVC k podkladu opětovně 

přilepit pomocí disperzního lepidla.  

 

Koberec: 

Pro dětské pokoje a některé obývací pokoje jsou použity koberce smyčkově tkané. 

Mají odolnost proti oděru kolečky stolních židlí a pojízdných dřevěných nábytkových 

kontejnerů a jsou barevně stálé. 

Čištění probíhá vysáváním za sucha, ale také za vlhka, podle potřeby a provozu 

v místnosti. Pokud se koberec poškodí (umaže) zle v některých případech použít 

příslušné chemické prostředky pro odstranění skvrn, ale není možné zaručit, zda nedojde 
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k trvalému poškození barevnosti nebo celého koberce. Možné prostředky na tyto 

poškození jsou uvedené v příloze tohoto dokumentu. 

 

Malby: 

Malby jsou provedené v prodaných bytových jednotkách podle odstínů na žádost 

budoucího majitele, neprodané bytové jednotky jsou vymalované na standardní bílou 

barvu. Na stěny a stropy skladů a technických zázemí objektu je použitý běžný malířský 

nátěr, na který nejsou kladeny zvýšené požadavky. 

Oděruvzdorné nátěry jsou provedeny v prostorách schodišť. Prodyšný disperzní 

malířský nátěr je na sádrokartonové podhledy a omítku 

s vysokou bělostí (primalex Plus). 

V případě znečištění maleb je nutné provést přemalování. 

Vznik trhlin v malbách (v koutech) je řešen opravou 

akrylového tmelu a následným přemalováním (po 24 

hodinách). Obr. 89: Primalex plus [58] 

 

Nátěry: 

Ocelové prvky či konstrukce s žárově zinkovaným povrchem v interiéru i exteriéru 

jsou bez nátěru. Jejich čištění lze provádět smetáním nebo stíráním mokrým hadrem. 

Ostatní povrchy rozvodných skříní a podobně jsou opatřeny komaxitovou 

povrchovou úpravou (práškové lakování).  

Opravy těchto jednotlivých nátěru lze provést retušovacím 

fixem (pouze u drobných škrábanců) nebo výměnou prvků 

v případě větších poškození. Běžná údržba a čištění těchto 

prvků je prováděno vlhkým hadrem se saponátem nebo 

desinfekčním prostředkem, je zakázáno používat čisticích 

prostředků s abrazivy nebo nevhodných agresivních 

chemikálií.  

Obr. 90: Natěrač [58] 

 

4.4.9 Vnitřní dveře 

Pokud u dveří hrozí při otevření náraz do konstrukce, dojde k poškození křídla dveří 

nebo konstrukce, do které křídlo narazí. Měli bychom se těmto nárazům vyvarovat. U 
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dveří, které mají zasklení větší než 2/3 plochy, mají na zasklení nalepeny bezpečnostní 

čtverečky. Při čištění je nutné nepoškodit a hlavně neodstraňovat tyto čtverečky, 

v případě odlepení je nutné si nové vyžádat u dodavatele. 

Všechny dveře mají obložkovou zárubeň. Je nutné se vyhýbat styku povrchu dveří 

s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nesmí být 

proveden náraz do dveří, úderem různých předmětů nebo násilnému zavírání průvanem. 

Nesmíte násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Neprovádějte žádné zásahy do 

konstrukce dveří a zárubní. Konkrétní dodavatel dveří a příslušenství je nutné dohledat 

v dokumentaci stavby. 

 

Dřevěné dveře: 

Dřevěné dveře jsou navrženy ve všech bytových jednotkách a ve všech pokojích 

těchto jednotek. Jsou to otvíravé, jednokřídlé, plné nebo částečně prosklené, se třemi 

panty na výšku křídla. Dveře jsou doplněny o olověnou vložku a také kováním 

klika/klika. Dveře mají povrchovou úpravu ze střednětlakového laminátu.  

Čištění se provádí pomocí běžných čisticích a dezinfekčních prostředku. Otíráme 

dveře suchou nebo mírně navlhčenou hadrou, snažíme nepoužívat čistidla na bázi abraziv, 

agresivních chemikálii, dále kartáčů, drátěnek apod. Prosklené plochy ošetřujeme pomocí 

přípravků pro tyto povrchy určenými a nepoužívat agresivní chemii a ostré předměty 

k čistění.  

Obložkové zárubně nevyžadují speciální údržbu. Doporučuje se jednou za rok 

provést seřízení pantů a kontrolu funkčnosti a nepoškozenosti dveří. Pravidelně 

promazávat střelky a západky zámků, ale také závěsy dveří a to nejlépe dvakrát za čtvrt 

roku. 

 

Požární dveře: 

Tyto dveře jsou vstupní dveře do všech bytových jednotek, jelikož bytová jednotka 

je také jeden požární úsek. Odolnost jednotlivých dveří naleznete v projektové 

dokumentaci stavby. Všechny tyto dveře jsou otvíravé, plné, jednokřídlové a hladké.  

Dveře mají požární atest na požadovanou požární odolnost a jsou označeny na 

dveřním křídle a na zárubni. Spadají do pravidelných požárních revizí, které probíhají 

jednou za dva měsíce a provádí je kvalifikovaná osoba v požární bezpečnosti, která 
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provede vždy zápis o provedení této revize. Povrch u těchto dřevěných protipožárních 

dveří je proveden vysokotlakým laminátem. 

Údržba je stejná, jako u dřevěných dveří (viz výše). 

 

Klíče: 

Pro objekt není proveden systém generálního klíče pro všechny vložky. Pro některé 

skupiny místností, které jsou společné pro jeden vchod je vždy určen jeden typ vložky a 

generální klíč, pro každou vložku připadá tak tolik klíčů, kolik je ve vchodě bytových 

jednotek. To samé je i s vchodovými dveřmi (viz výše 4.4.3). Strojovny mají klíč, který 

má správce budovy u sebe. 

Ostatní dveře mají vždy originální vložku se třemi kusy klíčů.  

 

4.4.10 Zámečnické prvky 

Ocelové vnitřní zámečnické konstrukce jsou opatřeny základním nátěrem a 

konečným nátěrem ve dvou vrstvách dle druhu expozice, nebo protipožárním nátěrem. 

Žárově zinkované konstrukce nejsou opatřeny nátěrem. Viditelné šroubové spoje jsou 

překryty nerezovými kloboukovými maticemi. 

Veškeré poklopy šachet jsou vybaveny těsněním a jsou vodotěsné a plynotěsné. Tyto 

poklopy jsou uzamykatelné. 

 

4.4.11 Nábytek, kuchyňské linky 

Skříňky a samostatné poličky mají určenou maximální nosnost, která je uvedena 

v příloze od dodavatele nábytku ke každému výrobku, proto tyto nosnosti nepřekračujte, 

muže dojít k nenávratnému poškození výrobku, ale i ostatních věcí. Nesedejte na stoly a 

pojízdné kontejnery, nejsou dimenzované na toto zatížení a mohlo by dojít k poškození 

výrobku, ale také může dojít ke zranění a poškození nášlapné vrstvy podlahy. Pokud do 

nábytku povedete elektrický kabel, používejte výhradně otvory k tomu určené. Po stolech 

a kuchyňských linkách neposouvejte těžké a ostré předměty, může dojít k poškození 

povrchu pracovní desky. Pokud budete ukládat těžké nebo ostré předměty na tyto desky, 

chraňte povrch desky podkladem. 

Kuchyňské linky mají spodní a horní úpravu skříněk provedenou podle jednotlivé 

kuchyně v bytové jednotce. Pracovní deska je vždy s oblou hranou a lemovací lištou 

s těsněním v barvě této pracovní desky po celém obvodu styku se stěnou. Naleznete zde 



248 
 
 

sestavu, která se skládá ze zásuvkového dílu (kuličkový výsuv), skříňkový díl (dvířka a 

poličky). Veškeré kování je chromové. Dále je součástí kuchyňské linky nerezový dřez 

s odkapávací plochou a stojánkovou baterií. U bytových jednotek, které jsou prodané, si 

mohl konečné zákazník navrhnout kuchyň podle svých představ s vestavěnými 

spotřebiči. 

Pro úklid nábytku a kuchyňských linek se provádí pomocí přípravku a saponátu 

běžně používaných. Zakázáno je používat ostré předměty k čištění a také se nesmí čistit 

silou tam, kde je v místech použit těsnící tmel nebo silikon. Nesmějí se používat abrazivní 

čisticí prostředky a agresivní chemikálie. Nedoporučuje se čištění s nadměrným použitím 

vody a to zejména pro vnitřní část skříněk, tento prostor se čistí pouze navlhčeným 

hadrem. Pro skleněné povrhy se smí používat pouze přípravky určené na tyto povrchy.  

 

4.4.12 Rozvody a zařizovací předměty ZTI 

V bytovém domě jsou vedeny běžné rozvody. Je to dešťová a splašková kanalizace, 

teplá a studená voda. Pro určení místa uzávěru, revizních šachet a čistících otvoru, 

samotné vedení rozvodu je možné se podívat do projektové dokumentace stavby. Návod 

a údržba, čistění s revizí je součástí příloh tohoto dokumentu a současně je umístěn ve 

výměníkové stanici v suterénu. 

Hlavní uzávěr vody je umístěn v suterénu. Uzávěry vody a vodoměrnou soustavou 

pro každou bytovou jednotku je umístěn v instalačních šachtách bytového domu. 

V některých patrech (dle projektové dokumentace) se nacházejí revizní a čistící otvory. 

Zakázán je jakýkoli neodborný zásah do těchto rozvodů. Do odpadu se nesmí vylévat 

chemikálie a hořlaviny, ani vhazování odpadu a předmětů. Nedoporučuje se ani vylévat 

vodu s hrubými částicemi a mastnotami, které mohou způsobit ucpání kanalizace. Pokud 

se ucpe sifon, je možné provést vyčištění tím, že jej odšroubujete. Pokud bude kanalizace 

ucpaná mimo sifon, je nutné ihned kontaktovat příslušného dodavatele. Pokud by někdo 

provedl neoborný zásah do splachovacích mechanizmů a potrubí, jsou tyto zásahy 

považovány za porušení záručních podmínek. Na umyvadla a umývátka je zakázáno sedat 

nebo je jinak nadměrně zatěžovat. 

Pro čištění keramických zařizovacích předmětů nebo jejich částí se vždy používají 

standartní čisticí prostředky k tomu určené. Nesmějí se používat mechanické prostředky 

(drátěnka, brusné látky, abraziva a nevhodné prostředky obsahující nevhodné chemikálie 

apod.), které mohou poškodit povrch předmětů. Pro sedátka na WC by se neměl používat 
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čisticí přípravek na bázi chlóru. Pokud se provádí čištění skleněných povrchů, nerezových 

povrchů, broušených nerezových sprchových koutů, zrcátek, baterií a podobných 

předmětů, je povoleno pouze použití prostředků, které jsou na tyto povrchy určené. 

 

4.4.13 Rozvod elektro – silnoproud 

Druhy a polohy rozvodů jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. Je zakázán 

jakýkoli zásah do rozvodů a rozvodných skříní osobami bez potřebné kvalifikace. Dále 

se nesmí odstraňovat kryty vypínačů a jiných prvků bez potřebné odborné kvalifikace.  

Návod k elektro instalaci, potřebné údržbě a běžným opravám jsou uvedeny v každé 

rozvodně v objektu. Pokud by došlo k závadě nebo havárii kontaktujte příslušného 

dodavatele. Osoby, které pracují s těmito rozvody a zařízeními budou patřičně proškoleni 

dodavatelem instalací. 

 

4.4.14 Rozvod elektro – slaboproud 

Druhy a polohy rozvodů jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. Je zakázán 

jakýkoli zásah do rozvodů a rozvodných skříní osobami bez potřebné kvalifikace. Dále 

se nesmí odstraňovat nebo měnit zapojení bez potřebné odborné kvalifikace. 

Návod k elektroinstalaci, potřebné údržbě a běžným opravám jsou uvedeny 

v rozvodných skříních na veřejné chodbě v objektu. Pokud by došlo k závadě nebo 

havárii kontaktujte příslušného dodavatele. Osoby, které pracují s těmito rozvody a 

zařízeními budou patřičně proškoleni dodavatelem instalací. 

 

4.4.15 Rozvody a zařizovací předměty ÚT 

Dimenze, druh a kompletní vedení ÚT jsou uvedeny v projektové dokumentaci 

stavby. Otopná tělesa v bytových jednotkách i společných prostorách jsou řešena jako 

desková, v místnostech koupelen jsou místo deskových umístěna žebříková otopná tělesa.  

Návod k údržba a opravám rozvodů a jejich prvků naleznete v příloze tohoto 

dokumentu a zároveň je umístěn ve výměníkové stanici v suterénu objektu. Otopná tělesa 

mají termostatickou hlavici a uzavírací, odvzdušňovací a vypouštěcí armatury. Armatura 

uzavírací slouží k uzavření potrubí pro možnou manipulaci s tělesem. Pokud pochází ke 

snížení výkonu otopného tělesa, je nutné provést pomocí odvzdušňovacího ventilu 

odvzdušnění. Pro konstantní teplotu v místnosti se stará termostatická hlavice. 
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Otopná tělesa mají povrchovou úpravu provedenou práškovým lakem v bílé barvě. 

Pro čištění těchto otopných těles se nesmí používat prostředků s agresivními chemickými 

přípravky, dále přípravky na bázi abraziv z důvodu možného poškození povrchu. 

 

 

 

4.4.16 Rozvody a zařízení VZT 

Vedení rozvodů, dimenze a druhy VZT jsou uvedeny v projektové dokumentaci 

stavby. Větrání objektu zabezpečuje nucená výměna vzduchu v každé bytové jednotce 

(hygienické místnosti, obytné místnosti, společné prostory apod.) v souladu s příslušnými 

hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními a požárními předpisy a normami 

platnými na území České republiky. 

Návod k údržba a opravám rozvodů VZT a jejich prvků naleznete v příloze tohoto 

dokumentu a zároveň je umístěn ve strojovně VZT včetně schémat rozmístění jednotek a 

schémat zapojení jednotek. Každé potrubí je samostatné označeno, zda se jedná o přívod 

nebo odvod vzduchu. Strojovny jsou vybaveny přívodem a odvodem vzduchu 

z venkovního prostoru. Provede se důkladné školení pro údržbu systémů VZT 

dodavatelskou firmou. 

Výměnu a čistění rozvodů a filtrů mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Při 

poškození izolace rozvodů je možné provést opravu výměnou poškozeného místa 

ukotvením izolace a obalením povrchu hliníkovou folií, menší poškození se dá opravit 

pouze přelepením hliníkovou páskou. Pokud se poškodí rozvody nebo samotná jednotka 

VZT je nutné pro toto opravu kontaktovat příslušného dodavatele. V případě poškození 

elektro rozvaděčů pro VZT jednotky doje k zastavení nuceného větrání. Při poškození 

rozvaděčů je nutné kontaktovat dodavatele. Servis a revize se provádí dvakrát ročně a 

provádí se zápis o těchto revizích. Provádí kvalifikovaná osoba. 
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ZÁVĚR 

 

V daném termínu i přes nepatrné překážky podařilo splnit stanovené úkoly. Při 

vypracování této diplomové práce se vyskytla jistá úskalí jako třeba prvotní neznalost 

projektu a práce s ním. Dále se komplikace vyskytli při vyhledávání potřebných informací a 

dokumentu pro vypracování této diplomové práce ať už to byly technické listy strojů nebo 

dopravní trasy materiálu či kontrolní a zkušební plány. 

 

Provedl jsem návrh zařízení staveniště pro více etap výstavby. Vypracování této části 

nebylo nejsnadnější, jelikož velikost staveniště není velké a navíc stavba je obsáhlá a musel 

jsem s tím počítat při dosahu jeřábu. Dále bylo nutné navrhnout stroje, které při provádění 

prací mohli být použity. Vyhledávání technických listů vhodných strojů zabralo velice mnoho 

času. Zajímavé pro mě bylo i plánování tras materiálových zdrojů na staveniště a také dovoz 

věžového jeřábu. Neméně zajímavé bylo i vypracování rozpočtu a časového harmonogramu 

pro zemní práce a hrubou spodní stavbu.  

 

Celá tato práce je zaměřena pouze na část stavby, kterou jsou zemní práce a hrubá 

spodní stavba. Dále by se dala řešit i vrchní hrubá stavba, ale to by zabralo ještě jednou tolik 

času. 

Během školní výuky jsem se naučil ovládat programy právě pro zpracování rozpočtu 

a časového plánu. Konkrétně to byly programy Buildpower a Contec. Dále jsem si při 

zpracování této práce zdokonalil znalosti dalších základních softwarů, jako byl Autocad, 

Microsoft Office Word a Excel. Vypracování návrhu realizace daného objektu mě obohatilo o 

mnoho dříve neznámých technologických postupu, které jsem musel vyhledat. Doufám, že mě 

tyto získané znalosti přiblížili k začlenění do praktického pracovního procesu.  
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http://www.zakladani.cz/
http://www.asb-portal.cz/
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Legislativa 

[65] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 2005 

[66] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 2006 

[67] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanový rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních pracovních prostředků, mycích čistících a dezinfekčních 

prostředků, 2001 

[68] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanový bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

[69] Vyhláška č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

2011 

[70] Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech + novela předpisu č. 297/2009 Sb., 2009 

[71] Vyhláška č. 93/2016 Sb., 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), 2016 

[72] Vyhláška č. 62/2013 Sb., O dokumentaci staveb, 2013 

[73] Vyhláška č. 381/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

[74] Vyhláška č. 189/2013 Sb., O ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 2013 

[75] Zákon č. 309/2006 Sb., Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

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

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 2006 

[76] Zákon č. 19/1992 Sb., O životním prostředí, aktualizován roku 2002 

[77] Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách, 2001 

[78] Zákon č. 167/2008 Sb., O předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 2008 

[79] Zákon č. 477/2001 Sb., O obalech, 2001 

[80] Zákon č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu, 1992 

[81] Zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 2001 

[82] Zákon č. 76/2002 Sb., O integrované prevenci a omezování, o integrovaném registru 

znečišťování, 2002 

[83] Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), 

2006 
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[84] Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, 2006  

 

Normy 

[85] ČSN 73 0250 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geodetické přesnosti, 

1995 

[86] ČSN 73 0210-1 Geodetická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení, 1993 

[87] ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky, 2002 

[88] ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, 2002 

[89] ČSN EN 10 080 – Ocel pro výztuž do betonu, 2005 

[90] ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2001 

[91] ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles, 2009 

[92] ČSN EN 12 350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutí, 2009 

[93] ČSN EN 12 390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování 

zkušebních těles pro zkoušky pevnosti, 2009 

[94]  ČSN EN 12 390-5 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: Pevnost v tahu ohybem 

zkušebních těles, 2009  

[95] ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků, 2013 

[96] ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 

[97] ČSN EN 12 390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tver, rozměry a jiné 

požadavky na zkušební tělesa a formy, 2013 

[98] ČSN 05 0601 Bezpečnost ustanovení sváření kovů, 1993 

[99] ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby a jejich bezpečné užívání, 1999 

[100] ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích, 2006 

[101] ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, 1993 

[102] ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 2016 

[103] ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, 1993 

[104] ČSN 73 6174 Stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu 

ohybem, 1994 
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