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Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní 

stavby pavilonu B, nacházející se v areálu nemocnice Trutnov. Jedná se o čtyřpodlaţní 

ţelezobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou zprávu, zprávu zařízení 

staveniště, dopravní vztahy v okolí staveniště, řešení dopravních tras pro dopravu 

materiálů, návrh strojní sestavy, technologický předpis monolitických konstrukcí, 

posouzení jeřábu a autočerpadla, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu 

ţivotního prostředí, kontrolní a zkušební plán, časový plán, rozpočet hrubé vrchní 

stavby a limitky zdrojů. 

Zařízení staveniště, hrubá vrchní stavba, technologický předpis, monolitický 

ţelezobetonový skelet, nemocnice, strojní sestava, širší dopravní vztahy, poloţkový 

rozpočet, časový plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kontrolní a zkušební plán. 

The subject matter of the bachelor’s thesis is the structurally technical resolution 

of the gross superstructure of a pavilion B, which is situated in the area of the Trutnov 

hospital. The pavilion consists of a four-storey ferroconcrete monolithic framework. 

The thesis contains a technical report, a report of the construction site equipment, the 

traffic stance in the surroundings of the construction site, the solution of the traffic 

alinements for the transport of materials, a draft of a mechanical assembly, a 

technological prescription of the monolithic structures, an adjudication of a crane and a 

concrete pump, a safety and a health protection at work, the environmental protection, 

the inspection and test plan, a timetable, the budget of the gross superstructure and a 

resource limit. 

Building equipment, the gross superstructure, technological regulation, 

monolithic reinforced concrete framework, hospital, mechanical assembly, wider 

transport links, itemized budget, timetable, health and safety at work, inspection and test 

plan. 
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Cílem této bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby nově budovaného 

pavilonu, který se nachází v areálu nemocnice Trutnov. Stavba bude realizována  

na místě stávajícího pavilonu, který se před zahájením prací zbourá. Nový pavilon  

je navrhnut jako čtyřpodlaţní ţelezobetonový monolitický skelet. 

Textová část práce obsahuje technickou zprávu stavebně technologického 

projektu, ta obsahuje základní informace o stavbě a popis jednotlivých kapitol této 

práce. V následující kapitole se věnuji zařízení staveniště, při jehoţ návrhu jsem musel 

zohlednit poměrně malý prostor v okolí budovaného objektu a stávající podmínky 

v okolí staveniště. Poté se věnuji dopravě hlavních materiálů pouţitých při výstavbě 

nového pavilonu. Vyjma výztuţe bude stavební materiál dopravován z blízkého okolí 

stavby a města Trutnov. V další části práce řeším návrh strojní sestavy, technologický 

předpis pro danou etapu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu ţivotního 

prostředí po dobu výstavby a v poslední řade také zajištění kvalitativních poţadavků 

formou kontrolního a zkušebního plánu. 

Součástí příloh je výkres zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu, průkaz 

dosahu autočerpadla a únosnosti jeřábu, řešení dopravních tras pro dopravu materiálu  

a dopravní vztahy v okolí staveniště. Pro etapu hrubé vrchní stavby jsem vypracoval 

poloţkový rozpočet s výkazem výměr a limitky zdrojů. Součástí práce je i časový 

harmonogram s průměrnou měsíční bilancí pracovníků. 

  

16



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

17



1.1 Obecné informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   

Oblastní nemocnice Trutnov a. s., Konsolidované 

laboratoře a transfuzní oddělení – pavilon B 

Místo stavby:    

Areál Oblastní nemocnice Trutnov a. s.  

Maxima Gorkého 77, Kryblice  

541 01 Trutnov  

Rekonstruovaný objekt má popisné číslo 84  

Katastrální území Trutnov [769029]  

Parcelní čísla 812, 803/1, 1523/2 a 909, 2311/3, 

1625/4 

Vlastník, provozovatel:  

Královéhradecký kraj  

Pivovarské náměstí 1245  

500 03 Hradec Králové 

Projektant: 

     ATELIER PENTA, v. o. s.  

Mrštíkova 12  

586 01 Jihlava  

zastoupená ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. – 

jednatelem 

 

1.1.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 

SO 01 Dostavba pavilonu B 

SO 02 Komunikace a chodníky 

SO 03 Kanalizace 

SO 04 Vodovod 

SO 05 Teplovod 

SO 06 Sadové úpravy 

SO 07 Areálové rozvody NN 

SO 08 Areálové rozvody slaboproudů 
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SO 09 Venkovní osvětlení 

SO 10 Přípojka medicinálních plynů a lékařské technologie 

 

1.1.3 Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o pozemek nacházející se v areálu nemocnice Trutnov. Pozemek 

navazuje na budovu s označením K, která má tři nadzemní podlaţí. Pozemek je svaţitý 

směrem k severu a je napojen na komunikační síť areálu nemocnice. Místo stavby je 

situováno ve východní části areálu. Plánovaná stavba se nenachází na památkově 

chráněném území a není kulturní památkou. 

 

1.1.4 Účel objektu 

Předmětem projektu je výstavba nového pavilonu slouţícího pro zdravotnické 

účely, který bude vybudován na místě zdemolovaných objektů s označením B a C. 

V budově se bude nacházet oddělení nukleární medicíny, hematologické oddělení, 

transfúzní stanice a hematologická ambulance. Pavilon bude po vybudování označen 

písmenem B. 

 

1.1.5 Prostorové a objemové údaje 

Zastavěná plocha objektu:  672,0 m
2
 

Obestavěný prostor:   9 680,0 m
3
 

Uţitná plocha:    1 880,0 m
2
 

 

1.1.6  Inženýrsko-geologický průzkum a založení stavby 

Přímo v prostoru staveniště nebyly provedeny ţádné nové průzkumné sondy. 

Byly vyuţity vrtané průzkumné sondy pro současnou stavbu provedené v rámci 

geologického průzkumu v roce 1982. Dále byly vyuţity průzkumné sondy provedené  

v rámci geologického průzkumu pro okolní objekty.  

Základové poměry v místě staveniště jsou tvořeny do úrovně cca 3,5 m jíly 

F4/CS. Od úrovně 3,5 m začíná skalní podloţí kvality R5 a od úrovně 6,0 m skalní 

podloţí kvality R4. Podzemní voda nebyla zastiţena v ţádné z provedených 

průzkumných sond. Její hladina bude pravděpodobně v hloubce větší neţ 6 m pod 

úrovní stávajícího terénu. Dle měření se jedná o pozemek se středním radonovým 
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rizikem. Nová stavba bude zaloţená na pilotách, aby nedocházelo k ovlivnění 

základových poměrů stávajícího objektu. 

 

1.1.7 Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Architektonické řešení 

Z architektonického hlediska je nová přístavba pojata jako jednoduchý objekt  

s plochou střechou, který svým stylem čerpá z architektury okolních pavilonů. Přejímá 

tak výrazné vertikální členění fasád a otvorů, které je doplněno o zvýraznění hlavních 

vstupů do objektu pomocí vystupujících hranolů závětří. 

Jako hlavní materiál fasády je zamýšlen KZS se světlou štěrkovou omítkovinou 

oţivenou o barevné prvky „slepých“ oken a otvorů. Doplňkovým prvkem jsou pak 

hliníkové lamely, které mají funkci určitého oţivujícího elementu na celém objektu  

a překrývají příliš tvarově komplikovaný propojovací trakt na vedlejší objekt 

centrálních laboratoří. 

Urbanistické řešení 

Výstavba objektu navazuje na stávající pavilon laboratoří, jedná se o prosté 

prodlouţení hmoty objektu po vrstevnici, coţ navazuje na celkovou urbanistickou 

kompozici nemocničního areálu. 

 

1.1.8 Stavebně konstrukční řešení 

Jedná se o nepodsklepený ţelezobetonový monolitický skelet s čtyřmi 

nadzemními podlaţími. Půdorysné rozměry stavby jsou 19,20 x 33,4 m, výška atiky 

střechy je na úrovni +13,570 m. Úroveň podlahy 1NP je +0,000 = 431,28 Bpv. 

Konstrukční výšky jednotlivých podlaţí jsou v rozmezí 3,36 – 4,595 m. Svislé nosné 

konstrukce jsou tvořeny čtvercovými sloupy o rozměrech 0,4 x 0,4 m nebo stěnami  

o tloušťce 0,4 m, které zajišťují prostorovou tuhost konstrukce. Všechny svislé nosné 

konstrukce jsou vetknuty do základové desky a pilot. Stropní konstrukce budou 

provedeny jako ţelezobetonové monolitické stropní desky tloušťky 0,26 m po obvodě 

ztuţené průvlaky. Všechny vyzdívky obvodového i vnitřního zdiva budou provedeny  

z keramických pálených dutinových tvárnic, případně z cihel plných pálených.  

K vlastnímu objektu přiléhá na jiţní straně menší dostavba rozvodny. Jedná se taktéţ  

o ţelezobetonovou monolitickou konstrukci. Půdorysné rozměry jsou 11,2 x 8,2 m. 
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1.1.9 Popis ostatních stavebních objektů 

SO 02 Komunikace a chodníky 

Bude zrušeno propojení komunikace na jiţní a severní straně budovaného 

objektu z důvodu nepřiměřeného výškového rozdílu, naopak přístupová komunikace  

k jiţnímu vstupu do objektu je navrţena jako jednosměrná a je propojena se souběţnou 

areálovou komunikací. Propojení severní a jiţní strany objektu komunikací bude 

nahrazeno propojením novým chodníkem pro pěší s třemi schodišťovými rameny.  

 V konečné fázi výstavby bude zřízeno celkem 47 parkovacích míst v těsné 

blízkosti objektu. 

Odvodnění povrchu vozovek a zpevněných ploch bude provedeno pomocí 

dešťových a štěrbinových vpustí. 

SO 03 Kanalizace 

Napojení nové kanalizace bude na jednotnou areálovou kanalizaci s odtokem  

na veřejnou ČOV. 

SO 04 Vodovod 

Pro nově budovaný objekt bude zřízena nová přípojka vody. Vodoměrná sestava 

bude umístěna v rozvodně nacházející se v 1NP. 

SO 05 Teplovod 

Při výstavbě nového objektu dojde k prodlouţení předizolovaného potrubního 

rozvodu aţ do nové předávací stanice tepla. K napojení na původní teplovod dojde ve 

stávající revizní šachtě před objektem B. 

SO 06 Sadové úpravy 

Z důvodu výstavby bude nutné vykácet dřeviny, které rostou v místě výstavby 

budovy, zpevněných ploch a parkovacích stání.   

Po dokončení prací na výstavbě budovy, zpevněných ploch a parkovacích stání 

budou realizované sadové úpravy. Plochy pro sadové úpravy musí být dobře 

odplevelené a ohumusované vrstvou kvalitní zeminy. Před zahájením sadby stromů je 

nutné si nechat vytýčit inţenýrské sítě a dodrţet jejich ochranná pásma. 

SO 07 Areálové rozvody NN 

Stávající dvojice přívodních RIS na severní fasádě objektu B bude zrušena, 

přívodní kabely však musí být ochráněny, protoţe budou slouţit pro nově řešené 

napojení. Rekonstruovaný objekt bude připojen z nově osazených přípojkových skříní. 
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SO 08 Areálové rozvody slaboproudů 

Pro připojení nového objektu budou vyuţity stávající kabelové trasy v zemi, 

ţádné nové sítě nebudou v rámci toho stavebního řízení umisťovány. 

SO 09 Venkovní osvětlení 

Stávající a nově zřizované parkovací plochy severně od budovy budou osvětleny 

čtyřmi svítidly. Dále bude nově vyřešeno venkovní osvětlení jiţně od budovy, kde 

dochází k vybudování nové opěrné zdi a úpravě stávajících vozovek. Tento prostor bude 

osvětlen pěti svítidly. 

SO 10 Přípojka medicinálních plynů a lékařské technologie 

Při výstavbě dojde k připojení zdroje kyslíku – O2, záloţního zdroje 

kyslíku – O2, dále připojení na stanici stlačeného vzduchu a stanici vakua. 

 

1.2 Popis jednotlivých kapitol stavebně technologického projektu 

1.2.1 Zpráva zařízení staveniště 

V úvodu jsou popsány obecné informace o staveništi, vedení technické 

infrastruktury a řešení dopravy po staveništi. Dále jsou řešeny objekty zařízení 

staveniště jako oplocení, sociální a hygienické zázemí a kontejnery na ukládání odpadu. 

Je zde také uveden výpočet spotřeby energií. V závěru jsou uvedeny informace  

o dopravním a bezpečnostním značení a vlivu výstavby na ţivotní prostředí. V příloze 

je pak zpracován výkres B. 1 Zařízení staveniště. 

 

1.2.2 Širší dopravní vztahy 

V kapitole širších dopravních vztahů jsem řešil dopravu betonové směsi, 

výztuţe, bednění a ostatního stavebního materiálu. V příloze B. 4 Dopravní trasy jsou 

řešeny jednotlivé trasy se zaznačenými body zájmu, které detailněji řeším v této 

kapitole. Za zájmové body se povaţují místa, kde můţe dojít k neprůjezdnosti vozidla. 

 

1.2.3 Strojní sestava 

Zde jsou popsány veškerá strojní zařízení a mechanizace, která slouţí k výstavbě 

nového pavilonu. U strojů jsou popsány jejich technické parametry dané výrobcem. 

V přílohách B. 2.1 Průkaz dosahu autočerpadla a B. 2.2 Průkaz únosnosti jeřábu 

únosnost je řešena únosnost a dosah pouţitých strojů.   
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1.2.4 Technologický předpis 

Kapitola technologického předpisu popisuje postup prací při výstavbě 

monolitického ţelezobetonového skeletu. Technologický předpis se skládá z jedenácti 

základních bodů, kterými jsou obecné informace, převzetí pracoviště a jeho 

připravenost, materiál, pracovní podmínky, pracovní postup, personální obsazení, stroje 

a pracovní pomůcky, jakost a kontrola kvality, BOZP, vliv na ţivotní prostředí  

s nakládáním s odpady a výčet literatury. 

 

1.2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V rámci prací na stavbě a pohybu po staveništi je řešena bezpečnost a ochrana 

zdraví. Bezpečnost je řešena výčtem rizik a následných bezpečnostních opatření. Níţe  

je vypsán výčet legislativy, s kterou jsem v této kapitole detailněji pracoval. 

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

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništi, (novela č. 136/2016 Sb.) 

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

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

  

1.2.6 Ochrana životního prostředí 

V této kapitole je řešen vznik a výčet odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb.,  

o katalogu odpadů. Dále je popsáno řešení minimalizace vzniku prašnosti  

a znečišťování ovzduší. V poslední řade je řešena ochrana zdraví proti hluku podle 

nařízení vlády č. 272/2011 (novela č. 217/2016 Sb.). 

 

1.2.7 Kontrolní a zkušební plán 

Řešení zajištění kvalitativních a kvantitativních poţadavků je v kontrolním  

a zkušebním plánu. Kontrolní a zkušební plán je řešen formou vzorové tabulky KZP  

a detailnějšího popisu jednotlivých kontrol. 

 

23



1.2.8 Položkový rozpočet hrubé vrchní stavby s výkazem výměr 

Kapitola rozpočtu slouţí pro informaci, čím a jakou formou byl rozpočet hrubé 

vrchní stavby zpracován. 

 

1.2.9 Časový plán hrubé vrchní stavby 

V kapitole časového plánu je informace, jakým programem byl časový plán 

zpracován a co je jeho obsahem. 
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2.1 Obecné informace o zařízení staveniště 

Stavba se bude nacházet ve východní části areálu nemocnice Trutnov. Pozemek, 

na kterém bude objekt vyhotoven, navazuje na stávající budovu, která má tři nadzemní 

podlaţí. Pozemek je svahován směrem k severní části areálu. Stávající oplocení na 

východní straně bude ponecháno beze změn po celou dobu výstavby. Zde se nachází  

i vjezd s bránou, která bude slouţit k přístupu na staveniště. Na stávající oplocení bude 

navazovat mobilní oplocení, které zajistí oddělení staveniště od okolního prostředí. 

 

2.2 Zdroje a vedení technické infrastruktury 

Napojení budovaného objektu bude na technickou infrastrukturu, na kterou  

je napojen celý areál nemocnice. Napojení elektrické energie bude provedeno z pilíře na 

stávající budově K. Přípojka bude opatřena elektroměrem a povede do hlavního 

staveništního rozvaděče, který bude umístěn v severozápadní části staveniště, poblíţ 

mobilních buněk. Na staveništi budou celkově umístěny tři další staveništní rozvaděče. 

Kabely, které budou vedeny po zemi, je nutno chránit. Ochrana kabelu se zajistí 

překrytím a stlučením tří prken. 

 

Obr. 1 Ochrana elektrického kabelu 

 

Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště bude zhotovena napojením na jiţ 

vybudovanou vodovodní přípojku pro nově budovaný objekt, která vyústí v rozvodně. 

Přípojka vody pro zařízení staveniště musí být opatřena vodoměrnou sestavou. V okolí 

vodoměrné sestavy budou probíhat bednící a betonářské práce, proto ji budeme 

provizorně chránit, například pomocí dvou stavebních koz překrytých prkny. Přípojka 

vody pro zařízení staveniště povede prostupem v základové konstrukci a vyústí  

u mobilních buněk. Odtud povede napojení vody na sanitární buňky a pro provozní 

účely. Přípojka vody se zhotoví při etapě hrubé spodní stavby. 
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Odpadní vody ze sanitárních buněk budou odvedeny provizorní přípojkou přes 

revizní šachtu do stávající jednotné kanalizace. Provizorní přípojka musí být zhotovena 

před umístěním kontejnerových buněk. 

 

2.3 Doprava po staveništi 

Dopravní napojení staveniště bude z východní strany z ulice M. Majerové. Vjezd 

do areálu je zajištěn stávající uzamykatelnou bránou. V jihovýchodní části areálu se 

nachází obdobná brána, která bude uzavřena, vyjma branky pro pěší, která slouţí jako 

jediný přístup do areálu nemocnice z jeho východní strany. Tato situace je znázorněna 

v příloze B. 1 Zařízení staveniště. Veškeré objekty zařízení staveniště se z důvodu 

obtíţné dostupnosti z jihovýchodní strany budou nacházet v severní části staveniště. 

Motorová vozidla se po staveništi mohou pohybovat maximální rychlostí 5 km/h. 

Plocha zařízení staveniště, na které se budou nacházet mobilní buňky a veškerá 

mechanizace, je tvořena zpevněnou plochou tvořenou dostatečně zhutněným štěrkem  

o různých frakcích. Tato plocha bude v konečné fázi slouţit jako podkladní vrstva pro 

budovanou příjezdovou komunikaci a parkoviště. V případě nutnosti, například při 

dopravě těţké mechanizace jako je věţový jeřáb či čerpadlo betonové směsi, je moţno 

udělat dočasný zábor části pozemku 1523/6, který se nachází přes silnici, naproti 

vstupní bráně. Zábor pozemku 1523/6 je nutno včas ohlásit městu Trutnov, který je jeho 

vlastníkem. Všechny osoby, které se budou po staveništi pohybovat, musí dodrţovat 

pokyny a příkazy na informativních tabulích, které se nacházejí na vstupní bráně a 

oplocení. 

  

2.3.1 Vertikální doprava 

Pro betonáţ bádií, dopravu výztuţe, bednění a paletovaného materiálu bude 

vyuţit samostavitelný věţový jeřáb 120 K.1, jehoţ dosah pokryje celý prostor stavby. 

Vyloţení věţového jeřábu bude 45 m. Zakázaná zóna jeřábu je vyznačena v příloze  

B. 1 Zařízení staveniště. Zabránění proti pohybu pracovníků v nebezpečném prostoru 

jeřábu bude zajištěno mobilním oplocením. Pro přístup pracovníků do vyšších pater 

bude vyuţito lešení, které bude dostatečně kotveno ke konstrukci. Pro dopravu ostatního 

kusového materiálu a nářadí bude slouţit stavební vrátek, který bude umístěn a 

přikotven k přístupovému lešení. 
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2.3.2 Horizontální doprava  

Vnitro-staveništní horizontální dopravu pro dodávku výztuţe zajistí nákladní 

automobil Man TGA 18.39 typu valník. Bednění a paletovaný materiál bude dopraven 

nákladním automobilem MAN TGM 18.290 BB 4x4. Betonová směs bude dopravena 

autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE. Drobný materiál a nářadí bude 

dopravováno ručně a pomocí stavebních koleček. 

 

2.4 Návrh zařízení staveniště 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením NPV3 od firmy Johnny servis, 

přičemţ z východní strany bude vyuţito stávající oplocení se vstupní bránou. Oplocení 

musí mít v kaţdé části výšku minimálně 1,8 m. Oplocení musí být vyhotoveno před 

zahájením stavebních prací. Při nočních hodinách bude staveniště osvětleno dvěma 

halogenovými reflektory Kanlux JEN CE-82-B. Jeden reflektor bude umístěn u vstupní 

brány a druhý v prostoru mobilních buněk. Bezpečnost a ochrana majetku bude po 

domluvě s vedením nemocnice zajištěna bezpečnostní sluţbou zabezpečující prostor 

nemocnice.  

Hlavní část plochy zařízení staveniště je tvořena zhutněným štěrkem, který bude 

v konečné fázi výstavby slouţit jako podkladní vrstva pro příjezdovou komunikaci  

a přilehlé parkoviště. Při výstavbě hrubé stavby nebude docházet ke vzniku bláta, tudíţ 

není zapotřebí zajistit mycí centrum. Staveniště bude přebíráno ve fázi ze zhotovenou 

základovou deskou s vyčnívajícími armaturami pro sloupy a stěny. Zbylé plochy jsou 

tvořeny zatravněnou zeminou, která se bude ve finální fázi výstavby upravovat 

sadovými úpravami. 

Skladovací plochy pro ocel a bednění jsou situovány na východ od budovaného 

objektu. Z důvodu příkrého svahu budou před začátkem výstavby tyto plochy upraveny 

do poţadovaného stavu smykem řízeným nakladačem Caterpillar 226B. Zemina vzniklá 

úpravou skladovacích ploch se uloţí v jihovýchodní části staveniště a bude vyuţita při 

sadových úpravách. Způsob a podmínky skladování jsou popsány v kapitolách č. 5. 

Technologický předpis a č. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ve které je řešena 

bezpečnost při skladování materiálů. 
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2.5 Objekty zařízení staveniště 

2.5.1 Oplocení  

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením NPV3 od firmy Johnny servis. 

Toto oplocení je z plných tabulí a zabezpečuje tak staveniště nejen proti vstupu 

neoprávněných osob, ale z části také chrání okolí od nepříznivých vlivů vznikajících při 

výstavbě, jako je hluk a prach. Oplocení je zajištěno a zakotveno do betonových 

kotevních patek. Mobilní oplocení bude navazovat na stávající oplocení ve východní 

části staveniště. Na oplocení budou umístěny informativní tabule o průběhu výstavby  

a dodrţování bezpečnosti při pohybu na staveništi. 

 

Obr. 2 Mobilní oplocení [1] 

 

Popis:     NPV3- plný trapézový plech 

Rozměr:    2 160 x 2 000 mm 

Hmotnost:    38,5 kg 

Průměr trubky:   42 mm 

Pozinkované profily:   40 x 40 x 40 mm 
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2.5.2 Sociální zařízení staveniště 

Šatna pracovníků 

Jako zázemí pracovníků jsou navrhnuty dva kontejnery OK01 od firmy STG 

TRADE. Jeden kontejner je určen aţ pro 10 pracovníků. 

 

Obr. 3 Obytný kontejner [2] 

 

Konstrukce:    Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm 

Šířka:     2 435 mm 

Délka:     6 055 mm 

Výška:     2 800 mm 

Hmotnost:    2 500 kg 

Okno:     1 200 x 1 200 mm 

Dveře:     810 x 1 970 mm 

Podlaha:    PVC lino, 1,4 mm 

Střecha:    Trapézový pozinkovaný plech 

Elektroinstalace:   1x vypínač, 3x zásuvky, 2x osvětlení 1x 58 W 
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Kancelář stavbyvedoucího a mistra 

Pro vedení stavby budou slouţit dva kancelářské kontejnery OK03 od firmy 

STG TRADE. 

 

Obr. 4 Kancelářský kontejner [3] 

 

Konstrukce:    Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm 

Šířka:     2 435 mm 

Délka:     6 055 mm 

Výška:     2 800 mm 

Hmotnost:    2 500 kg 

Okno:     1 200 x 1 200 mm 

Dveře:     Vnější 810 x 1 970 mm, vnitřní 800 x 1 970 mm 

Podlaha:    PVC lino, 1,4 mm 

Střecha:    Trapézový pozinkovaný plech 

Elektroinstalace:   2x vypínač, 3x zásuvky, 2x osvětlení 58 W, 60 W 

     topení 2 kW 
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2.5.3 Hygienická zařízení staveniště 

Sanitární kontejner SAN20-01 od firmy STG TRADE bude vybaven 2x WC,  

2x pisoárem, 5x umyvadlem a 2x sprchou. Počty zařízení převyšují poţadavky nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci, ve kterém je řečeno, ţe 

jedno umyvadlo můţe slouţit pro 10 zaměstnanců, jedna sprcha pro 15 zaměstnanců  

a dvě sedadla pro 11 aţ 50 zaměstnanců, muţů. Dle grafu potřeby pracovníků se  

na stavbě můţe vyskytovat maximálně 19 pracovníků, tudíţ hygienické zařízení 

staveniště vyhovuje. 

 

Obr. 5 Sanitární kontejner [4]  

 

Konstrukce:    Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm 

Šířka:     2 435 mm 

Délka:     6 055 mm 

Výška:     2 800 mm 

Hmotnost:    2 500 kg 

Okno:     900 x 1 200 mm, 600 x 600 mm 

Dveře: Vnější 810 x 970 mm, vnitřní 800 x 1 970 mm a 2x 

600 x 1 970 mm 

Podlaha:    PVC lino, 1,4 mm, keramická dlaţba 

Střecha:    Trapézový pozinkovaný plech 

Elektroinstalace:   2x vypínač, 5x zásuvky, 2x osvětlení 36 W, 

     topení 2x 2 kW  
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2.5.4 Skladovací kontejner 

Pro skladování nářadí a drobného materiálu bude pouţit skladovací kontejner 

typu 20 od firmy STG TRADE. 

 

 

Obr. 6 Skladovací kontejner [5] 

 

Konstrukce:    Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm 

Šířka:     2 435 mm 

Délka:     6 055 mm 

Výška:     2 600 mm 

Hmotnost:    1 850 kg 

Okno:     Není 

Dveře: 2 300 x 2 350 mm 

Podlaha:    Rýhovaný plech, lakovaný 

Střecha:    Lakovaný hladký plech 

Elektroinstalace:   Není 
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2.5.5 Kontejnery na tříděný odpad 

Na staveništi budou umístěny tři kontejnery pro tříděný odpad. Budou pouţity 

plastové kontejnery o objemu 1 100 l na směsný odpad, papír a plast. Bude zajištěn 

jejich pravidelný odvoz firmou TRANSPORT Trutnov, s. r. o. 

 

Obr. 7 Kontejnery na tříděný odpad [6] 

 

Materiál:    Vysoko-hustotní polyetylen 

Šířka:     1 070 mm 

Délka:     1 370 mm 

Výška:     1 465 mm 

Nosnost:    420 kg 

Hmotnost:    71 kg 

 

2.5.6 Kontejner na stavební suť 

Po celou dobu výstavby bude přítomný kontejner na skladování stavební suti. Při 

jeho naplnění bude zajištěn odvoz firmou TRANSPORT Trutnov, s. r. o. 

 

Obr. 8 Kontejner na stavební suť [7] 

 

Materiál:    Ocel 

Šířka:     2 100 mm 

Délka:     3 400 mm 

Výška:     650 mm 
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2.5.7 Osvětlení staveniště 

Vnější osvětlení 

Předpokládá se, ţe stavební práce nebudou probíhat ve večerních či nočních 

hodinách. Na staveniště bude z důvodu bezpečnosti umístěna dvojice halogenových 

reflektorů Kanlux JEN CE-82-B, 500 W, které budou situovány u vstupní brány  

a v prostoru mobilních buněk. 

 

Obr. 9 Halogenový reflektor – vnější [8] 

 

Materiál:     Slitina hliníku a tvrzené sklo 

Napájecí napětí:    230 V 

Max. výkon:     500 W 

Příkon:     max. 500 W 

Min. vzdálenost od osvět. objektu:  1 m  

Váha:     1 083 g 

 

Vnitřní osvětlení pracoviště 

Pří nutnosti prodlouţení pracovní doby bude pro osvětlení pracoviště pouţito 

reflektorů na stativu 500 W x2 R6502-CR. 

 

Obr. 10 Halogenový reflektor na stativu [9] 
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Materiál:    Plast, sklo, kov,  

Jmenovité napětí:           220–240 V 

Max. výkon:    2 x 500 W 

Příkon:    max. 2 x 500 W 

Min. vzdálenost od osvět. objektu:   1 m 

Výška:     1,8 m 

 

2.6 Výpočet spotřeby elektrické energie 

Druh stroje Mnoţství Příkon [kW] Celkový příkon [kW] 

Věţový jeřáb 1 26 26 

Ponorný vibrátor 2 2 4 

Svařovací invertor 2 6 12 

Úhlová bruska 2 2 4 

Stavební míchačka 1 0,55 0,55 

Příklepová vrtačka 1 1,3 1,3 

Okruţní pila 1 1,6 1,6 

Kancelář, vytápění 2 2 4 

Sanita, vytápění 1 1,5 + 2 3,5 

Sanita, ohřev vody 1 2 2 

Stavební vrátek 1 0,75 0,75 

Celkový příkon   P1= 59,7 

Tab. 1 Spotřeba elektrické energie- stroje 

 

Vnitřní osvětlení Mnoţství Příkon [kW] Celkový příkon [kW] 

Kancelář 2 0,058 + 0,06 0,236 

Šatna 2 0,058 + 0,058 0,232 

Sanitární buňka 1 0,036*2 0,072 

Přenosný halogen 5 0,5*2 5 

Celkový příkon   P2= 5,54 

Tab. 2 Spotřeba elektrické energie- vnitřní osvětlení 
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Vnější osvětlení Mnoţství Příkon [kW] Celkový příkon [kW] 

Halogenový reflektor 2 0,5 1 

Celkový příkon   P3= 1  

Tab. 3 Spotřeba elektrické energie- vnější osvětlení 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

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

2
)
1/2

 [kW] 

S= 1,1*((0,5*59,7+0,8*5,54+1)
2
+(0,7*59,7)

2
)
1/2

= 60,16  kW 

1,1- koeficient ztráty ve vedení  

0,5- koeficient současnosti elektromotorů 

0,7  

0,8- koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0- koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

Nutný příkon přípojky elektrické energie je 60,16 kW. 

 

2.7 Výpočet spotřeby vody 

Účel M.J. 
Mnoţství 

M.J. 

Střední norma 

[l] 

Potřebné mnoţství 

vody [l] 

Ošetřování betonu m
2
 554,4 3*5 8 316 

Hygienické potřeby 1 pracovník 19 40 760 

Sprchování 1 pracovník 19 45 855 

Celková spotřeba    9 931 

Tab. 4 Spotřeba vody 

 

Spotřeba vody: 

Qn= (ΣPn*kn)/(t*3600)= (A*1,6+B*2,7)/(t*3600) [l/s]  

Q= (8316*1,6+1615*2,7)/(8*3600)= 0,61 l/s   

Pn- potřeba vody v l/den  

Qn- spotřeba vody v l/s  

kn- koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu  

t- doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Spotřeba vody je 0,61 l/s. 
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Spotřeba vody [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 

Jmenovitá světlost [“] 1/2 ¾ 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 

Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 

Tab. 5 Dimenze přípojky vody 

 

Pro vypočítaný průtok navrhuji přípojku DN 25 (1“). 

 

2.8 Dopravní značení na staveništi 

Příjezdová komunikace k vjezdu na staveniště bude označena značkami 

upozorňující na výjezd vozidel stavby. Bude zde i značení o omezení rychlosti na  

15 km/h a zákazu stání. Vjezd na staveniště bude opatřen značením zákazu vjezdu 

s dodatkovou tabulí mimo vozidel stavby a také o omezení rychlosti na 5 km/h. 

Dopravní značení je řešeno v příloze B. 3 Širší dopravní vztahy v okolí staveniště. 

 

2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

V průběhu výstavby musí veškeré práce probíhat dle platné legislativy. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni o BOZP, o pouţívání ochranných pomůcek a 

v neposlední řadě také o řádu pohybu po staveništi. Na dodrţování bezpečnosti  

a poţadavků legislativy bude dohlíţet koordinátor bezpečnosti stanovený zadavatelem 

stavby. 

Legislativa zabývající se bezpečností při práci: 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracovišti  

a pracovním prostředí 

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

práci, (novela č. 32/2016 Sb.) 

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

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništi, (novela č. 136/2016 Sb.) 
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 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

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

zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (novela  

č. 88/2016 Sb.) 

 

2.9.1 Bezpečnostní značení 

Na oplocení staveniště a vstupní příjezdové bráně budou umístěny informativní 

tabule o dodrţování bezpečnosti při pohybu a práci na staveništi. 

 

Obr. 11 Informativní tabule 1 [10] 

 

Obr. 12 Informativní tabule 2 [11] 
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2.10 Vliv výstavby na ţivotní prostředí 

Při výstavbě pavilonu B není předpokládán negativní vliv na ţivotní prostředí. 

Veškeré práce budou probíhat ve dne. Předpokládaná pracovní doba je od 8:00 do 16:00 

hodin, která je přizpůsobena poţadavku nemocnice. 

Během celé výstavby budou nasazeny takové stroje a pouţity výhradně postupy, 

které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí. Pouţité stroje budou po celou dobu 

kontrolovány a udrţovány v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku 

provozních kapalin. Případná zvýšená prašnost bude odstraněna kropením. 

 Hladina hluku nesmí překročit hranici danou nařízením vlády č. 272/2011 

(novela č. 217/2016 Sb.). 

Vzniklé odpady budou skladovány v přistavených kontejnerech pro tříděný 

odpad a budou pravidelně odváţeny firmou TRANSPORT Trutnov, s. r. o. S odpady 

bude nakládáno dle zákonu č. č. 184/2014 Sb., který mění zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech (novela č. 223/2015 Sb.) 

Vlivu výstavby na ţivotní prostředí se detailněji věnuje kapitola č. 7- Ochrana 

ţivotního prostředí. 
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3.1 Dopravní vztahy 

Stavba se nachází v areálu Oblastní nemocnice Trutnov na adrese Maxima 

Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov. Vyznačení jednotlivých tras pro dopravu 

materiálu včetně jejich zájmových bodů je v příloze B. 4 Dopravní trasy. Přístup na 

staveniště je z ulice M. Majerové, na které bude po dobu výstavby dočasné dopravní 

omezení. Dopravní značení v okolí staveniště je podrobně řešeno v příloze B. 3 Širší 

dopravní vztahy v okolí staveniště. Materiály budou dopravovány nákladními 

automobily. Dle normy ČSN 73 6102 projektování křiţovatek na pozemních 

komunikacích, budu předpokládat, ţe pro větší nákladní automobil je dovolený poloměr 

otáčení 9 m. 

 

3.2 Popis trasy na dopravu betonu 

Betonová směs bude dopravena z 8,1 km vzdálené betonárny, která  

je provozována firmou TBG Východní Čechy, s. r. o. Beton bude dopravován 

autodomíchávači Stetter C3 BASIC LINE. 

 

3.2.1 Zájmové body na trase při dopravě betonu 

 

Zájmový bod 1a- 15,4 m a 14,3 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 13 Zájmový bod 1a [12] 
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Zájmový bod 2a- 33,9 m, 17,5 m a 30,2 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 14 Zájmový bod 2a [12] 

 

Zájmový bod 3a- 15,6 m a 34,5 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 15 Zájmový bod 3a [12] 

 

3.3 Popis trasy na dopravu bednění 

Bednění bude zapůjčeno od firmy Bednící technika Trutnov, s. r. o. Trasa pro 

dopravu bednění měří přibliţně 2,8 km a vede městem Trutnov. Bednění bude 

dopravováno nákladním automobilem MAN TGM 18.290 BB. 
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3.3.1 Zájmové body na trase při dopravě bednění 

 

Zájmový bod 1b- 23,7 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 16 Zájmový bod 1b [12] 

 

Zájmový bod 2b- Nosnost mostu 14 t > Celková hmotnost naloţeného vozidla 13,6 t 

 – Vyhovuje 

 

Obr. 17 Zájmový bod 2b [12] 
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Zájmový bod 3b- 20,53, 14,5 a 14,490 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 18 Zájmový bod 3b [12] 

 

3.4 Popis trasy na dopravu oceli 

Ocel z armovny Feri, s. r. o. bude na stavbu dodána ze 49,6 km vzdáleného 

Hradce Králové. Jednotlivé pruty a armokoše budou dopravovány nákladním 

automobilem Man TGA 18.39 typu valník. 

 

3.4.1 Zájmové body na trase při dopravě oceli 

 

Zájmový bod 1c- 17,0 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 19 Zájmový bod 1c [12] 
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Zájmový bod 2c- 19,0 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 20 Zájmový bod 2c [12] 

 

Zájmový bod 3c- 13,5 m, 14,0 m a 13,5 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 21 Zájmový bod 3c [12] 
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Zájmový bod 4c- 22,0 m, 13,6 m a 25,8 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 22 Zájmový bod 4c [12] 

 

Zájmový bod 5c- 28,5 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 23 Zájmový bod 5c [12] 

 

3.5 Popis trasy na dopravu ostatního stavebního materiálu 

Doprava zdícího materiálu a ostatního materiálu pouţitého na stavbě bude ze 

stavebnin DEK nacházejících se ve městě Trutnov. Vzdálenost trasy je 5,1 km. Doprava 

ostatního a paletovaného materiálu bude nákladním automobilem MAN TGM 18.290 

BB či osobním sluţebním automobilem. 
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3.5.1 Zájmové body na trase při dopravě ostatního stavebního materiálu 

 

Zájmový bod 1d- 10,2 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 24 Zájmový bod 1d [12] 

 

Zájmový bod 2d- 11,8 m, 13,2 m a 11,4 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 25 Zájmový bod 2d [12] 
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Zájmový bod 3d- Podjezdná výška 3,7 m > Výška vozidla 3,032 m – Vyhovuje 

 

Obr. 26 Zájmový bod 3d [12] 

 

Zájmový bod 4d- 10,9 m, 17,5 m a 30,2 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 27 Zájmový bod 4d [12] 
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3.6 Společná trasa pro dopravu materiálů na staveniště 

 

Zájmový bod 1s- 18,3 m a 12,0 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 28 Zájmový bod 1s [12] 

 

Zájmový bod 2s- 10,9 m a 9,9 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 29 Zájmový bod 2s [12] 
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4.1 Pouţité stroje 

4.1.1 Samostavitelný věžový jeřáb 120 K.1 

Věţový stavební jeřáb bude slouţit pro manipulaci se stavebními materiály, 

bedněním, ocelovými armaturami a pro manipulaci s bádií při betonáţi. Dále poslouţí 

k umístění stavebních buněk do prostoru staveniště. Stabilita stroje, respektive stabilita 

zeminy, bude zajištěna dočasnou opěrnou zídkou, která bude zabraňovat případnému 

posunutí svahu. Opěrná zídka bude monolitická nebo vyzděná ze ztraceného bednění. 

Jeřáb bude na staveništi umístěn od etapy hrubé spodní stavby, kde napomáhal 

k ukládání armokošů pilot. Po etapě hrubé vrchní stavby jeřáb na staveništi zůstane  

a bude slouţit pro umístění technologie vzduchotechniky na střechu třetího nadzemního 

podlaţí. Únosnost je řešena v příloze B. 2.2 Průkaz únosnosti jeřábu. 

 

Obr. 30 Věţový jeřáb 120 K.1 [13] 

 

Šířka (dopravní):   2,65 m 

Délka (dopravní):   22,7 m 

Výška (dopravní):   4,0 m 

Hmotnost (dopravní):   31,5 t 

Šířka (pracovní):   4,6 m 

Délka (pracovní):   5,0 m 

Osa otáčení:    4,0 m 

Vyloţení (aţ):    45 m, (50 m) 
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Protizátěţ:    44,0 t 

Napětí:     400 V 

Příkon:    26,0 kW 

 

4.1.2 Bádie na beton typ 1016H.10 PAM 

Bádie na beton bude slouţit k betonáţi sloupů, stěn a v případě, kde nebude 

moţné pouţít čerpadlo betonové směsi. Bádie je vybavena obsluţnou plošinou pro 

jednu osobu a prodluţovacím rukávem. 

 

 

Obr. 31 Bádie na beton typu 1016H.10 PAM [14] 

 

Objem:    750 l 

Výška:     1 600 mm 

Nosnost:    1 800 kg 

Hmotnost:    560 kg 
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4.1.3 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE- AM 8 C 

Autodomíchávačem se bude dopravovat betonová směs z 8,1 km 

vzdálené betonárny provozované firmou TBG Východní Čechy, s. r. o. 

 

Obr. 32 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE- AM 8 C [15] 

 

Jmenovitý objem:   8 m
3
 

Geometrický objem:   14 120 l 

Stupeň plnění:    56,7 % 

Sklon bubnu:    12,45°  

A - Průměr bubnu   2 300 mm 

B - Výška násypky:   2 499 mm 

C - Průjezdná výška:   2 503 mm 

D - Výsypná výška:   1 101 mm 

 

 

Obr. 33 Rozměry autodomíchávače Stetter C3 [16] 

 

54



4.1.4 Autočerpadlo SCHWING S 52 SX 

Pro sekundární dopravu betonu po staveništi a primárně pro betonáţ 

vodorovných konstrukcí bude pouţito autočerpadla SCHWING S 52 SX. Posouzení 

autočerpadla z hlediska dosahu je řešeno v příloze B. 2.1 Průkaz dosahu autočerpadla. 

 

 

Obr. 34 Autočerpadlo SCHWING S 52 SX [17] 

 

Vertikální dosah:   52,0 m 

Horizontální dosah:   48,2 m 

Počet ramen:    5  

Dopravní potrubí:   DN 125  

Délka koncové hadice:  4 m 

Pracovní rádius otoče:  380° 

Dopravované mnoţství:  163 m
3
/h 

 

4.1.5 Nákladní automobil MAN TGM 18.290 BB 4x4  

Pro dopravu bednění, paletovaného a ostatního materiálu městem Trutnov bude 

vyuţit nákladní automobil MAN TGM 18.290 BB 4x4. Trasa pro dopravu bednění vede 

přes most, jehoţ nosnost je 14 t, uţitečná hmotnost nákladu tedy bude maximálně 5 t. 

 

Obr. 35 Nákladní automobil MAN TGM 18.290 BB 4x4 [18] 
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Celková hmotnost:   13 600 kg 

Provozní hmotnost:   8 600 kg 

Uţitečná hmotnost:   5 000 kg 

Rozměry vozidla:   7 700 x 2 450 x 3 032 mm 

Loţná plocha:    4 400 x 2 370 x 600 mm 

Výška bočnic:    600 mm 

Palivo:     nafta 

Zdvihový objem:   6 871 cm
3
 

Náprava:    4x4 

 

4.1.6 Nákladní automobil Man TGA 18.39- valník 

Pro dopravu výztuţe ze 49,6 km vzdáleného Hradce Králové bude vyuţit 

nákladní automobil Man TGA 18.39 valníkového typu. Loţná plocha je dlouhá 

7 400 mm a to z důvodu minimalizování spojů dovezených armatur. 

 

Obr. 36 Nákladní automobil Man TGA 18.39 [19] 

 

Celková hmotnost:   18 000 kg 

Provozní hmotnost:   8 000 kg 

Uţitečná hmotnost:   10 000 kg 

Rozměry vozidla:   9 700 x 2 550 x 4000 mm 

Loţná plocha:    7 400 x 2 480 x 800 mm 

Výška bočnic:    800 mm 

Palivo:     nafta 

Zdvihový objem:   10 518 cm3 

Náprava:    4x2 
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4.1.7 Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B 

Z důvodu malého prostoru staveniště a příkrého svahu bude smykem řízený 

nakladač CAT 226B  pouţit na úpravu skladovacích ploch bednění. 

 

Obr. 37 Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B [20] 

 

Provozní hmotnost:    2 641 kg 

Provozní nosnost:    680 kg 

Volitelné protizávaţí:    725 kg 

Zatíţení při převrácení:   1 406 kg 

Max. rychlost pojezdu:  13 km/h 

Celkový výkon:   46 kW 

Rozvor kol:     986 mm 

Délka bez lopaty:    2 519 mm 

Délka s lopatou na zemi:   3 233 mm 

Výška k vršku kabiny:   1 950 mm 

Max. celková výška:    3 709 mm 
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4.1.8 Ponorný vibrátor PERLES AM 42/5 

Ponorný vibrátor bude pouţíván k hutnění betonu při betonáţi sloupů, stěn 

a průvlaků. 

 

Obr. 38 Ponorný vibrátor PERLES AM 42/5 [21] 

 

Příkon:    2 000 W 

Napětí:     230 V / 50 Hz 

Průměr hlavice:   42 mm 

Délka hlavice:    5 m 

Vibrační výkon:   20 m
3
/h    

Hmotnost:    6+12 kg 

 

4.1.9 Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 - 1,5m 

Vibrační lišta bude slouţit k hutnění betonu při betonáţi stropních konstrukcí. 

 

Obr. 39 Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 [22] 

 

Výkon:    0,81 kW 

Zdvihový objem:   25 cm
3
    

Hmotnost:    17 kg 

Palivo:     benzín 
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4.1.10 Stavební vrátek Böcker- BOY 

Stavební vrátek bude slouţit pro dopravu nářadí a kusového materiálu do 

jednotlivých pater. Vrátek bude připevněn k přístupovému lešení. 

 

Obr. 40 Stavební vrátek [23] 

 

Nosnost:    200 kg 

Rychlost pojezdu:   19 m/min 

Délka lana:    31 m 

Průměr nosného lana:   5 mm 

Napětí:     230 V 

Příkon:    0,75 kW 

Hmotnost:    45 kg 

 

4.1.11 Stavební míchačka HECHT 2140 

Po celou dobu výstavby hrubé stavby bude na staveništi přítomna stavební 

míchačka typu HECHT 2140 pro moţnost dodatečného namíchání mokré směsi. 

 

Obr. 41 Stavební míchačka HECHT [24] 
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Objem bubnu:    140 l 

Příkon:    550 W 

Motor:     230 V 

Hmotnost:    59 kg 

 

4.1.12 Elektrodová svářečka Holzmann EISA 200 

Svářečka bude slouţit pro napojení jednotlivých prutů či armatur. 

 

Obr. 42 Elektrodová svářečka Holzmann [25] 

 

Příkon:    6 kW 

Hmotnost:    12 kg 

Délka svařovacího kabelu:  3 m 

Rozměry:    425 x 195 x 310 mm 

Napětí:     230 V / 50 Hz 

Zemnící svorka:   300 A 

 

4.1.13 PALETOVÝ VOZÍK 

Paletový vozík poslouţí pro dopravu paletovaného materiálu v jednotlivých 

patrech. 

 

Obr. 43 Paletový vozík [26] 
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Rozsah zdvihu:   85–200 mm 

Nosnost:    3 000 kg 

 

4.1.14 Úhlová bruska Bosch GWS 20-230 JH Professional 

Pro úpravu výztuţe bude pouţita úhlová bruska Bosch. 

 

Obr. 44 Úhlová bruska Bosch GWS 20-230 JH Professional [27] 

 

Průměr kotouče:   230 mm 

Hmotnost:    5,1 kg 

Otáčky bez zatíţení:   6 500 ot./min. 

Závit hřídele brusky:   M14 

Příkon brusky:   2 000 W 

 

4.1.15 Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RCT Professional 

 

Obr. 45 Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RCT Professional [28] 

 

Hmotnost:    2,9 kg 

Počet příklepů :    15 300–51 000 min
-1

 

Příkon vrtačky:   1 300 W 

Jmenovité otáčky:   900–3 000 min
-1

 

Upínací rozsah:   1,5–13 mm 
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4.1.16 Řetězová pila Makita EA5000P, benzínová 

Motorová pila bude slouţit k úpravě betonářských desek při bednění. 

 

Obr. 46 Řetězová pila Makita EA5000P [29] 

 

Obsah motoru:   50 cm
3
 

Délka lišty:    45 cm 

Hmotnost:    5,4 kg 

Objem olejové nádrţe :  270 ml 

Objem palivové nádrţe:  470 ml 

Výkon řetězové pily:   2,8 kW 

 

4.1.17 Ruční kotoučová pila DeWALT DWE575K 

Pro detailní úpravu bednění bude pouţita ruční kotoučová pila DeWALT. 

 

Obr. 47 Ruční kotoučová pila DeWALT DWE575K [30] 

 

Průměr kotouče:   190 mm 

Hmotnost:    4,0 kg 

Max. hloubka řezu při 90° a 45°: 67 mm a 49 mm 

Příkon pily:    1 600 W 
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4.2 Měřící prostředky 

4.2.1 Nivelační přístroj BOSCH GOL 20 G 

 

Měrná jednotka:   400 gon 

Zvětšení:    20x 

Přesnost nivelace:    3 mm na 30 m 

Pracovní dosah:   aţ 60 m 

 

 

Obr. 48 Nivelační přístroj BOSCH [31] 

 

4.2.2 Svinovací metr 5 m 

 

Obr. 49 Svinovací metr 5 m [32] 

 

4.2.3 Kalibrované vodováhy různých velikostí 

 

Obr. 50 Vodováha [33] 
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4.2.4 Úhelník tesařský 600 x 300 mm ZN14360 

 

Obr. 51 Úhelník tesařský [34] 

 

4.2.5 Měřítko posuvné XTline INOX 

 

Obr. 52 Měřítko posuvné [35] 

 

4.2.6 Pásmo s plastovou páskou 60 m Stanley FatMax 2-34-824 

 

Obr. 53 Pásmo 60 m [36] 
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5.1 Obecné informace 

5.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. Konsolidované 

laboratoře a transfuzní oddělení- pavilon B 

Místo stavby:    

Areál Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.  

Maxima Gorkého 77, Kryblice  

541 01 Trutnov  

Rekonstruovaný objekt má popisné číslo 84  

Katastrální území Trutnov [769029]  

Parcelní čísla 812, 803/1, 1523/2 a 909, 2311/3, 

1625/4 

Vlastník, provozovatel:  

Královéhradecký kraj  

Pivovarské náměstí 1245  

500 03 Hradec Králové 

Projektant: 

     ATELIER PENTA, v. o. s.  

Mrštíkova 12  

586 01 Jihlava  

zastoupená ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. – 

jednatelem 

 

5.1.2 Obecné informace o stavbě 

Stavba se nachází v areálu Oblastní nemocnice Trutnov, jejím vlastníkem je 

Královehradecký kraj. Prostor staveniště je přístupný z východní strany ulicí 

M. Majerové. Ze stavebního hlediska se jedná se o nepodsklepený monolitický 

ţelezobetonový skelet se čtyřmi nadzemními podlaţími. Objekt je zaloţen  

na ţelezobetonových pilotách. Konstrukce vrchní stavby se skládá ze sloupů, stěn  

a vodorovné stropní konstrukce ztuţené obvodovými průvlaky. Všechny vyzdívky jsou 

z keramických pálených dutinových tvárnic. Fasáda objektu bude řešena kontaktním 
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zateplovacím systémem. Střecha je navrhnuta jako jednoplášťová s izolací z minerální 

vlny. 

Stavba bude napojena na stávající pavilon laboratoří, na který se po etapě hrubé 

vrchní stavby napojí probouráním stěn ve třech podlaţích. Z urbanistického hlediska se 

jedná o prosté prodlouţení hmoty stávajícího pavilonu, ve snaze o návaznost s okolními 

budovami nemocničního areálu. Architektonicky je stavba řešena jednoduchým 

kvádrovým tvarem. 

 

5.1.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis zpracovává postup realizace ţelezobetonové monolitické 

konstrukce vrchní stavby. Svislé nosné konstrukce se skládají ze sloupů o velikosti  

400 x 400 mm a stěn o šířce 400 mm. Jejich výška je různá v kaţdém z jednotlivých 

pater. Svislé konstrukce budou provedeny z betonu třídy C 30/37 a výztuţe třídy 

10505 (R). Stropy mají tloušťku 260 mm a po obvodu budou ztuţeny průvlaky  

o různých výškách v jednotlivých patrech. Stropy a průvlaky budou provedeny z betonu 

C 25/30, pouze stropní deska u jiţního vstupu bude z betonu C 30/37. Výztuţ 

vodorovných konstrukcí bude provedena z betonářské výztuţe 10505 (R). Atika  

je řešena na stropní konstrukci třetího a čtvrtého nadzemního podlaţí. Jediné schodiště, 

které bude slouţit k přístupu z třetího do čtvrtého nadzemního podlaţí, bude provedeno 

z betonu třídy C 25/30 a vyztuţeno ocelí 10505 (R). Dorovnání výškových rozdílů mezi 

střešním pláštěm a podlahou střešní nástavby řeší dva nadbetonované stupně. 

 

5.2 Převzetí pracoviště a jeho připravenost 

5.2.1 Převzetí pracoviště 

K převzetí pracoviště můţe dojít aţ po kontrole předcházejících prací. Provede 

se vizuální kontrola provedení základové desky se zaměřením na trhliny a případná 

štěrková hnízda. Dále se provede kontrola geometrie vybetonované základové desky  

a nedestruktivní zkouška pevnosti betonu metodou Schmidtových tvrdoměrů. Povolená 

odchylka rovinnosti je 5 mm na 2m lati.  Přeměřením kontrolujeme délku vyčnívající 

výztuţe pro napojení na výztuţ svislých konstrukcí. V předchozí etapě budou 

provedeny i terénní úpravy s výstavou opěrných zdí a podzemních stěn, které budou 

slouţit jako stěny rozvodny umístěné v jiţní části objektu. Ze základové desky 
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v rozvodně bude vyvedena nově vybudovaná přípojka vody. Zkontroluje se kvalita 

provedení těchto prací. Při zjištění vad či nedodělků musí dojít k jejich odstranění. Od 

předešlé etapy hrubé spodní stavby bude na staveništi umístěn věţový jeřáb. Před 

zahájením výstavby proběhne kontrola jeho zaloţení včetně kontroly provizorní opěrné 

zídky. 

Výše zmíněných kontrol se zúčastní zhotovitel hrubé spodní stavby, zhotovitel 

budované hrubé vrchní stavby a technický dozor investora. Po splnění všech podmínek 

a souhlasu všech stran můţe dojít k sepsání protokolu o předání pracoviště, o kterém se 

sepíše zápis do stavebního deníku. 

 

5.2.2 Připravenosti pracoviště a staveniště 

Pracoviště a staveniště pro etapu výstavby ţelezobetonového monolitického 

skeletu musí být čisté a vyklizené od jakéhokoliv materiálu z předešlé stavební etapy, 

který by mohl zapříčinit fyzickou či finanční újmu. Neţli práce začnou, musí být vady  

a nedodělky dány do poţadovaného stavu. Práce začnou hydroizolačním nátěrem pod 

budované stěny a sloupy, proto je nutné základovou desku očistit, aby došlo k dobrému 

propojení mezi nátěrem a betonem základové desky. 

Pracovní čety budou seznámeny s prostorem staveniště, s umístěním 

jednotlivých přípojek, skladovacích ploch, hygienického a sociálního zařízení 

a s bezpečností pohybu a práce na staveništi. 

 

5.3 Materiál, doprava, skladování 

5.3.1 Materiály 

Svislé konstrukce 

Beton 

Konstrukce Druh betonu Podlaţí Jednotka Počet 

Sloupy C 30/37 1NP m
3
 15,26 

Sloupy C 30/37 2NP m
3
 13,87 

Sloupy C 30/37 3NP m
3
 13,73 

Sloupy C 30/37 4NP m
3
 3,97 

Stěny C 30/37 1NP m
3
 39,51 

Stěny C 30/37 2NP m
3
 24,53 
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Stěny C 30/37 3NP m
3
 25,11 

Celkem  m
3
 135,98 

Tab. 6 Materiál svislých konstrukcí- beton 

 

Bednění 

Konstrukce Druh bednění Podlaţí Jednotka Počet 

Sloupy Quattro 1NP m
2
 110,98 

Sloupy Quattro 2NP m
2
 100,86 

Sloupy Quattro 3NP m
2
 99,84 

Sloupy Quattro 4NP m
2
 39,68 

Stěny Trio 1NP m
2
 170,49 

Stěny Trio 2NP m
2
 190,91 

Stěny Trio 3NP m
2
 153,96 

Celkem  m
2
 866,72 

Tab. 7 Materiál svislých konstrukcí- bednění 

 

Výztuţ 

Konstrukce Druh Podlaţí Jednotka Počet 

Sloupy 10505 (R) - t 15,799 

Stěny 10505 (R) - t 5,5 

Celkem 10505 (R)  t 21,299 

Tab. 8 Materiál svislých konstrukcí- výztuţ 

 

Vodorovné konstrukce 

Beton 

Konstrukce Druh betonu Podlaţí Jednotka Počet 

Strop C 25/30 1NP m
3
 167,95 

Strop C 30/37 1NP m
3
 12,67 

Strop C 25/30 2NP m
3
 159,42 

Strop C 25/30 3NP m
3
 144,07 

Strop C 25/30 4NP m
3
 40,37 

Průvlaky C 25/30 1NP m
3
 30,41 

Průvlaky C 25/30 2NP m
3
 23,58 
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Průvlaky C 25/30 3NP m
3
 33,57 

Atika C 25/30 4NP m
3
 6,21 

Celkem  m
3
 618,25 

Tab. 9 Materiál vodorovných konstrukcí- beton 

 

Bednění 

Konstrukce Druh bednění Podlaţí Jednotka Počet 

Strop Multiflex 1NP m
2
 682,77 

Strop Multiflex 1NP m
2
 36,92 

Strop Multiflex 2NP m
2
 645,52 

Strop Multiflex 3NP m
2
 580,84 

Strop Multiflex 4NP m
2
 170,54 

Průvlaky Multiflex 1NP m
2
 180,09 

Průvlaky Multiflex 2NP m
2
 140,98 

Průvlaky Multiflex 3NP m
2
 261,41 

Atika Multiflex 4NP m
2
 80,56 

Celkem  m
2
 2797,63 

Tab. 10 Materiál vodorovných konstrukcí- bednění 

 

Výztuţ 

Konstrukce Druh Podlaţí Jednotka Počet 

Stropy 10505 (R) - t 41,598 

Průvlaky 10505 (R) - t 17,531 

Celkem 10505 (R)  t 59,129 

Tab. 11 Materiál vodorovných konstrukcí- výztuţ 

 

Schodišťová konstrukce 

Beton 

Konstrukce Druh betonu Podlaţí Jednotka Počet 

Schodiště C 25/30 3NP – 4NP m
3
 3,88 

Tab. 12 Materiál schodišťové konstrukce- beton 
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Bednění 

Konstrukce Druh bednění Podlaţí Jednotka Počet 

Schodiště Tradiční 3NP – 4NP m
2
 18,664 

Tab. 13 Materiál schodišťové konstrukce- bednění 

 

Výztuţ 

Konstrukce Druh Podlaţí Jednotka Počet 

Schodiště 10505 (R) - t 0,38 

Tab. 14 Materiál schodišťové konstrukce- výztuţ 

 

Ostatní materiál: 

Pro zhotovení bednění bude potřeba i materiálu jako je smrkové řezivo různého 

druhu, hřebíky, vruty a odbedňovací přípravek. K vázání výztuţe je zapotřebí vázacího 

drátu a distančních prvků pro zajištění polohy výztuţe dle projektové dokumentace. Pro 

natavení hydroizolace v 1NP bude potřeba stavební hořák na propan butan. Soupis 

pouţitého materiálu je obsahem přílohy B. 6 Limitka materiálů. 

 

5.3.2 Doprava 

Primární 

Doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávačem Stetter C3 BASIC 

LINE o objemu 8 m
3
. Vzdálenost betonárny je 8,1 km od staveniště. Bednění bude 

dopraveno nákladním automobilem MAN TGM 18.290 BB. Půjčovna bednění se 

nachází v městě Trutnov a je vzdálena přibliţně 2,8 km. Ocelová výztuţ bude 

dopravena nákladním automobilem Man TGA 18.39 typu valník ze 49,6 km vzdáleného 

Hradce Králové. 

Sekundární 

Veškerá manipulace s bedněním a výztuţí na staveništi bude pomocí 

samostavitelného věţového jeřábu 120 K.1. Doprava betonu při betonáţi bude 

autočerpadlem SCHWING S 52 SX nebo pomocí bádie typu 1016H.10 PAM. 

 

5.3.3 Skladování 

Bednění bude skladováno na místě, které je k tomu vyhrazeno. Skládka musí být 

dostatečně pevná a odvodněná, aby nedošlo k znečištění bednění. Skládka bude slouţit 
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pouze pro uloţení bednění svislých konstrukcí. Z důvodu malého prostoru staveniště 

bude bednění vodorovných konstrukcí dováţeno dle potřeby a skladováno přímo  

na podporové konstrukci, tedy základové desce nebo stropu. Skladování výztuţe bude 

na dostatečně pevné a odvodněné skládce, která se nachází v blízkosti skládky bednění  

a příjezdové cesty. Armokoše či jednotlivé pruty ve svazcích musí být řádně označeny 

štítky. 

Uloţení výztuţe a bednění bude na dřevěných hranolech, které zajistí ochranu 

proti nečistotám, zabrání korozi výztuţe a napomohou k lepší manipulaci při odebírání 

materiálu věţovým jeřábem. 

Ostatní drobný materiál a nářadí bude uskladněno v skladovém kontejneru typu 

20 od firmy STG TRADE. 

 

5.4 Pracovní podmínky 

5.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je dána osmi hodinovou směnou od 8:00 do 16:00 hodin a je tak 

přizpůsobená poţadavku nemocnice. Podle výše zmíněné pracovní doby se 

nepředpokládá práce v noci. Při nutnosti prodlouţení pracovní doby bude pracoviště 

osvětleno halogenovými světly R6502-CR- 2x 500 W. Osvětlení staveniště v noci je 

zabezpečeno pomocí dvojice halogenových reflektorů Kanlux JEN CE-82-B, 500 W, 

umístěných u vstupní brány a v prostoru mobilních buněk. Prostor staveniště  

je ohraničen oplocením jak mobilním, tak stávajícím a zabraňuje vstupu nepovolaných 

osob. Přístup na staveniště je pomocí dvoukřídlé stávající brány. 

Veškeré stavební a montáţní práce mohou provádět pouze osoby k tomu 

pověřené. Pracovníci podílející se na etapě výstavby monolitického ţelezobetonového 

skeletu musí být řádně proškoleni o BOZP, o pouţívání ochranných pomůcek a řádu 

pohybu po staveništi. Práce nesmí probíhat za sníţené viditelnosti pod 30 m, rychlosti 

větru nad 11 m/s a teplotě, která klesne pod -10 °C. Na postupu provádění prací  

a dodrţování bezpečnosti dohlíţejí k tomu pověřené osoby, jako je mistr nebo 

stavbyvedoucí. 

 

72



5.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Při betonáţi by teplota měla dosahovat hodnot mezi +5 °C a +30 °C. Pokud 

teplota klesne po hranici +5 °C, je nutné betonářské práce pozastavit do doby, neţ se 

zlepší klimatické podmínky, nebo upravit sloţení betonové směsi. Úprava betonové 

směsi můţe být provedena pomocí přidání přísad pro betonáţ za nízkých teplot, nebo 

pouţitím cementu s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla. Další moţnost 

úpravy podmínek pro betonáţ při nízkých teplotách je i v ohřevu jednotlivých sloţek 

betonu či přímo ohřevu místa uloţení, tedy bednění. Při teplotě vyšší neţ +30 °C je 

zapotřebí konstrukci ošetřovat kropením vodou, případně ji zakrývat, například 

geotextílií. Ošetřování betonu za účelem omezení vzniku trhlin je prováděno  

za jakýchkoliv teplot. 

Změnou teplot můţe docházet k neočekávanému tuhnutí a tvrdnutí betonové 

směsi, a tím k nabytí nedostatečné pevnosti pro odbednění. Čas, kdy se má konstrukce 

odbednit, bude stanoven po konzultaci se statikem. 

 

5.5 Pracovní postup 

5.5.1 Svislé konstrukce- sloupy 

Výztuţ sloupů 

Na začátku všech prací dojde k zaměření hran sloupů a kontrole vyčnívající 

výztuţe. Před zhotovením výztuţe sloupů bude proveden krystalický hydroizolační 

nátěr ve dvou vrstvách, který se po odbednění vodorovných konstrukcí překryje 

asfaltovým pásem s přesahem minimálně 300 mm. Tento hydroizolační nátěr bude 

pouze v 1NP. Všechna výztuţ musí být označena štítky kvůli identifikaci, aby bylo 

zřejmé, jaká výztuţ patří do jakého sloupu. Důvodem je eliminace záměny jednotlivých 

výztuţí sloupů. Výztuţ sloupů bude na staveniště přepravena nákladním automobilem 

Man TGA 18.39 typu valník a z něj se výztuţ přímo dopraví na podkladní konstrukci 

věţovým jeřábem 120 K.1. Z důvodu malého prostoru staveniště bude výztuţ dodávána 

podle potřeby. 

Při montáţi výztuţe jednotlivých sloupů se háky zakotví na horní straně 

armokoše, budou zvednuty a dopraveny jeřábem na místo určení ve svislé poloze.  

Na místě určení se armokoš vazači sváţe k vyčnívající výztuţi ze základové konstrukce 

tak, aby nemohlo dojít k vychýlení výztuţe působením větru, při manipulaci s bedněním 
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a při samotné betonáţi. Je nutné také dodrţet překrytí výztuţe dle projektové 

dokumentace. Krytí výztuţe se zajistí nasazením distančních prvků. 

Bednění sloupů 

Po výztuţi sloupů se provede bednění systémovým sloupovým bedněním PERI 

typu QUATTRO. Tento typ se dá pouţít pro bednění obdélníkových nebo čtvercových 

sloupů s délkou strany od 200 mm do 600 mm s výškou aţ 4,5 m. Všechny navrhnuté 

sloupy mají čtvercový půdorys o straně 400 mm. Bednění sloupu bude sestaveno do 

poţadovaného rozměru na zemi a na místo určení přepraveno jeřábem. 

 

Obr. 54 Sloupové bednění Quattro [37] 

 

 Po přepravení na místo určení, sevření stran a ustavení do poţadované polohy 

musí dojít k zakotvení rozpěr do vodorovné konstrukce. Rozpěry se nazývají 

takzvanými stabilizátory. Obvodové sloupy kotvíme ze tří stran, čtvrtá strana bednění se 

nekotví, protoţe je nad volným prostorem. Kotvení bednění ze tří stran je plně 

dostačující. U vnitřních sloupů se kotvení provede ze všech čtyř stran. Aţ poté, co se 

zakotví rozpěry, mohou být uvolněna závěsová lana od jeřábu. Na bednění bude 

osazena betonářská plošina, ze které se bude vibrovat betonová směs. Bednění  

je zapotřebí opatřit odbedňovacím přípravkem. Postup montáţe bednění bude pro 

jednotlivá patra stejný, pouze výška bednění se v jednotlivých patrech mění. 

Betonáţ sloupů  

Betonáţ sloupů bude provedena bádií na beton typu 1016H.10 PAM o objemu 

750 l. Ukládání betonové směsi bude prováděno po vrstvách o tloušťce 300–400 mm. 

Tyto vrstvy budou hutněny ponorným vibrátorem PERLES AM 42/5 do doby, 

neţ na povrchu nebude viditelně vystupující cementové mléko. Při hutnění se musí 

zabránit dotyku ponorného vibrátoru s výztuţí či bedněním. Vzdálenost jednotlivých 

vpichů by neměla být ve vzdálenosti větší neţ je 1,4 násobek viditelného poloměru 
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účinnosti vibrátoru. Při vibrování dalších vrstev musí dojít k provibrování vrstvy 

předešlé a to o 50–100 mm. Při ukládání betonu do bednění je nutné dodrţet výšku 

shozu, která je dána maximální hodnotou 1,5 m. Pro dodrţení výšky shozu bude bádie 

opatřena rukávem. Pokud nedodrţíme hodnotu shozu, můţe dojít k oddělení 

jednotlivých směsí betonu a tím k jeho znehodnocení. 

Odbednění sloupů 

Odbednění sloupů můţe nastat aţ po technologické přestávce, kterou 

konzultujeme se statikem. Odbednění začne zavěšením bednění na jeřáb z důvodu 

bezpečnosti. Poté se povolí kotevní šrouby rozpěr a rozpěry se odstraní. Následně se 

odstraní jednotlivé části bednění od vybetonované konstrukce. Pokud bednění nejde 

oddělit od konstrukce, pouţijí se páčidla. Nikdy neodbedňujeme pomocí jeřábu, mohlo 

by dojít k újmě na zdraví pracovníků nebo poškození vybetonované konstrukce. 

Demontované bednění se očistí a uloţí na skládku. 

 

5.5.2 Svislé konstrukce- stěny 

Bednění vnější 

Před začátkem bednění stěn dojde k přeměření obrysů stěn a provedení 

krystalického hydroizolačního nátěru ve dvou vrstvách. Bednění je nutno opatřit 

odbedňovacím přípravkem. Pro bednění stěn se pouţije systémové rámové bednění 

PERI typu TRIO. Stěny všech podlaţí mají tloušťku 400 mm, mění se pouze jejich 

výška. Velikost rastrů a jejich spojení je naznačeno na obrázku. 

 

Obr. 55 Stěnové bednění Trio [38] 

 

 Pro spojování bednění TRIO je pouţito patentových zámků BFD. Jejich počet  

je závislý na výšce bednění. K zajištění potřebné délky bednění je moţno pouţít 

dorovnání, tedy vloţení hranolů ze smrkového dřeva mezi dva rámy bednění a spojit  

je pomocí BFD zámku. 
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Bednění vnější strany bude sestaveno na zemi a dopraveno na místo určení 

jeřábem. Jednotlivé panely je nutno dopravovat pouze ve svislé poloze. Bednění 

můţeme sestavovat ze země nebo pomocného lešení, případně ţebříku. Po osazení 

bednění na místo určení je nutno zajistit jeho stabilitu. V prvním nadzemním podlaţí 

vnější část bednění rozepřeme do okolní zeminy pomocí dřevěných latí. Ve vyšších 

podlaţích bude pouţito montáţních lávek PERI FB 180, které se budou kotvit do jiţ 

hotové stropní desky, průvlaku a stěny pod ní. 

 

Obr. 56 Montáţních lávka Peri FB 180 [39] 

 

 Tyto lávky slouţí pro rozepření bednění stěn do výšky aţ 5,4 m. Lávky jsou 

opatřeny zábradlím proti zabránění pádu z výšky. Rozpěry (stabilizátory) se zajistí 

přišroubováním k vodorovné části lávky. 

Stěna, která nezasahuje do exteriéru, bude sestavena obdobně, ale kotvena 

rozpěrami (stabilizátory) do stropní konstrukce. 

Výztuţ stěn 

Po vybednění vnější strany stěn se provede jejich výztuţ. Výztuţ stěn bude  

na staveniště dopravena nákladním automobilem typu valník a z něj se přepraví 

věţovým jeřábem přímo na místo uloţení. Výztuţ se přiváţe, přivaří k vyčnívajícím 

prutům ze základové desky, respektive stropní konstrukce. Dostatečné krytí výztuţe se 

zajistí distančními prvky. 

Bednění vnitřní 

Po vyztuţení stěn můţe dojít ke kompletaci, vybedněním vnitřní strany. Postup 

sestavení, spojování a manipulace je totoţný s vnější stranou. Vnitřní stěna se  

uţ rozepřít nemusí. Na vnitřní stranu bednění bude namontována betonářská plošina  

se zábradlím. Čela stěn se bední ukončujícím dílem se zajištěním pomocí BFD zámku 
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nebo se provede bednění ze smrkového řeziva, které se zajistí kotvením do bednění  

po celé výšce průřezu. 

Takto sestavené bednění je nutné sepnout. Sepnutí se provede pomocí 

závitových tyčí (táhel) s označením DW15 a matic. V bednění jsou umístěny takzvané 

rádlovací otvory, kterými se závitové tyče protahují a následně utahují. Pro moţnost 

znovupouţití se tyče opatřují plastovou chráničkou. 

 

Obr. 57 Schéma sepnutí bednění 

 

Betonáţ stěn 

Betonáţ stěn je totoţná s betonáţí sloupů. Ukládání betonové směsi je nutno 

provádět po vrstvách a následně tyto vrstvy dostatečně zhutnit. Výška shozu betonové 

směsi by neměla překročit hodnotu 1,5 m. 

Odbednění stěn 

Stěny budeme odbedňovat po technologické pauze. Odbednění začíná z vnitřní 

strany. Před samotným odbedněním se odejmou betonářské plošiny. Poté dílec 

rámového bednění zavěsíme na háky od věţového jeřábu, uvolníme matice závitových 

tyčí, tyče vysuneme a dílec bednění můţeme sloţit na skládku bednění. Pokud dílce 

bednění nepůjdou oddělit od vybetonovaných stěn, opatrně je oddělíme páčidlem. Dílce 

se před uloţením na skládku umyjí na zpevněné štěrkové ploše.  

Bednění vnější strany zavěsíme na háky, povolíme a odejmeme stabilizátory, 

bednění přesuneme, očistíme a uloţíme na skládku. Odejmutí stabilizátorů se týká  

i stěny, která nezasahuje do exteriéru. 
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5.5.3 Vodorovné konstrukce- stropy a průvlaky 

Bednění vodorovných konstrukcí 

Pro bednění vodorovných konstrukcí je zapotřebí mít nejprve odbedněné sloupy 

a stěny daného podlaţí. Bednění stropních desek a ztuţujících průvlaků bude provedeno 

z nosníkového bednění PERI- MULTIFLEX. Začne se sestavením stropních podpěr  

do poţadované výšky a osazením kříţových hlav na jejich konec. 

 

Obr. 58 Postup montáţe bednění [40] 

 

 Z důvodu světlé výšky větší neţ 3 m se na kaţdou stropní podpěru osadí opěrná 

trojnoţka zajišťující stabilitu a roznos horizontálních sil do podpěrné konstrukce. 

 

Obr. 59 Postup montáţe bednění [40] 

 

 Na takto ustavené stropní podpěry s osazenými kříţovými hlavami se osadí 

primární nosníky. Na primární nosníky se v kolmém směru osadí sekundární nosníky. 

Sekundární nosníky se budou rozmisťovat v maximální osové vzdálenosti 625 mm.  

Při osazování nosníků bude pouţito takzvaných montáţních vidlic. Při velké světlé 

výšce bude osazování nosníků provedeno z pomocného lešení. 
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Obr. 60 Postup montáţe bednění [40] 

 

 Kolmo na sekundární nosníky se osazují a přibíjí betonářské desky o tloušťce 

21 mm. V místě, kde nevyjde betonářská deska, pouţijeme přesně nařezanou překliţku. 

 

Obr. 61 Postup montáţe bednění [40] 

 

Velmi důleţité je zajistit bezpečnost proti pádu z výšky. Bezpečnostní zábradlí 

bude kotveno do sekundárních nosníků bednění průvlaků. Čela stropů, respektive 

průvlaků, se zabední pomocí stěnového bednění a rozpěr (stabilizátorů). Zabednění 

průvlaků je moţno i pomocí tradičního bednění. Rozpěry se vzepřou a zakotví  

do betonářských desek a sekundárních nosníků. Při velké výšce průvlaku se jeho vnější 

stěna zabední aţ po provedení jeho vyarmování. Spodní hrana průvlaků se bední 

obdobně jako stropní konstrukce. Podpěry průvlaků se stabilizují pomocí MRK rámů, 

které zajistí jejich zavětrování a lepší tuhost. 
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Obr. 62 Schéma bednění průvlaku 

 

V poslední fázi bednících prací se osadí stropní podpěry s přímou hlavou. 

Osazujeme je v počtu jednoho kusu na jeden primární nosník, doprostřed, mezi nosníky 

s kříţovou hlavou. Na povrch bednění se nanese odbedňovací přípravek. 

 

Obr. 63 Postup montáţe bednění [40] 

 

Výztuţ stropů a průvlaků 

Před započetím armovacích prací se kontroluje celistvost a kvalita provedení 

bednění. Stropy jsou navrhnuty jako kříţem vyztuţené desky. Výztuţ bude na staveniště 

dopravena nákladními automobily a věţovým jeřábem rozmístěna podle projektové 

dokumentace. Nejdříve se začne vázáním výztuţe obvodových ztuţujících průvlaků  
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a poté stropní desky. Krytí výztuţe je potřeba zajistit distančními prvky. Spoje výztuţe 

se provedou vázacím drátem nebo svařením. Sváření mohou provádět pouze osoby 

s platným svářečským průkazem. Při armování plochy stropu se musí umístit dočasné 

manipulační lávky, které zabraňují narušení jiţ zhotovené výztuţe. 

Betonáţ stropů a průvlaků 

Betonáţ vodorovných konstrukcí bude realizována pomocí autočerpadla 

SCHWING S 52 SX. Nejdříve se betonují ztuţující průvlaky, jejichţ postup je obdobný 

jako u stěn a sloupů. Ukládání betonové směsi do bednění je nutno provádět po vrstvách 

a následně tyto vrstvy dostatečně zhutnit ponorným vibrátorem. 

Betonář stropu se z důvodu absence pracovních spár musí udělat naráz a v celku. 

Při betonáţi dodrţujeme maximální výšku shozu betonové směsi 1,5 m. Po celou dobu 

betonáţe je nutno kontrolovat výšku betonované stropní konstrukce a její rovinnost.  

Na měření výšky bude pouţit nivelační přístroj BOSCH GOL 20 G. Betonová směs se 

po stropní konstrukci rozhrne lopatami, hráběmi a poté se stáhne stahovacími latěmi. 

Hutnění betonové směsi se provádí benzínovou plovoucí vibrační lištou Hervisa Perles. 

Odbednění stropů a průvlaků 

Vodorovné konstrukce lze částečně odbednit po dosaţení poţadované pevnosti. 

Čas pro odbednění se konzultuje se statikem. Z důvodu malého prostoru na staveništi se 

nebude provádět odbednění částečné a odbednění jednotlivých pater se provede naráz 

po technologické pauze. Z časového plánu vychází, ţe bednění prvního patra lze pouţít 

pro bednění patra třetího. Bude tak nutno mít k dispozici vypůjčení bednění na dvě 

podlaţí. 

Nejdříve se odstraní stojky s přímými hlavami. Poté se spustí stojky s kříţovou 

hlavou o 40–50 mm. 

 

Obr. 64 Postup demontáţe bednění [40] 
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Následně se pouţije montáţní vidlice pro odejmutí sekundárních nosníků.  

Ty sekundární nosníky, které podporují betonářské desky, se ponechají na místě. Dále 

se odeberou betonářské desky, které se následně očistí. 

 

Obr. 65 Postup demontáţe bednění [40] 

  

V poslední fázi odebereme primární nosníky a demontujeme stropní podpěry 

včetně trojnoţek. Při variantě částečného odbednění se primární nosníky zvednou  

a ponechají na místě po dobu 28 dní od betonáţe. 

 

Obr. 66 Postup demontáţe bednění [40] 

 

5.5.4 Schodiště 

Bednění schodiště 

V objektu se nachází jediné schodiště pro přístup na střešní nástavbu ze třetího 

do čtvrtého nadzemního podlaţí. Schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Bednění 

schodiště bude zhotoveno z tradičního bednění, tedy smrkového řeziva. Plochy se 

zabední prkny a deskami, ty se přibijí na hranoly a podepřou. Takto se postupuje  
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od nástupního ramene, stupně, směrem vzhůru. Na povrch bednění se musí nanést 

odbedňovací přípravek. 

Výztuţ schodiště 

Výztuţ schodiště bude na místo určení dopravena věţovým jeřábem. Výztuţ  

a veškerý materiál by se měl do prostoru schodiště, tedy na strop třetího nadzemního 

podlaţí, umístit před začátkem prací na stropu čtvrtého podlaţí. Po bednících pracích  

na čtvrtém podlaţí jiţ nebude moţno vytvořeným otvorem pro schodiště cokoliv 

umístit. Při vyztuţování schodiště je důleţité jeho napojení na vyčnívající výztuţ stropů. 

Výztuţ se napojí vázacím drátem nebo se přivaří. Stanovené krytí výztuţe se zajistí 

distančními prvky. 

Bednění schodišťových stupňů 

Po dokončení armovacích prací dojde k zabednění stupňů pomocí prken. Prkna 

se zakotví a přibijí do boků bednění. Bednění stupňů je potřeba zajistit proti vylomení, 

které můţe být způsobeno tlakem betonové směsi. Zajištění stupňů se provede přibitím 

hranolu nebo prkna na bok bednění. Zajištění funguje i pro správné rozměření 

vzdáleností jednotlivých stupňů. 

 

Obr. 67 Schéma zajištění schodišťových stupňů 

 

Betonáţ schodiště 

Před betonáţí se kontroluje celistvost a stabilita bednění a výztuţe. Při betonáţi 

se začne od nejníţe poloţeného stupně k nejvyššímu. Důleţité je zabezpečit zhutnění 

jednotlivých vrstev pomocí ponorného vibrátoru nebo kusem smrkového řeziva, kterým 

se betonová směs „prošťouchává“. Plocha stupnice se uhladí ručním hladítkem  

na beton. 

Odbednění schodiště 

Čas pro odbednění schodiště konzultujeme se statikem. Tradiční bednění se jiţ 

nedá znovu pouţít. 
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Bednění atiky 

Bednění atiky můţe nastat aţ po technologické přestávce od betonáţe stropní 

konstrukce. Při bednění průvlaku se bednění protáhne na výšku atiky. Po zatvrdnutí 

stropní desky se zabední vnitřní část. Vnitřní část bude zhotovena z tradičního bednění. 

 

Obr. 68 Schéma bednění atiky 

 

Výztuţ atiky 

Za výztuţ atiky se povaţuje vyvedená výztuţ ztuţujícího průvlaku. Je třeba dbát 

na to, aby nedošlo k znečištění výztuţe při betonáţi průvlaku a stropu. Při jejím 

znečištění by nemuselo dojít spolupůsobení výztuţe s betonem atiky. U atiky 4NP,  

pod kterou se nenachází ztuţující průvlak, bude provedena výztuţ současně s bednícími 

pracemi. Krytí výztuţe se zajistí distančními prvky. 

Betonáţ atiky 

Z důvodu malého objemu betonu bude atika betonována pomocí bádie. Ukládání 

betonové směsi bude prováděno po vrstvách. Vrstvy betonové směsi budou hutněny 

ponorným vibrátorem. Výška shozu nesmí překročit hodnotou 1,5 m. 

Odbednění atiky 

Odbednění se provede naráz s odbedněním ztuţujícího průvlaku. Stěnové 

systémové bednění se po odbednění musí očistit, aby bylo moţno jej znovu pouţít. 

Atika 4NP se odbední zvlášť, po technologické přestávce. 
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5.6 Personální obsazení 

Na dodrţování BOZP bude dohlíţet koordinátor bezpečnosti stanovený 

zadavatelem stavby. Všichni pracovníci musí být seznámeni s BOZP a s řádem pohybu 

po staveništi. Kaţdý pracovník podepíše arch o účasti na proškolení o bezpečnosti.  

Na veškeré práce bude dohlíţet stavbyvedoucí nebo mistr. Mistr nebo stavbyvedoucí 

jednotlivé pracovníky seznámí se průběhem práce a vytyčenými cíli daného úkolu. 

Specifické činnosti jako je obsluha strojů či sváření mohou provádět pouze 

kvalifikované osoby. Kontrolou pracovníků se zabývá kontrolní a zkušební plán, 

konktrétně bod číslo 7. Kontrola způsobilosti pracovníků. 

 

5.6.1 Pracovní četa pro montáž a demontáž bednění 

Vedoucí pracovní čety:  1 

Tesař:     2 

Pomocný dělník:   2 

Obsluha jeřábu:   1 

 

5.6.2 Pracovní četa pro ukládání výztuže 

Vedoucí pracovní čety:  1 

Ţelezář:    2 

Pomocný dělník:   2 

Obsluha jeřábu:   1 

 

5.6.3 Pracovní četa pro práci s betonovou směsí 

Vedoucí pracovní čety:  1 

Betonář:    3 

Pomocný dělník:   7 

Obsluha autočerpadla, jeřábu: 1 + 1 

 

Výše uvedené jsou tři základní pracovní čety pro výstavbu ţelezobetonového 

monolitického skeletu. Počet jednotlivých pracovníků v četě se mění v závislosti  

na druhu činnosti, kterou právě vykonávají. Mezi další pracovníky podílející se na 

výstavbě patří geodet a řidiči veškeré mechanizace pro dopravu materiálu na staveniště. 
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5.7 Stroje a pracovní pomůcky 

K výstavbě objektu bude zapotřebí tohoto nářadí: stavební kolečko, tesařské 

kladivo, zednické kladivo, páčidlo, lopata, rozhrnovací hrábě, kleště, vázací kleště, 

stahovací lať, olovnice, hladítko na beton, koště, čistič povrchu bednění, kovový 

úhelník, ruční pilka aj. 

Mezi základní ochranné pomůcky, které pracovníci vyuţijí, patří: pracovní obuv, 

ochranné brýle, svářečská kukla, ochranná sluchátka, pracovní oděv, reflexní vesta, 

rukavice, holínky, případně brodící kalhoty a další. 

Výčet a popis jednotlivých strojů je detailněji uveden v kapitole č. 4- Strojní 

sestava. 

 

5.8 Jakost a kontrola kvality 

Kontroly dělíme na vstupní, mezioperační a výstupní. Popis kontrol se vzorem 

tabulky KZP je obsahem kapitoly č. 8- Kontrolní a zkušební plán. 

 

5.8.1 Vstupní kontrola 

1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

2. Kontrola připravenosti a převzetí pracoviště 

3. Kontrola dokončení předcházejících konstrukcí 

4. Kontrola strojů 

5. Kontrola kvality dodaného materiálu 

6. Kontrola skladování materiálu 

7. Kontrola způsobilosti pracovníků 

 

5.8.2 Mezioperační kontrola 

8. Kontrola klimatických podmínek 

9. Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

10. Kontrola bednění 

11. Kontrola výztuţe 

12. Kontrola dodávky čerstvého betonu 

13. Kontrola ukládání a hutnění čerstvé směsi 

14. Kontrola ošetřování betonové konstrukce 
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15. Kontrola při odbedňování 

5.8.3 Výstupní kontrola 

16. Kontrola geometrické přesnosti 

17. Kontrola pevnosti betonu 

18. Kontrola provedení všech konstrukcí 

 

5.9 BOZP 

Tématu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se věnuje samostatná kapitola  

č. 6- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Při provádění konstrukcí musí veškeré práce 

probíhat v souladu s bezpečnostními předpisy, aby se předcházelo vzniku pracovních 

úrazů či škodě na majetku. Práce musí vykonávat pouze pracovníci proškolení v oblasti 

BOZP. 

Hlavní legislativa zabývající se BOZP: 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracovišti  

a pracovním prostředí 

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

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništi, (novela č. 136/2016 Sb.) 

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

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

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

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (novela  

č. 88/2016 Sb.) 

    

5.10 Vliv na ţivotní prostředí a nakládání s odpady 

Při výstavbě objektu se předpokládá, ţe budou vznikat odpady, které je moţno 

třídit. Na staveništi budou umístěny tři kontejnery a to pro směsný odpad, plasty a papír. 

Ostatní odpady budou tříděny dle jejich vlastností, odváţeny a likvidovány firmou 

TRANSPORT Trutnov, s. r. o. Veškeré nakládání s odpady musí být v souladu se 
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zákonem č. 184/2014 Sb., který mění zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech (novela 

č. 223/2015 Sb.), s vyhláškou č. 83/2016 která mění vyhlášku č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady (novela č. 387/2016 Sb. a 437/2016 Sb.) a vyhláškou 

č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 

 

5.11 Literatura 

Literatura pouţitá pro vyhotovení technologického předpisu pro monolitický 

ţelezobetonový skelet je uvedená v seznamu pouţitých zdrojů této bakalářské práce. 
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6.1 Obecné informace 

Při výstavbě nového pavilonu musíme dbát na omezení nebezpečí a rizik. 

Je nutné dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. BOZP musí být 

dodrţováno v průběhu celého výstavbového procesu. Zadavatel stavby určí před 

zahájením stavebních prací koordinátora bezpečnosti a poskytne mu podklady potřebné 

pro výkon jeho činnost. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP, o pouţívání 

ochranných pomůcek a seznámeni s řádem pohybu po staveništi.  

Základní legislativou pro zajištění BOZP je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništi, (novela č. 136/2016 Sb.), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší 

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

a nářadí 

BOZP je řešeno výpisem hlavních rizik a k nim se vztahujících bezpečnostních 

opatřeních. 

Další legislativa zabývající se BOZP: 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracovišti

a pracovním prostředí

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

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

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

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

zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (novela

č. 88/2016 Sb.) 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní

ochranné prostředky

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

o úrazu, (novela č. 170/2014 Sb.)
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6.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništi, (novela č. 136/2016 Sb.) 

6.2.1 Příloha č. 1- Další požadavky na staveniště 

I. Poţadavky na zajištění staveniště 

Riziko 

Vnik nepovolaných osob a vozidel do prostorů staveniště; špatný stav 

staveništních komunikací; nedostatečné osvětlení staveniště; ohroţení bezpečnosti 

pracovníků. 

Bezpečnostní opatření 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením NPV3 od firmy Johnny servis, 

jehoţ výška přesahuje 1,8 m. Vjezd na staveniště bude stávající uzamykatelnou bránou. 

Oplocení i vstupní brána bude označena cedulemi zákaz vstupu nepovolaným osobám  

a zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí mimo vozidel stavby. Povrch staveništní 

komunikace bude ze zhutněné štěrkové drtě o různých frakcích. Osvětlení staveniště 

v nočních hodinách je zajištěno dvěma halogenovými světli. Pohyb vozidel  

po staveništi bude maximální rychlostí 5 km/h.  

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Riziko 

Moţnost vzniku poţáru nebo výbuchu; ohroţení bezpečnosti pracovníků 

zasaţením elektrickým proudem; poddimenzování přípojky elektrické energie. 

Bezpečnostní opatření 

Navrţená přípojka elektrické energie musí být dimenzována na maximální 

příkon při práci všech strojů. Elektrická zařízení musí být správně připojena  

a pravidelně kontrolována. Na staveništi musí být jasně označený hlavní vypínač 

elektrické energie. S umístěním hlavního vypínače musí být seznámena kaţdá osoba 

pohybující se po staveništi. V místech, kde rozvod elektrické energie vede přes 

staveništní komunikaci, musí být zhotovena chránička elektrického kabelu. 
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III. Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko 

Zdraví pracovníků můţe být narušeno špatným skladováním materiálu; 

poškození skladovaného materiálu, strojů a nářadí. 

Bezpečnostní opatření 

Veškerá pracoviště musí být pevná a stabilní. Musí být zajištěno bezpečné 

skladování materiálu, strojů a nářadí. U skladování se řídíme pokyny výrobce. Materiál 

skladujeme do výšky aţ 1,5 m.  

  

6.2.2 Příloha č. 2- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  

při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné poţadavky na obsluhu strojů 

Riziko 

Ztráta stability stroje; ohroţení bezpečnosti pracovníků; škody na cizím majetku. 

Bezpečnostní opatření 

Obsluhu strojů mohou provádět pouze kvalifikované osoby s příslušnými 

strojními průkazy. Staveništní komunikace musí být dostatečně únosná, aby nedošlo 

k zaboření stroje. Svah v okolí věţového jeřábu bude zajištěn provizorní opěrnou 

zídkou, která bude zabraňovat usmýknutí svahu. Stavební vrátek bude zajištěn  

a přikotven do přístupového lešení, které bude přikotveno k nosné konstrukci stavěného 

objektu. Obsluha stroje, který vydá signalizační varovný signál, dbá na to, aby všichni 

pracovníci opustili nebezpečný prostor. Při etapě hrubé vrchní stavby nebudou pouţity 

stroje, které by produkovaly nadměrné mnoţství vibrací. 

 

III. Míchačky 

Riziko 

Překlopení míchačky; ohroţení bezpečnosti pracovníků (zranění horních 

končetin).  

Bezpečnostní opatření 

Před začátkem míchání je nutné zajistit stabilitu míchačky. Míchačka se plní při 

rotujícím bubnu. Při jejím plnění je zakázáno zasahovat lopatou dovnitř bubnu. 

Manipulace s míchačkou je dovolena pouze za vypnutého a odpojeného stavu. 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Riziko 

Převrácení stroje; ohroţení bezpečnosti pracovníků; přerušení prací.  

Bezpečnostní opatření 

Před dopravou autodomíchávače je nutno zkontrolovat zajištění výsypného 

zařízení, které musí být zajištěno v přepravní poloze. Při přejímce a uloţení betonové 

směsi je zapotřebí, aby bylo vozidlo umístěno na dostatečně únosném povrchu  

a nedošlo tak k převrácení stroje. Při dopravě je zapotřebí upravit okolí tak, 

aby nebránilo pohybu vozidla (keře, stromy, větve). 

 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Riziko 

Poškození materiálu, lešení, bednění apod.; ohroţení bezpečnosti pracovníků; 

převrácení stroje vlivem špatného zapatkování. 

Bezpečnostní opatření 

Veškerý pohyb s čerpadlem betonové směsi a jeho zařízením bude kontrolován, 

aby nemohlo dojít k poškození lešení, bednění či jiţ vyhotovené konstrukce. Výloţník 

nesmí být přetěţován a být pouţit k čemukoliv jinému neţ dopravě betonové směsi. 

V pracovním prostoru výloţníku se nesmí nacházet ţádné osoby. Bude zajištěn 

dostatečný prostor pro správné zajištění autočerpadla proti převrácení. 

  

IX. Vibrátory 

Riziko 

Poškození vibrátoru, bednění nebo výztuţe. 

Bezpečnostní opatření 

Délka přívodního kabelu musí být minimálně 10 m pro zajištění správné 

manipulace s vibrátorem. Při práci s vibrátorem dbáme pokynů výrobce. 

 

XI. Stavební elektrické vrátky 

Riziko 

Poškození dopravovaného materiálu; ohroţení bezpečnosti pracovníků (pád 

z výšky, pád břemene); poškození vrátku či konstrukce, na které je připevněn. 

 

 

93



Bezpečnostní opatření 

Místo nakládání musí být umístěno tak, aby u něj nemohlo dojít k ohroţení osob 

břemenem či nosným lanem. Z místa nakládání musí být vidět na všechny nakládací  

a vykládací místa. Osa kladky musí být kolmá k ose nosného lana. Místo nakládání 

bude zabezpečeno proti pádu z výšky. Je nutno dodrţovat pokyny výrobce.  

V předem domluvených intervalech bude docházet ke kontrolám stavebního vrátku. 

 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Riziko 

Poškození nebo odcizení stroje. 

Bezpečnostní opatření 

Obsluha bude zaznamenávat a zapisovat moţné závady na strojích. Stroje musí 

být zajištěny proti samovolnému pohybu ruční brzdou, zařazením rychlostního stupně, 

případně dřevěnými klíny. Po skončení prací obsluha stroje zajistí stroj proti 

nedovolené manipulaci uzamknutím. 

 

XV. Přeprava strojů 

Riziko 

Poškození stroje. 

Bezpečnostní opatření 

Pro přepravu, nakládání a vykládání stroje dbáme pokynů a postupů výrobce.  

Při dopravě musí být přepravovaný stroj zajištěn proti jakémukoliv pohybu.  

Při nakládání a vykládání musí být dopravní prostředek postaven na pevném podkladu. 

  

6.2.3 Příloha č. 3- Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko 

Znehodnocení materiálu vlivem špatného uloţení, manipulace nebo špatně 

navrhnuté skládky. 

Bezpečnostní opatření 

Při dopravě materiálu, jeho uloţení a manipulace s ním je potřeba dbát pokynů 

výrobce. Místa určená pro vázání a manipulaci s materiálem musí být přístupná. 

Skladovací plochy jsou rovné, odvodněné a pevné. Materiál je uloţen tak, aby po celou 
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dobu uloţení byla zajištěna jeho stabilita. U materiálů, které na sebe doléhají, musí být 

zajištěn prostor pro jejich uvázání, a proto jsou vţdy proloţeny dřevěnými podklady. 

Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách otvorem směrem nahoru. 

Upínání a odepínání prvků nesmí být ve výšce větší neţ 1,5 m. 

 

IX. Betonářské práce a práce související 

Riziko- bednění 

Poškození bednění; ohroţení bezpečnosti pracovníků; poškození stavěné 

konstrukce.  

Bezpečnostní opatření- bednění 

Bednění bude sestaveno dle pokynů výrobce. Bednění se při montáţí a dopravě 

musí zajistit proti pádu. Podpěrné konstrukce bednění musí mít dostatečnou únosnost. 

Konstrukce bednění je navrhnuta tak, aby při její montáţi či demontáţi nedocházelo 

k ohroţení zdraví pracovníků. Únosnost bednění a jeho částí konzultujeme se statikem. 

Před zahájením betonáţe musí dojít ke kontrole celistvosti a provedení celého bednění. 

 

Riziko- přeprava a ukládání betonové směsi 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků (pád z výšky); poškození bednění. 

Bezpečnostní opatření- přeprava a ukládání betonové směsi 

Při ukládání betonové směsi je nutno pracovat z bezpečných ploch, které jsou 

zabezpečeny proti pádu z výšky zábradlím. Při betonáţi bádií je pracovní plošina bádie 

opatřena kovovým zábradlím. Konstrukce bednění včetně její podpěrné konstrukce 

bude v průběhu zatěţování betonovou směsí pravidelně kontrolována. Je nutno zajistit 

komunikaci mezi osobou zajištující obsluhu autočerpadla a osobou, která ukládá 

betonovou směs. 

   

Riziko- odbedňování 

Poškození bednění; zřícení vybetonované konstrukce; ohroţení bezpečnosti 

pracovníků (pád z výšky, pád bednění).   

Bezpečnostní opatření- odbedňování 

Čas, kde vybetonovanou konstrukci můţeme odbednit, konzultujeme se 

statikem. Ţebřík lze při odbedňování pouţít do výšky 3 m. Prostor, kde je moţnost pádu 

bednících konstrukcí, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.  

Po odbednění se dílce umyjí a uloţí na určené místo. Bednění neukládáme  
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na vybetonovanou plochu, protoţe by mohlo dojít k přetíţení konstrukce a jejímu 

poškození. 

 

XIII. Svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách 

Riziko 

Popálení pracovníků; vznik poţáru. 

Bezpečnostní opatření 

Natavování a svařování asfaltových pásů musí být v souladu s vyhláškou  

č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poţární bezpečnosti při svařování  

a nahřívání ţivic v tavných nádobách. Před začátkem prací je nutno stanovit  

a také vyhodnotit moţnosti vzniku poţáru. Práce mohou provádět pouze osoby profesně 

způsobilé. 

 

6.2.4 Příloha č. 5- Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 

plán 

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

 

6.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti  

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko 

Pád pracovníků technickou konstrukcí. 

Bezpečnostní opatření 

Ochranné zábradlí bude sloţeno z horní tyče, která je ve výšce 1,1 m, a ochranné 

zaráţky u podlahy. Ochranná zaráţka je vysoká minimálně 0,15 m. Při výšce 

konstrukce větší jak 2 m je nutno umístit jedno nebo více středních zábradlových tyčí. 
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III. Pouţívání ţebříků 

Riziko 

Pád pracovníků z výšky. 

Bezpečnostní opatření 

Minimalizujeme pouţití ţebříků. Při pohybu po ţebříku musí být pracovník 

otočen čelem k ţebříku. Vynášet můţe pouze břemena o maximální hmotnosti 15 kg. 

Na ţebříku můţe pracovat pouze jedna osoba. Přesah ţebříku na horní straně je 

minimálně 1,1 m nad konstrukci. Sklon nesmí být v poměru menším neţ 2,5 : 1. 

Uloţení ţebříku musí být na dostatečně pevný a únosný podklad. Před začátkem prací je 

nutné provést kontrolu ţebříku. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko 

Poškození materiálu; přetíţení konstrukce a její poškození; ohroţení bezpečnosti 

pracovníků (pád břemene). 

Bezpečnostní opatření 

Materiál ve výškách skladujeme tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu, shození  

či sklouznutí do volného prostoru. Hmotnost nářadí nesmí překročit nosnost konstrukce, 

na které je materiál uloţen. 

 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků (pád břemene). 

Bezpečnostní opatření 

Nejlepším bezpečnostním opatřením zajištující místo pod prací ve výšce je 

ohrazení nebezpečného prostoru. Ohrazený prostor bude mít při výšce budovy do 20 m 

šířku 2 m od volného okraje pracoviště. 

   

VI. Práce na střeše 

Riziko 

Pád pracovníků z výšky. 

Bezpečnostní opatření 

Po obvodu střešní konstrukce bude z důvodu bezpečnosti umístěno bezpečnostní 

zábradlí o výšce 1,1 m. Z ploché střechy moţnost sklouznutí či propadnutí nehrozí. 
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VII. Dočasné stavební konstrukce 

Riziko 

Poškození či zřícení dočasné stavební konstrukce. 

Bezpečnostní opatření 

Dočasné konstrukce provádíme pouze podle montáţních návodů daných 

výrobců. U dočasných konstrukcí je nutno provádět pravidelné kontroly, při kterých se 

kontroluje stabilita, celistvost a způsob zakotvení. Ţebříky, které slouţí pro přístup do 

jednotlivých pater lešení, nelze pouţívat jako nosný prvek. 

 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků pádem materiálu z výšky; pád pracovníka. 

Bezpečnostní opatření 

Místo dopadu, kam se předměty nebo materiály budou shazovat, musí být 

zabezpečeno proti vstupu jakýchkoliv osob. U shazovaných materiálů musíme bezpečně 

předpokládat místo dopadu. 

   

IX. Přerušení práce ve výškách 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků pádem z výšky. 

Bezpečnostní opatření 

Práce ve výškách přerušíme při námraze, dešti, bouři, větru o rychlosti větší neţ 

8 m/s u práce na pracovních plošinách i pojízdných lešeních a 11 m/s v ostatních 

případech. Přerušení prací nastane také při sníţení viditelnosti pod 30 m nebo sníţení 

teploty pod -10 °C. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

Riziko 

Nedodrţení zásad BOZP. 

Bezpečnostní opatření 

Všichni pracovníci musí být před zahájením všech prací proškoleni  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
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6.4 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky 

na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

6.4.1 Příloha č. 1- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení  

pro zdvihání břemen a zaměstnanců 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků (pád břemene, pád z výšky); poškození strojů. 

Bezpečnostní opatření 

Musí být zabráněno pádu či posunu jakéhokoliv strojního zařízení. Dále je nutné 

zavést opatření, aby se pod zavěšenými břemeny nepohybovali pracovníci. U věţového 

jeřábu musí být naznačena jeho jmenovitá hmotnost pro danou polohu výloţníku.  

Při manipulaci s břemeny musí být zvoleny správné vázací prostředky. V ţádném 

případě se nesmějí pomocí jeřábu přepravovat osoby. 

 

6.4.2 Příloha č. 2- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení  

pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 

Riziko 

Posunutí, překlopení, sklouznutí břemene. 

Bezpečnostní opatření 

Při vázání břemene je nutná spolupráce a komunikace mezi vazačem  

a strojníkem, který jeřáb ovládá. Při manipulaci s břemenem se provádí vizuální 

kontrola zavěšení břemene, ale v takové vzdálenosti od břemene, aby se zaměstnanec 

nenacházel v nebezpečném prostoru. 
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7.1 Ochrana ţivotního prostředí 

V průběhu výstavby nového pavilonu se nepředpokládá většího negativního 

vlivu na ţivotní prostředí. Při výstavbě dojde k produkci odpadu, hluku, vibrací, 

případně prašnosti a vzniku emisí od pouţitých strojů. Hladina hluku nesmí překročit 

hranici danou nařízením vlády č. 272/2011 (novela č. 217/2016 Sb.). Pro nakládání 

s odpady se musíme řídit zákonem č. 184/2014 Sb., který mění zákon č. 185/2001 

 Sb., zákon o odpadech (novela č. 223/2015 Sb.), vyhláškou č. 83/2016 která mění 

vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (novela č. 387/2016 Sb. 

a 437/2016 Sb.) a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. Veškeré odpady budou 

odváţeny a likvidovány firmou TRANSPORT Trutnov, s. r. o. s adresou V Aleji 131, 

Trutnov, 541 01. 

7.2 Druhy odpadů 

 Při výstavbě bude vznikat staveništní odpad, komunální odpad, odpad z obalů 

stavebního materiálu a odpad vzniklý z úniku provozních kapalin strojů a vozidel. 

Všechny odpady musí být správně tříděny, ukládány a likvidovány. 

 

7.2.1 Stavební odpad 

Stavební odpad bude vznikat primárně při výstavbovém procesu. Uloţení 

stavebního odpadu bude do přistaveného kontejneru na suť. Nebezpečný či tříditelný 

odpad bude skladován a odváţen zvlášť. 

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

17 01 01 Beton Ostatní 

17 01 02 Cihly Ostatní 

17 02 01 Dřevo Ostatní 

17 02 03 Plasty Ostatní 

17 03 01, 02 Asfalt Nebezpečné 

17 04 05 Ţelezo a ocel Ostatní 

17 05 04 Zemina a kamení Ostatní 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Ostatní 

Tab. 15 Stavební odpad 
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7.2.2 Komunální odpad 

Komunální odpad bude produkován pracovníky po celou dobu výstavby. Jeho 

uloţení bude do přistavených kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery budou na plast, 

papír a směsný komunální odpad. Produkce skla se nepředpokládá tak vysoká, aby bylo 

nutné přistavit kontejner na sklo. 

  

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

20 01 01 Papír a lepenka Ostatní 

20 01 02 Sklo Ostatní 

20 01 39 Plasty Ostatní 

20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní 

Tab. 16 Komunální odpad 

 

7.2.3 Odpady z úniku provozních kapalin 

Pouţité stroje budou udrţovány a kontrolovány tak, aby nedocházelo k úniku 

provozních kapalin. Při případném úniku je nutno zabránit pronikání provozních kapalin 

do okolního prostředí pomocí úkapových van. Místo zasaţení se zasype sypkým 

sorbetem Nowap. Nasáklý sorbet se naloţí do nepropustných pytlů a poté dojde k jeho 

odvozu na skládku nebezpečného odpadu. 

 

 

Obr. 69 Sypký sorbet [41] 

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

13 01 Odpadní hydraulické oleje Nebezpečné 

13 02 
Odpadní motorové, převodové a mazací 

oleje 
Nebezpečné 

13 07 Odpady kapalných paliv Nebezpečné 

Tab. 17 Odpady z úniku provozních kapalin 

102



7.2.4 Odpady z obalení materiálů 

Vzniklé odpady z obalení a uskladnění materiálů pouţitých při výstavbě nového 

pavilonu budou třízeny, ukládány a odváţeny specializovanou firmou. 

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Ostatní 

15 01 02 Plastové obaly Ostatní 

15 01 03 Dřevěné obaly Ostatní 

15 01 06 Směsné obaly Ostatní 

Tab. 18 Odpady z obalení materiálů 

 

7.3 Znečišťování ovzduší 

Při výstavbě budou pouţity motorová vozidla a tím bude docházet ke vzniku  

a úniku emisí do ovzduší. Veškerá pouţitá vozidla musí splnit evropskou emisní normu. 

Obsluha vozidla provede pravidelnou kontrolu technického stavu vozidla. 

 

7.4 Ochrana proti hluku a vibracím 

Hluk na staveništi bude pravidelně měřen z důvodu ochrany zdraví pracovníků  

a nepříznivého vlivu na okolní budovy nemocnice a jejich personál či pacienty. 

Předpokládaná pracovní doba je od 8:00 do 16:00 hodin. V této době by měl být 

dodrţován hygienický limit 50 dB, v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 je moţná 

korekce +15 dB. Při pracích, kdy dojde k překročení hladiny hluku 80 dB a akustického 

tlaku 112 Pa, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům ochranné pracovní 

pomůcky. Při překročení hladiny hluku 85 dB a akustického tlaku 200 Pa jsou 

zaměstnanci povinni ochranné pracovní pomůcky pouţít. Při etapě hrubé vrchní stavby 

nebudou pouţity stroje, které by produkovali nadměrné mnoţství vibrací. 

 

7.5 Znečišťování komunikací, prašnost 

Při etapě hrubé vrchní stavby se nepředpokládá znečištění veřejných 

komunikací. Navrhnutá staveništní komunikace je ze zhutněného štěrku, takţe 

i při deštivém počasí nehrozí vznik bláta. Opatřením proti zvýšené prašnosti bude 

popřípadě prováděno prostřednictvím kropení prašného materiálu. 
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Pro stavbu je důleţité zajištění kvalitativních poţadavků pomocí kontrolních  

a zkušebních plánů. V následující kapitole je podrobněji řešen kontrolní a zkušební plán 

pro ţelezobetonový monolitický skelet. 

 

8.1 Kontrolní a zkušební plán pro monolitický ţelezobetonový skelet 

8.1.1 Vstupní kontrola 

1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

Při kontrole projektové dokumentace kontrolujeme její správnost, kompletnost  

a aktuálnost. Dále kontrolujeme všechny ostatní dokumenty související s výstavbovým 

procesem. Kontrolu dokumentace provede stavbyvedoucí s technickým dozorem 

investora. O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  

 

2. Kontrola připravenosti a převzetí pracoviště 

Pracoviště musí být předáno čisté a vyklizené. Veškeré předcházející práce musí 

být dokončené. Proběhne seznámení pracovních čet s prostorem staveniště, 

s příjezdovou komunikací, umístěním skladovacích ploch, jednotlivých přípojek  

a s umístěním sociálního a hygienického zázemí. Součástí předání pracoviště je kontrola 

dokončení předcházejících konstrukcí, která je popsána v bodě číslo tři. Pracoviště musí 

být předáno celé najednou. Po kontrole dojde k sepsání protokolu o předání pracoviště. 

O sepsání protokolu se provede zápis do stavebního deníku. 

 

3. Kontrola dokončení předcházejících konstrukcí 

Kontrolujeme kvalitu a úplnost provedení předcházejících konstrukcí. Vizuálně 

kontrolujeme provedení základové desky, opěrných zdí a podzemních stěn. Na povrchu 

betonových konstrukcí by se neměla vyskytovat štěrková hnízda a větší trhliny. 

Povolená odchylka rovinnosti je 5 mm na dvoumetrové lati. Kontrola pevnosti betonu 

se provede takzvanou metodou Schmidtových tvrdoměrů, tedy zjištění odrazu 

Schmidtova kladívka od betonového konstrukce, ze kterého se následně stanoví pevnost 

betonu v tlaku. Kontrola se provede dle normy ČSN 73 1373 – Nedestruktivní zkoušení 

betonu – Tvrdoměrné metody zkoušení betonu. V předchozí etapě došlo i k částečným 

terénním úpravám, překontrolujeme tedy jejich stav a provedení. Přeměřením 

kontrolujeme polohu budoucích svislých konstrukcí, délku vyčnívající výztuţe  

ze základové desky, počet a průměr výztuţe, vše dle platné projektové dokumentace. 
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 Veškeré vady a nedodělky musí být dány do poţadovaného stavu a aţ poté se 

můţe přistoupit k předání pracoviště.  

 

4. Kontrola strojů 

Pro zajištění bezpečnosti je nutné, aby kontrola strojů, nářadí a ochranných 

pomůcek probíhala pravidelně. Zejména u strojů je nutná pravidelná kontrola 

technického stavu, provozních kapalin a přívodních napájecích kabelů. U strojů se 

nepředpokládá a nesmí docházet k úniku provozních kapalin do okolí. Kontrolu 

věţového jeřábu provádí jeřábník. Stroj, u kterého bude zjištěna závada, musí být 

vyřazen z provozu. Obsluhu strojů mohou provádět pouze kvalifikované osoby 

s příslušnými průkazy opravňující je k vykonávání dané činnosti. 

 

5. Kontrola kvality dodaného materiálu 

Při kontrole dodaného materiálu kontrolujeme shodu s objednacím listem, počet 

dodaných kusů a kvalitu dodaného materiálu. U výztuţe kontrolujeme štítky, tvar, 

délku, průměr a třídu oceli. U bednění kontrolujeme typ a počet bednících dílců  

a doplňků, jako je spojovací materiál, podpěry a odbedňovací přípravek. Kontrole 

dodané betonové směsi se přímo věnuje bod číslo 12. 

 

6. Kontrola skladování materiálu 

Po kontrole dodaného materiálu dojde u některých materiálů k uloţení  

na příslušnou skládku. Při uskladnění materiálů dodrţujeme pokyny výrobce. Vnější 

skládky na ukládání výztuţe a bednění musí být pevné a odvodněné. Cesta pro průchod 

pracovníka mezi jednotlivými materiály je dána hodnotou 600 mm. Velikost skládky by 

měla zaručit uloţení veškerého mnoţství materiálu se zachováním cest pro průchod 

pracovníků. Panely bednění se uloţí na dřevěné hranoly. Uloţení panelů bude v mírném 

spádu, který zajistí odtok sráţkové vody. Ostatní prvky bednění budou uloţeny 

v kovových koších na dřevěných paletách. Ocelové armokoše a prutová výztuţ bude 

dodávána podle potřeby. V případe potřeby je na staveništi vymezeno místo  

pro skladování výztuţe. Výztuţ podkládáme dřevěnými hranoly ve vzdálenostech  

0,5–1m, aby nedocházelo k průhybům výztuţe. Maximální výška skladování by neměla 

překročit výšku 1,5 m, tedy výšku, přes kterou i osoba menšího vzrůstu vidí a je 

schopna materiál zavěsit na lana od jeřábu. Ostatní kusový materiál bude skladován  

ve skladovacím kontejneru. Paletovaný materiál pro zdění a další činnosti hrubé vrchní 
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stavby bude skladován v jednotlivých patrech objektu podle potřeby. Vyloţení 

proběhne pomocí věţového jeřábu a paletovacího vozíku. Kontrolu skladování 

materiálu provádíme při kaţdém dodání nového materiálu na stavbu. 

 

7. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrolujeme zdravotní a odbornou způsobilost pracovníků. Kontroluje se 

odborná kvalifikovanost, dosaţené vzdělání, platnost profesních průkazů a zdravotní 

stav umoţňující vykonávat danou činnost. Všichni pracovníci musí být proškoleni  

o BOZP, o pouţívání ochranných pomůcek a seznámeni s řádem pohybu po staveništi. 

V průběhu výstavby probíhají namátkové kontroly na uţívání zakázaných látek. 

 

8.1.2 Mezioperační kontrola 

8. Kontrola klimatických podmínek 

Na začátku kaţdého pracovního dne, před započetím prací, je stavbyvedoucí 

povinen zapsat údaje o klimatických podmínkách do stavebního deníku. Teplotu dále 

odečítáme v poledne a dvakrát večer. Ze zapsaných hodnot se následně stanoví 

průměrná denní teplota. Nepříznivé teplotní podmínky mohou negativně ovlivnit 

pracovní činnosti, zejména betonáţ. Práce do 5 m výšky se musí přerušit při hodnotách 

větru silnějšího neţ 11 m/s. Práce nad 5 m výšky se přeruší při hodnotě větru silnějšího 

neţ 8 m/s. Práce budou přerušeny při viditelnosti horší neţ 30 m nebo teplotě niţší  

neţ -10 °C. 

 

9. Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

Před zahájením prací na vyztuţování sloupů a bednění stěn je potřeba zajistit 

polohu a umístění svislých konstrukcí. Vytyčení svislých konstrukcí provádíme 

v kaţdém patře dle projektové dokumentace. 

 

10. Kontrola bednění 

Před bednícími pracemi se zkontroluje celistvost a kvalita bednících dílců. 

Povrch musí být čistý, aby bylo zajištěno správné nanesení a funkčnost odbedňovacího 

přípravku. Při montáţi bednění kontrolujeme správnou a bezpečnou manipulaci  

s věţovým jeřábem. Po ustavení bednících dílců dbáme na jejich správné vzepření  

a zakotvení, dále na jejich spojení a celkovou těsnost. U svislých konstrukcí 
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kontrolujeme svislost, u vodorovných konstrukcí vodorovnost a těsnost betonářských 

desek, rozmístění stojek a jednotlivých nosníků. Poslední částí je kontrola tvaru včetně 

kontroly prostupů dle platné projektové dokumentace. 

 

11. Kontrola výztuţe 

U výztuţe kontrolujeme počet a umístěn prutů, armokošů dle platné projektové 

dokumentace. Kontrolujeme průměry, délky přesahu, napojení a vloţení správných 

distančních prvků pro zajištění krycí vrstvy betonu. Výztuţ nesmí být v ţádné své části 

poškozena. Odchylka vzdálenosti výztuţe se od projektové dokumentace nesmí lišit  

o více jak 20 %, maximálně však 30 mm. Vzdálenost mezi jednotlivými pruty musí být 

taková, aby bylo moţno čerstvou betonovou směs hutnit. Pro zajištění správného 

spolupůsobení oceli s betonem musí být výztuţ očištěna od nečistot a rzi. 

  

12. Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Při dodávce betonové směsi kontrolujeme shodnost dodacího listu s právě 

pouţívaným betonem dle projektové dokumentace. Informace o poţadovaných 

vlastnostech betonové směsi se poskytnou dodavateli. Objednávka betonové směsi musí 

obsahovat parametry o druhu betonu, cementu, stupni vlivu prostředí, stupni obsahu 

chloridů, konzistenci, frakci kameniva a mnoţství, případně druhu příměsí  

do betonu. Předpokládaná doba dopravy betonové směsi na staveniště bude při běţném 

provozu 15 min. Při dodávce betonové směsi se provede namátková kontrola 

konzistence betonové směsi. Stupeň konzistence určíme pomocí zkoušky dle normy 

ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím. 

 

Obr. 70 Zkouška sednutím [42] 

 

Stupeň výsledné konzistence posoudíme s poţadovanou hodnotou konzistence 

dle dodacího listu a projektové dokumentace. Při dodávce betonu také plníme zkušební 
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formy na zkušební vzorky. Po technologické pauze 28 dnů se na zkušebních vzorcích 

provedou zkoušky na pevnost betonu v tlaku. Zkušební tělesa mají tvar krychle o straně 

150 mm. Zkoušky se provádí v akreditovaných zkušebních laboratořích. Zkušební 

tělesa je nutné plnit u kaţdé nově vyrobené várky betonu. 

 

13. Kontrola ukládání a hutnění čerstvé směsi 

Při ukládání betonové směsi je důleţité zajistit, aby výška shozu nebyla větší  

neţ 1,5 m. Při tvorbě pracovních spár se jiţ vybetonovaná konstrukce musí navlhčit 

vodou. Ukládání betonové směsi musí být prováděno po vrstvách. Tloušťka vrstev se 

odvíjí od typu konstrukce. Svislé konstrukce a průvlaky hutníme ponorným vibrátorem. 

Vzdálenost vpichů nesmí být větší, neţ je 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 

vibrátoru. Po betonáţi další vrstvy musí dojít i k provibrování předešlé vrstvy, a to 

o 50–100 mm. Hutnění stropních konstrukcí provádíme plovoucí vibrační lištou.  

Při hutnění betonové směsi musíme zabránit styku vibrátoru s výztuţí či bedněním. 

Klimatické podmínky pro betonáţ jsou popsány v kapitole technologický předpis- 5.4.2 

Pracovní podmínky procesu. 

 

14. Kontrola ošetřování betonové konstrukce 

Po dobu vytváření hydratačního tepla je nutno vybetonované konstrukce 

ošetřovat kropením. Předpokládá se, ţe doba vývinu hydratačního tepla je do doby 

nabytí 50% pevnosti betonu v tlaku. Stanovení doby kropení konzultuje stavbyvedoucí 

se statikem. Dále kontrolujeme ochranu konstrukce proti neţádoucím klimatickým 

vlivům. Při vysoké teplotě nad +30 °C je nutné zvýšit četnost kropení, případně 

zakrývat konstrukci geotextílií. Pokud teplota klesne pod +5 °C je potřeba zvýšit teplotu 

v oblasti vybetonované konstrukce zakrytím nebo ohřevem okolního prostředí.  

Při vytrvalém dešti chráníme konstrukci fólií, která zabrání vyplavení cementu  

z právě vybetonované konstrukce. 

 

15. Kontrola při odbedňování 

Po technologické přestávce a konzultaci se statikem dojde k odbednění 

konstrukcí. Při odbednění dbáme na to, aby nedošlo k porušení plochy a hran 

vybetonovaných konstrukcí. Oddělení bednícího dílu od konstrukce provádíme 

manuálně, případně pomocí páčidla. Po odbednění je důleţité bednění očistit, aby se 

dalo znovu pouţít. 
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8.1.3 Výstupní kontrola 

16. Kontrola geometrické přesnosti 

Po odbednění konstrukcí dojde ke kontrole geometrie vybetonovaných 

konstrukcí. Kontrolujeme vodorovnost či svislost a rozměry konstrukcí. Naměřené 

hodnoty porovnáváme s mezními odchylkami uvedenými v normě ČSN EN 13670. 

Rozměry konstrukcí by se neměly lišit o víc jak 5 mm od projektové dokumentace. 

Povrch vybetonovaných konstrukcí nesmí obsahovat dutiny a štěrková hnízda o ploše 

větší neţ 5 % plochy vybetonované konstrukce. Plochy konstrukcí nesmí obsahovat 

větší trhliny. 
 

Č. Druh odchylky Mezní odchylka 

1 
Poloha sloupu v půdorysu, vztaţená 

k sekundárním přímkám 
±25 mm 

2 
Poloha stěny v půdorysu, vztaţená k sekundární 

přímce 
±25 mm 

3 
Volný prostor mezi sousedními sloupy nebo 

stěnami 

Větší z ±20 mm, nebo 

±l/600, ale ne větší neţ  

60 mm 

4 

Vychýlení sloupu nebo stěny v některé rovině 

h ≤ 10 m 

h > 10 m 

 

15 mm nebo h/400 

25 mm nebo h/600 

5 Odchylka mezi středy 
t/30 nebo 15 mm, ale ne 

více jak 30 mm 

6 Zakřivení sloupu nebo stěny v úrovni podlaţí 
h/300 nebo 15 mm, ale ne 

více neţ 30 mm 

7 

Povrch ve styku s bedněním 

celkově l= 2,0 m 

místně l= 0,2 m 

 

9 mm 

4 mm 

8 

Přímost hran 

l < 1,0 m 

l > 1,0 m 

 

 

±8 mm 

±8 mm/m, ale ne víc neţ 

±20 mm 

Tab. 19 Odchylky pro svislé konstrukce 
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Č. Druh odchylky Mezní odchylka 

1 Vychýlení nosníků nebo desky ±(10 + l/500) mm 

2 Úrovně sousedních stropů u podpěr ±20 mm 

3 
Rovina nejvyššího stropu měřená k sekundární 

úrovni 
±20 mm 

4 

Povrch bez styku s bedněním 

celkově l= 2,0 m 

místně l= 0,2 m 

 

15 mm 

6 mm 

5 Odchylka mezi středy 
t/30 nebo 15 mm, ale ne 

více jak 30 mm 

Tab. 20 Odchylky pro vodorovné konstrukce 

 

17. Kontrola pevnosti betonu 

Ze zhotovených zkušebních vzorků se provede zkouška pevnosti betonu v tlaku. 

Zkoušky se provedou v akreditovaných zkušebních laboratořích. Kontrola pevnosti se 

provede dle normy ČSN EN 12390-3. Podstatou zkoušky je zatěţování zkušebního 

tělesa ve zkušebním lisu. Maximální hodnota zatíţení při rozdrcení tělesa se zaznamená 

a poté se z ní vypočte hodnota pevnosti betonu v tlaku. Výsledek se zaznamená 

do protokolu o zkoušce, který musí obsahovat tyto údaje: identifikace zkušebního 

tělesa, jmenovité rozměry tělesa, podrobnosti o úpravě těles a datum zkoušky. 

 

18. Kontrola provedení všech konstrukcí 

Závěrečnou kontrolou je vizuální kontrola provedení všech konstrukcí. Povrch 

vybetonovaných konstrukcí musí být čistý, celistvý, bez viditelných trhlin a výstupků. 

Provede se kompletace všech dodacích listů a dokumentů spojených s výstavbou 

monolitické ţelezobetonové konstrukce. V poslední řadě kontrolujeme vyklizení  

a čistotu pracoviště. 

 

 

8.2 Vzor tabulky KZP pro monolitický ţelezobetonový skelet 
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K
o

n
tr

o
la

  

Č. 

 

Název kontroly 

 

Popis 

 

Zdroj 

 
Kontrolu 

provedl 

 
Způsob 

kontroly 

 
Četnost 

kontroly 

 
Výsledek 

kontroly 

V
y

h
o

v
u

je
/ 

n
ev

y
h

o
v

u
je

 

 
Kontrolu 

provedl 

 
Kontrolu 

prověřil 

 
Kontrolu 

převzal 

V
st

u
p
n
í 

 

1 

Kontrola 

projektové 

dokumentace a 

jiných dokumentů 

Kompletnost a 

správnost PD a 

jiných dokumentů 

Zákon č. 

183/2006, vyhl. 

č. 62/2013, vyhl. 

č. 20/2012 

 
SV, TDI, 

Mistr 

 

Vizuálně 
 

Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

2 

Kontrola 

připravenosti a 

převzetí pracoviště 

Kontrola 

pracoviště včetně 

objektů zařízení 

staveniště 

 

NV č. 591/2006 

 

SV, TDI 

 

Vizuálně 
 

Jedno- 

-rázově 

Sepsání 

předáva- 

-cího  

protokolu 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

3 

Kontrola 

dokončení 

předcházejících 

kcí. 

Rovinnost, 

kvalita, pevnost 

ČSN 73 0212-3,  

ČSN 

EN 12504 - 2, 

ČSN 73 1373 

 
SV, TDI, 

G 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
Jedno- 

-rázově 

Sepsání 

předáva- 

-cího  

protokolu 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

4 

 

Kontrola strojů 

 
Kontrola 

technického stavu 

 
Technické listy, 

strojní průkazy 

 
Strojník, 

mistr 

 

Vizuálně 

 

Denně 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 
5 

 
Kontrola kvality 

dodaného 

materiálu 

Kvalitativní a 

kvantitavní 

kontrola dodaného 

materiálu 

 
Projektová 

dokumentace, 

dodací listy 

 

SV, 

mistr 

 

Vizuálně, 

měřením 

 

Kaţdá 

dodávka 

Zápis do 

SD, 

dodací 

listy 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 
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6 

Kontrola 

skladování 

materiálu 

Kontrola 

skladovacích 

ploch a kvalita 

skladování 

Projektová 

dokumentace, 

dodací listy 

 
SV, 

mistr 

 

Vizuálně 

 

Průběţně 

Zápis do 

SD, 

dodací 

listy 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

7 

Kontrola 

způsobilosti 

pracovníků 

Způsobilost, 

zdravotní stav, 

profesní průkazy 

Profesní 

průkazy, 

certifikáty 

 
SV, 

KBOZP 

 
Vizuálně, 

měřením 

Jedno- 

-rázově, 

namátkově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

M
ez

io
p
er

ač
n
í 

 

 

8 

Kontrola 

klimatických 

podmínek 

Kontrola 

klimatických 

podmínek 

 

Technické listy 

 

SV 

 

Měřením 

 

Denně 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

9 

 
 

Kontrola vytyčení 

svislých kcí. 

 
Kontrola 

výškového a 

polohové umístění 

 

ČSN 

73 0212-3, 

projektová 

dokumentace 

 
 

SV, G, 

mistr 

 

 
Měřením 

 

Jedno- 

-rázově 

 
 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

10 

 

Kontrola bednění 

 
Kontrola stavu a 

provedení 

Technické listy, 

projektová 

dokumentace, 

ČSN EN 13670 

 

SV 

 

Měřením 
 

Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

11 

 

Kontrola výztuţe 

 
Kontrola stavu a 

provedení 

Projektová 

dokumentace, 

ČSN EN 13670, 

ČSN EN 10080 

 
Statik, 

TDI, SV 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 
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12 

 
Kontrola dodávky 

čerstvého betonu 

 
Kontrola sloţení, 

objemu, vlastností 

 

Dodací list 

 
SV, 

mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

 

Průběţně 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 
13 

Kontrola ukládání 

a hutnění čerstvé 

směsi 

Správné uloţení a 

hutnění betonové 

směsi 

Projektová 

dokumentace, 

ČSN EN 13670 

SV, 

mistr 

 
Vizuálně 

 
Průběţně 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 
14 

Kontrola 

ošetřování 

betonové kce. 

Kontrola 

ošetřování 

vybetonované 

kce. 

ČSN EN 13670, 

technologický 

předpis 

SV, 

mistr 

 
Vizuálně 

 
Průběţně 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 
15 

Kontrola při 

odbedňování 

Kontrola a 

ochrana 

konstrukce při 

odbedňování 

ČSN EN 13670, 

technologický 

předpis 

SV, 

mistr 

 
Vizuálně 

Jedno- 

-rázově 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

V
ý

st
u
p
n
í 

 
 

16 

Kontrola 

geometrické 

přesnosti 

Kontrola tvaru, 

rozměrů a 

rovinnosti 

konstrukce 

ČSN EN 13670, 

ČSN 

73 0212-3 

SV, G, 

mistr, 

TDI 

 

Měřením 
 

Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

17 

 
Kontrola pevnosti 

betonu 

Laboratorní 

zkouška 

zkušebních těles 

ČSN EN 

12390 - 3 

 

SV, ZL 

 

Měřením 
 

Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

18 

 
Kontrola provedení 

všech kcí. 

Vizuální kontrola 

provedení 

konstrukcí 

Projektová 

dokumentace, 

ČSN EN 13670 

 
SV, TDI, 

mistr 

 

Vizuálně 
Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 
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8.3 Seznam pouţitých zkratek 

SV     stavbyvedoucí  

TDI     technický dozor investora 

G     geodet 

KBOZP    koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

M     mistr  

SD     stavební deník 

Kce.     konstrukce 

ZL     zkušební laboratoř 

ČSN     česká technická norma 

ČSN EN    převzaté evropské normy 

 

8.4 Seznam pouţité legislativy 

 Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (novela  

č. 350/2012 Sb.) 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela č. 62/2013 Sb.) 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby (novela č. 20/2012 

Sb.) 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích (novela č. 136/2016 Sb.) 

 Norma ČSN 73 0212-3, Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 

3: Pozemní stavební objekty 

 Norma ČSN EN 12504-2, Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 

zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

 Norma ČSN 73 1373, Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody 

zkoušení betonu 

 Norma ČSN EN 13670, Provádění betonových konstrukcí 

 Norma ČSN EN 10080, Ocel pro výztuţ do betonu - Svařitelná betonářská  

ocel - Všeobecně 

 Norma ČSN EN 12390-3, Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních těles 
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Pro hrubou vrchní stavbu hlavního objektu SO 01 byl vytvořen poloţkový 

rozpočet s výkazem výměr a výčtem limitek zdrojů, které jsou součástí příloh B. 6, B. 7 

a B. 8. K vypracování rozpočtu byla pouţita studentská verze programu BUILDpowerS. 

Poloţkový rozpočet je součástí přílohy B. 5 Poloţkový rozpočet. 
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Časový plán pro etapu hrubé vrchní stavby hlavního objektu SO 01 byl vytvořen 

v programu Contec. Pracovní doba byla zvolena jako osmihodinová. Z důvodu malého 

prostoru na staveništi se nebude počítat s částečným odbedněním, a proto je v časovém 

harmonogramu naznačena doba pro odbednění vodorovných konstrukcí 28 dní.  

Po odbednění vodorovných konstrukcí dojde k uvolnění pracovního prostoru a můţou 

začít zdicí práce. Časový plán je obsahem přílohy B. 9 Časový harmonogram. 

V programu Contec, v závislosti na časový harmonogram, byla vytvořena měsíční 

bilance pracovníků, která je obsahem přílohy B. 10 Bilance pracovníků. 
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Cílem mé práce bylo zpracování technologického projektu pro realizaci hrubé 

vrchní stavby nového nemocničního pavilonu B, nacházejícího se v Trutnově. Tento 

vytyčený cíl se mi podařilo v daném termínu naplnit. Práce byla rozdělena do několika 

kapitol. Kapitoly bakalářské práce popisují jednotlivé části stavebně technologického 

projektu výstavby hlavního stavebního objektu SO 01. 

Kostru práce tvoří kapitola zařízení staveniště, od které se odvíjí návrh pouţité 

mechanizace a strojů. Hlavním problémem bylo vhodné umístění věţového jeřábu tak, 

aby jeho dosah pokryl celý prostor staveniště. Na základě jeho umístění jsem mohl 

rozmístit ostatní objekty a plochy pro zařízení staveniště. V kapitole širších dopravních 

vztahů jsem řešil trasy pro dopravu pouţitého materiálu a jejich zájmové body. Dále 

jsem zpracoval technologický předpis pro ţelezobetonovou monolitickou konstrukci, 

s kterou je spjat kontrolní a zkušební plán. V rámci výstavbového procesu hrubé vrchní 

stavby jsem řešil způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci formou výčtu 

rizik a k nim náleţících bezpečnostních opatření i ochranu ţivotního prostředí.  

Pro hrubou vrchní stavbu jsem vypracoval poloţkový rozpočet včetně výkazu výměr  

a časový plán jednotlivých činností. 

Pro zpracování této práce jsem vyuţil programů Microsoft Word, Excel  

a ArchiCAD, při jejichţ pouţívání jsem prohloubil své znalosti. Naučil jsem se pracovat 

s programem BUILDpowerS, jenţ jsem pouţil pro tvorbu poloţkového rozpočtu,  

a s programem Contec, který jsem vyuţil pro zpracování časového plánu. 

V bakalářské práci jsem vycházel ze znalostí nabytých při studiu na Fakultě 

stavební Vysokého učení technického. Během tvorby závěrečné práce jsem získal 

mnoho nových informací týkajících se zejména postupu při výstavbě monolitické 

konstrukce, ceně stavebních materiálů, prací a výkonosti pracovníků. Nejvíce mě 

zaujala tvorba časového plánu v programu Contec a jeho navazování jednotlivých 

činností na sebe. V průběhu práce jsem se utvrdil v tom, ţe příprava a realizace stavby 

je náročný a komplikovaný proces. Věřím, ţe po získání zkušeností z praxe, budou mé 

schopnosti a znalosti zaručovat kvalitní a bezpečně odvedenou práci. 
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