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ABSTRAKT  

Předmětem Diplomové práce je stavebně technologické řešení hrubé spodní stavby objektu 

E, F, G a podzemních garáží, které patří do souboru obytných budov „Letňanské zahrady“ 

v Praze. Práce obsahuje časový a finanční plán, rozpočet řešené technologické etapy, 

technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů. Hlavní částí mé diplomové práce je řešení zaměřené na provedení založení 

objektů výškových budov a podzemních garáží. Pro tyto činnosti jsou vypracovány 

technologické předpisy pro provádění ŽB základové desky a konstrukce hrubé spodní stavby 

„bílé vany“. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytové domy, technologie, stavba,  stavebně technologická příprava stavby, rozpočet, časový 

a finanční plán, návrh strojů, kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, bílá vana, 

železobeton. 

ABSTRACT  

The subject of the final thesis deals with constructional technological project of structural 

work of building E, F, G and undeground garages, which belong to complex of building 

„Letňanské zahrady“ in Prague. The thesis contains time and financial plan, itemized budget 

for substructure, technical report, site equipment, machine assembly. The main part of my 

thesis consists of the technological prescription for foundation slab and construction of 

carcass substructure „white tank“. 

KEYWORDS  

Flat house, building technology preparation of construction, budget of the building, time and 

financial plan, machine assembly, control and test plan, technological instruction, white tank, 

reinforced concrete. 
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ÚVOD: 

Předmětem mé diplomové práce je vypracování technologické přípravy stavby bytového 

objektu E, F, G, který je součástí obytného souboru Letňanské zahrady. Celková výstavba 

objektu je popsána ve stavěbně technologické studii. Podrobněji ve své závěrečné práci 

popisuji provádění hrubé spodní stavby technologií „bílé vany“,  pro níž jsem vypracoval 

technologické předpisy pro základovou desku a svislé obvodové konstrukce. Dále v předpisu 

řeším realizaci vnitřních svislých a vodorovných konstrukcí na které jsem vypracoval 

kontrolní a zkušební plán v textové a tabulkové verzi. Pro řešenou technologickou etapu jsem 

zpracoval položkový rozpočet a časový harmonogram hrubé stavby. Zabýval jsem se též 

návrhem zařízení staveniště, stavebních strojů a posouzením dopravních tras při dopravě 

materiálu. Součástí mé diplomové práce je vytvoření výkresů bednění svislých a 

vodorovných konstrukcí čtvrtého podzemního podlaží. 
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1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

Základní identifikační údaje o stavbě:  

Název stavby: Obytný soubor „Letňanské Zahrady“ 

Místo stavby:  Praha 18 - Letňany       

  Realizace objektu EFG  

k.ú.Letňany,  

Parcelní číslo: 760/64, 760/66  

Charakter stavby: bytová výstavba 

Doba výstavby: 1.3. 2018 - 31.7. 2021 

Orientační cena stavby:  603 305 348 Kč 

Hlavní účastnící výstavby: 

Údaje o stavebníkovi:  CENTRAL GROUP 

          Letňanské zahrady a.s., IČ: 28404658      

         Na Strži 65, 1702  140 00   

Praha 4 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Hlavní inženýr ptojektu:  Ing. J. Cakl 

    CENTRAL GROUP 

Údaje o investoru stavby: CENTRAL GROUP a.s.      

Na Strži 65,1702  140 00        

Praha 4 

Údaje o realizační firmě:  IMOS Brno, a.s. 

Olomoucká 174, 627 00 Brno 
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Členění stavby na stavební objekty:  

SO 01 Bytový objekt E, F,G, podzemní garáže  

SO 02 Elektro NN přípojka 

SO 03 Vodovodní přípojka 

SO 04 Splašková kanalizační přípojka 

SO 05 Dešťová kanalizační přípojka 

SO 06 Přípojka horkovod 

SO 07 Přípojka sdělovací 

SO 08 Přípojka sloupového osvětlení 

SO 09  Zpevněné plochy - komunikace (vjezd do garáží) 

SO 10  Zpevněné plochy - chodníky 

SO 11 Sadové úpravy (Zeleň , ohumusování)  

1.1 Popis území stavby 

1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku  

Zájmové území se nachází na severovýchodním okraji městské části v zastavěné lokalitě 

Praha 9 – Letňany, katastrální území Letňany. Jedná se o bytový komplex „Letňanské 

zahrady“, které jsou řešeny souborem obytných objektů. Hlavní objekty E, F, G bude 

realizován na pozemcích parcelních  čísel 760/64 a 760/66. Území stavby je téměř rovné, bez 

terénních nerovností. V současné době je na pozemcích již skrytá ornice, probíhá výstavba 

inženýrských sítí. V okolí stavby dříve ralizována výstavba 1. a 2. etapy bytových domů A, 

B, C, D a L, M, N, O, P. 

1.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na místě staveniště byly provedeny tyto průzkumy: 

 Inženýrskogeologický průzkum 

 Hydrogeologický průzkum pro ověření možnosti vsakování srážkových vod 

 Základní korozivní průzkum - stanovení hlavních zásad řešení ochrany stavby před 

korozními vlivy bludných proudů pro DSP 

 Studie oslunění a denního osvětlení  
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1.1.3 Geologické a hydrogeologické poměry území 

Geologické poměry: 

„( V místě stavby byl proveden inženýrskogelgický průzkum a  také geotechnické zhodnocení 

pro základové podmínky na staveništi. Zajmové území náleží Českobrodské tabuli, která je 

součástí jihozápadního křídla České křídové tabule. Zásadním podmiňujícím  faktorem pro 

geologii stavby je směr vrtev ordovického sedimentárního masívu, který je s převážně se 

sklonem vrstvev k JJV a dále potom horninové členění na styku břidličných a křemencových 

hornin. Území stavby je prakticky rovinné a vyškové rozdíly jsou nejsou příliš velké. Po obou 

stranách hlavního křemencového pruhu tvoří podklad břidlice. Na SZ straně staveniště bylo 

zjištěno souvrství prachovito-jílovými břidlicemi,který se vyznačují tmavě šedou barvou. Na 

JV straně se nachází souvrství písčito prachovitých břidlic, které mají šedou až tmavě šedou 

barvu. V daných prosotorách se uplatňilo i fosilní zvětrávání, které se projevuje pestrým 

barevným odstínem hornin a různou intenzitou zvětrání zasahující do různé hloubky.Ve 

svrchní části se nachází pískovce, které mají variabilní zrna od jemnozrnných až po 

hrubozrnné. Na povrchu bývají pískovcové horniny velmi slabě zpevněné.  Povrch křídových 

pískovců se podle geologických sond nachází v hloubce 0,8 až 2,9 mpod povrchem terénu (tj. 

mezi kótami cca 255-257m.n.m.). Báze pískovců se pohybuje mezi 7,9 až 9,4 metry pod 

terénem (cca 249,8 – 250,1 m.n.m.). V průzkumných sondách nebyli zjištěny jiné linotypy než 

pískovce zjišteny. Křídový horninový masív je situován v celé ploše zájmového území a 

dosahuje mocnosti mezi 1 až 6 metry.Kvartérní patro podle provedených sond obsahuje 

následných 5 typů typů zemin. Při každé třetí provedné sondě bylo zjištěno zcela odlišných 

geologických profilů. Toto zjištění jasně naznačuje že v místě v zájmovém území stavby 

budou velmi komplikované základové poměry, které budou vázíny na výskyt skrytého 

křemnecového hřbetu. .)“  

Převzato z projektové dokumentace 
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Hydrogeologické poměry: 

„(Velmi složité základové poměry z hlediska odlišných geologických profilův podloží stavy, 

budou ještě dále kompplikovány hydrogeologickými poměry, které budou z hlediska 

hloubky stavení jámy komplikovat založení objektů E-F-G a mezilehlých garáží. Úrověň 

hladiny podzemních vody v zájmovém území byla v hloubce 1,8 až 3,0 m nad úrovní 3. PP. 

Založení obektu se předpokládá na velkoprůměrových pilotách, které budou  vetknuty do 

kaolinitického pískovce. Hladina podzemní vody je zjištěna blízko po úrovní terénu. 

V hloubkách 2,5 ž 3,8 m pod úrovní terénu. Kvůli předpokádaným výkyvům je potřeba 

počítat se změnou hladiny podzemní vody cca ± 0,5 m. Směr proudění podzemních vod je 

totožný se sklonem terénu, který ted je od J až k JJV k S až SSZ. Vzhledem k slžitosti a 

urovni zakládání objektu E-F-G , lze konstatovat že hladina podzemní vody bude zhoršovat 

podmínky pro zakládání. .)“  

Převzato z projektové dokumentace 

1.1.4 Zatížení zemním radonem 

„( Zapomocí předběžného posouzení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a 

posouzení plynopropustnosti zemin je v zájmové lokalitě stanoven střední radonový index 

pozemku. Navrhovaný způsob provedení hydroizolace hrubé spodní stavby byl stanoven 

technologií „bílé vany“ při kombinaci s vzduchotechnickým zařízením, které provětrává 

suterénní prostory. Zajistí dostatečnou ochranu z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do 

budovy (dle ČSN 73 0601). )“  

Převzato z projektové dokumentace 

1.1.5 Korozní průzkum 

Zájmové území staveniště pro objekty E-F-G  je podle ČSN 03 8375 Zásady ochrany proti 

korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě klasifikováno jako středně 

agresivní – ve III. stupni korozní agresivity. 

1.1.6 Vytyčení objektu a stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

„( Polohopisné vytyčení v systému JTSK je provedeno prostřednictvím bodů, které  definují 

svislé hrany železobetonových stěn suterénních podlaží.  
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Výškově je objekt osazen v systému Bpv. Úroveň ± 0,000 m.n.m. je v rovinně podlaží 1.NP. 

Výškové založení jednotlivých objektů je stanovena pro každou sekci samostatně - odpovídá 

absolutní výškové úrovni:  

sekce E  +263,600 m n.m.  

sekce F  +263,600 m n.m.  

sekce G  +264,400 m n.m.  

Přehled inženýrských sítí v zájmové lokalitě je patrný z koordinační situace. Dodavatel je 

povinen zajistit vytýčení dotčených tras technické infrastruktury před začátkem stavby. 

V oblasti vedení sítí budou dodržována ochranná pásma. Ta musí být respektována při 

souběžném vedení, křížení nebo krytí sítí. 

Pro práci v ochranných pásmech budou dodržována normová opatření při práci v oblasti 

podzemních sítí. .)“  

Převzato z projektové dokumentace 

1.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Pozemek i prostory objektů obytného souboru budov jsou mimo území záplavového 

charakteru. Území stavby je suché, neprotéká jím žádný povrchový tok (trvalý či dočasný) a 

ani se na něm nenachází žádná vodní plocha. Je zde počítáno s hladinou spodní vody, která 

se nachází v hloubce 2,5 až 3,8 m pod úrovní terénu. Výskyt spodní vody bude komplikovat 

založení spodní stavby. Nutno pod hladinou podzemní vody trvale odčerpávat spodní vody. 

1.1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba je součástí okolní zástavby a tvoří velký obytný komplex „Letňanské zahrady“. 

Okolní budovy budou řešeny v dřívější realizační etapě. Průběh výstavby objektu E-F-G 

nebude mít zásadní vliv na okolní zástavbu. Okolí stavby je stejného charakteru. V blízkosti 

realizovaných objektů se nachází bytová výstavba vysokých bytových budov obdobného 

vzhledu. Během výstavby bude docházet k minimálnímu množství zvýšení hluku a prašnosti 

v okolí. 

1.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V prostorách stavby se nenachází žádný objekt určen k demolici. Na pozemku nejsou žádné 

stromy ani křoviny, které by bylo nutné k vykácet. 
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1.1.10 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Na pozemcích pro navrhovanou výstavbu se nenachází žádný zábory zemědělského půdního 

fondu, ani pozemků určených k plnění funkci lesa. 

 1.1.11 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu),  

Přístup na stavbu bude po ulici Veselská, která vede k blízské betonárce. Napojení na ulici  

Škarvadova, která vede k vjezdu na staveniště. Dále k příjezdu na stavbu je zřízena dočasna 

křižovatka, která nás napojí na zpevněnou staeništní komunikaci. V průběhu výstavby budou 

řešeny nové objektové přípojky inženýrských sítí: horkovod, elektro kabely VN, elektro 

kabely NN, kanalizace splašková, kanalizace dešťová a sdělovací přípojka. Objektové 

přípojky budou napojeny na již zřízené inženýrské sítě, které byli zrealizované v předchozích 

etapách výstavby obytného souboru budov „Letňanských zahrady“. 

1.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Objekt je navázán na etapu realizaci předchozích objektů, které patří do obytného souboru 

„Letňanské zahrad“. Předem  realizované bytové objekty A, B, C, D a L, M, N, O, P jsou 

řešeny v předchozí etapě výstavby. Okolní zástavba bytových objektů je tvořena nižšími 5 

podlažními bytovými domy stejného charakteru stavby. Tyto budovy také disponují se 

společnými podzemními garážemi, které spojují jednotlivé objekty. 

1.2 Celkový popis stavby  

1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o výstavbu obytného soubor „Letňanské zahrady“. Jednotlivé objekty obytných 

budov jsou realizovány v záměru rozsáhlé bytové výstavby se společnýmí prostory 

podzemních garáží jednotlivých částí komplexu. 
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„(  Kapacitní bilance bytových jednotek 

 

Sekce 

Kancelář 

(1 + kk) 

1+kk 2+kk 3+kk 4+kk 4+kk Celkový 

počet bytů 

Objekt E 0 36 16 24 10 1 87 

Objekt F 0 36 16 24 10 1 87 

Objekt G 1 40 17 25 11 1 95 

CELKEM 1 112 49 73 31 3 269 

Plochy objektu:  

- zastavěná plocha      3500 m2  

- celková podlažní plocha - nadzemní podlaží  16425 m2  

- celková podlažní plocha - poddzemní podlaží  9119 m2  

- celková plocha bytů      5284 m2  

- celková plocha pojízdné plochy v garážích   7338 m2  

Obestavěný prostor objektu:  

- celkový obestavěný prostor     97748 m3  

- obestavěný prostor spodní stavby    32670 m3  

Počet podlaží:  

- nadzemní podlaží       13   

- podzemní podlaží       4   

- počet podlaží  celkem      17   

Parkovací stání  

- Počet odstavných a parkovacích stání v objektu:                237  

- (z toho 53 uzavřených gar. stání)   

- Počet odstavných a parkovacích stání před objektem          46   

- Počet odstavných a parkovacích stání celkem                283. )“  

Převzato z projektové dokumentace 

1.3 Celkové urbanistické a arhitektonické řešení  

1.3.1 Urbanismus 

„(Urbanistické začlenění stavebních objektů vychází z velikosti tvaru pozemku v návaznosti 

na požadavky dotčených orgánů územního plánování. Objekt svými půdorysnými rozměry a 
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výškovou hladinou bude vhodný do okolní zástavby. Stavbou dotčené pozemky jsou 

návrhové plochy pro bytovou výstavbu. Tedy výstavba výškových bytových domů  je 

v souladu s Územním plánem hlavního města Prahy.)“  

Převzato z projektové dokumentace 

1.3.2 Architektonické řešení 

„(Bytové výškové objekty E, F, G jsou součástí obytného souboru budov „Letňanské 

Zahrady“. Sekce mají 4 podzemní (objekt E pouze 3) a 13 nadzemních podlaží. Základní 

půdorysný tvar výškových budov je tvořen čtvercovým půdorysem doplněným arkýři v 

různých výškách a polohách. Domy jsou uspořádány do vrcholů přibližně rovnoramenného 

trojúhelníku a jsou navzájem propojeny v úrovni 2. - 4. PP. Plochy nad spojovacím krčkem, 

přilehlé k obvodu nadzemní části domu G vytváří terasy a předzahrádky. Další ustupující 

plochy tvořící velké terasy vznikají ve 13. NP. v ustupujících částech posledního patra domu. 

Všechny střechy jsou ploché. V suterénních patrech je umístěno celkem 237 otevřených i 

uzavřených parkovacích stání, část z nich má rozměry nutné pro užívání osobami s omezenou 

možností pohybu. Pro návštěvníky rezidentů je vyhrazeno 46 parkovacích stání přímo při 

komunikacích u objektů. Vjezd pro automobily do objektu je řešen odbočkou z místní 

dvoupruhé komunikace. Odbočka je navržena jako dvoupruhá rampa do společného 

tunelového vjezdu suterénních prostor (úr. 2.pp) v JV části souboru. Vjezd jsou uzavřen 

sekčními garážovými vraty 5400 x 2250 mm. V suterénních podlažích jsou mimo otevřených 

a uzavřených parkovacích stání a sklepních kójí rezidentů situovány technické a domovní 

prostory. Zbývající 2. - 13. nadzemní podlaží tvoří mimo komunikačních jader a domovních 

chodeb už výlučně bytové jednotky různých velikostních kategorií. Části ploch nad 

spojovacími krčky, přilehlých k obvodu nadzemní části domu G vytváří terasy a 

předzahrádky. Další ustupující plochy tvořící velké terasy vznikají v 13. np v ustupujících 

částech posledního patra domú. Menší terasy jsou nad arkýři v 5. a 10. np.)“  

Převzato z projektové dokumentace 

1.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

1.4.1 Provozní řešení 

Napojení řešeného obytného souboru budov na stávající infrastrukturu bude řešeno nově 

vybudovanými komunikacemi uvnitř komplexu. Jednou hlavní rampou řešen sjezd do 
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podzemních garáží. Dále budou vybudovány venkovní parkovací stání podél komunikací. 

Zřízeny chodníky pro pěší, které budou sitoovány v  místě zeleně mezi  jednotlivými objeky 

a na terasách nad podzemními garážemi. 

Stavba nebude obsahovat žádné provozy a výroby. Objekty o 13 nadzemních a 4 podezmních 

patrech (objekt E pouze 3).  Bytové domy se společnými chodbami a podzemními garážemi. 

Centrální komunikační jádra s dvěma výtahy a dvouramenným schodištěm propojují 

nadzemní a podzemní podlaží všech sekcí. V suteréních patrech jsou jednotlivé objekty 

spojeny 3 podlažními podzemními garážemi včetně společných prostor a sklepních kójí. 

1.5 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba bytových domů E, F, G a společné prostory podzemních garážových stání jsou 

navrženy k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V podzemních 

garážových prostorách je vyhrazeno 8 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace o rozměrech min 3,5 x 5,5 m, které budou mít vodorovné i svislé značení . Užívání 

objektu těžce postiženými osobami vyhoví vyhl. MMR ČR č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.Venkovní řešení 

komunikací,  manipulačních ploch u objektů jsou navrženy a řešeny jako bezbariérové podle 

vyhlášky 398/2009 Sb. Komunikace pro pěší budou opatřeny varovným pásem (reliéfní 

dlažbou) a také obrubníky v místě přechodů budou sníženy na 20 mm. Rampy a schodiště 

budou opatřeny madly v úrovni 900 mm, která přesahuje začátak a konec rampy nebo 

schodště o 150 mm. U prvního a posledního schodištového stupně bude provedeno barevné 

značení. 

1.6 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt bytových domů a mezilehlých podzemních garáží splňuje vyhlášku číslo 20/2012 Sb. 

o obecných technických požadavcích na stavby. Bezpečnost také zajistíme používáním 

pouze atestovaných stavebních materiálů, které splňují příslušné hygienické předpisy. 

Zařízené bude podléhat průběžným revizím, které provádíme v požadovaných intervalech 

revizními techniky. 
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1.7 Základní charakteristika objektu 

1.7.1 Stavební řešení  

„( Bytové domy a mezilehlé podzemní garáže jsou založeny na základových deskách, které 

jsou provedeny v kombinaci velkoprůměrových vrtaných pilot. Stěny v suteréních 4 

podlažních garážích (u objektu E pouze 3 podzemní podlaží). V suterénní části objektu se 

jedná o železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet se ztužujícími jádry, které jsou 

doplněny příčnými nosnými stěnami. Ve stropě nad 2. PP přechází systém na příčný stěnový 

se ztužujícím jádrem pro každou sekci. Přechod konstrukčních systémů bude realizován 

stěnovými nosníky. Suterén objektu tvoří obvodové železobetonové stěny tloušťky 240-300 

mm  a železobetonové pilíře a stěny tl. 240 mm, které jsou řešeny v modulových osách 

respektující garážová stání a komunikační trasy v podzemních garážových prostorech. 

Konstrukční systém nadzemních části je řešen jako železobetonový monolitický stěnový se 

ztužujícími jádry. Šachty výtahů jsou odděleny od sousedních nosných konstrukcí. 

Objektové dilatace jsou řešeny zdvojenou stěnou s 30 mm izolantu. Železobetonová 

schodišťová ramena jsou prefabrikovaná. .)“  

Převzato z projektové dokumentace 

1.7.2 Materiálová charakteristika stavebních objektů 

1.7.2.1 SO 01 Bytový objekt E, F, G s podzemními garážemi 

Piloty: 

„( Stavba je kvůli obtížným geologickým poměrům založena na pilotách. Pod věžovými 

objekty se jedná o piloty o průměrů 900 mm a 1200 mm. Piloty provedeny z betonu C30/37 

XC2, XA1 - S3 –Dmax 22 mm. V prostorách mezilehlých podzemních garáží objekt M2 jsou 

provedeny tahové piloty o průměru 800 mm, které jsou zhotoveny z betonu C25/30 XC2, 

XA1 - S3 –Dmax 22 mm. .)“  

Použitý zdroj projektová dokumentace 

Základová deska (ZD): 

Přes hlavu pilot bude provedena železobetonová základová deska v tloušťkách 350 – 400 

mm, která bude zesílena ve vícenamáhaných místech podle PD. ZD provedena z  betonu 

C25/30 XC4, XA1 – S3 –Dmax 22 mm s přidanou přísadou Xypex Admix C 1000 NF (v 

zimním období použita přísada Admix C 500 NF). Kontstrukce ZD je řešena technologíí 
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„Bílé vany“. V místě výškových objektů se základová deska nebude propojovat s výztuží 

pilot. V oblasti podzemních garáží v místech tahových pilot předpokládáme spolupůsobení. 

U tahových pilot provážeme výztuž ZD s výztuží pilot. 

Podzemní podlaží 

Výztužné armatury: 

Použita betonářská výztuž typu  B 500B. Vyztužení bude provedeno podle výkresu tvaru 

dané konstrukce. 

Svislé nosné konstrukce: 

Celá spodní stavba bude provedena koncepčně jako „bílá vana“. Všechny pracovní a dilatační 

spáry budou opatřeny systémovými těsnícími prvky. Do stěn budou průběžně vyvazovány 

trhací lišty ve vzdálenostech 4,5 m podle PD. Provedená konstrukce spodní stavby bude 

splňovat požadavky A2 – lehce vlhké prostředí (garáže). Konstrukce „bíle vany“ je navržena 

na výpočtovou velikost trhliny základové desky a suteréních stěn 0,3 mm. Dosaženo 

konstrukčním řešením, přísadou Xypex Admix C 1000 NF (v zimním období použita přísada 

Admix C 500 NF) a také správným řešením pracovních a dilatačních spár. 

Obvodové stěny v podzemních patrech (4. PP. - 2. PP.)  pod věžemi jsou provedeny 

v tloušťkách 300 mm. U obvodových stěn pod objekty použit beton C30/37 XC4, XA1 – S3 

– Dmax 22 mm s použitím krystalizační přísady Xypex Admix C 1000 NF (v zimním období 

použita přísada Admix C 500 NF). 

Obvodové stěny v podzemních patrech (4.PP až 2.PP.) u garáží v tloušťkách 300 mm,  budou 

provedeny z betonu C25/30 XC4, XA1 – S3 – Dmax 22 mm s použitím krystaliazční přísady 

Xypex Admix C 1000 NF (v zimním období použita přísada Admix C 500 NF). 

Obvodové stěny u objektu G (1.PP.) řešeny v tloušťkách 240 mm. Provedeny z betonu 

C25/30 – XC1. U zesílených průnikových stěn bude použit beton C30/37 -XC1. U objektu 

G není 1.PP řešeno z vodotěsného betonu. Nutno opatřit všechny obvodové stěny které 

příjdou do kontaktu se zeminou hydroizolačními asfaltovými pásy, které budou vytaženy nad 

úrověň terénu. U ostatních objektů E a F v (1.PP.) je použit beton C25/30-XC4, XA1 – S3– 

Dmax 22 mm + přísada Xypex Admix C 1000 NF (v zimním období použita přísada Admix 

C 500 NF). 
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Vnitřní sloupy v garážových prostorech budou řešeny z betonu C30/37 - XC1 o základním 

půdorysném rozměru 1000 x 240 mm. Vnitřní stěny  v podzemních garážích řešeny v 

tloušťkách 200 – 240 mm. Provedeny z betonu C25/30 – XC1.  

Vnitřní stěny pod výškovými objekty (4.PP – 2.PP) řešeny v tloušťkách 200 – 240 mm. 

Provedeny z betonu C30/37 – XC1  

U vnitřních stěn v 1.PP o tloušťkách 200 – 240 mm použit beton C25/30 – XC1  

Vodorovné stropní konstrukce: 

Stropní desky v podzemních patrech (4.PP - 3.PP) řešeny v tlouštkách 200 - 220 mm z  

betonu C25/30– XC1.Stropy pod věžemi nad 2.PP v tloušťce 200 mm z betonu C25/30– 

XC1.  

Vodorovné konstrukce u mezilehlých podzemních garáží nad 2.PP řešena z betonu C30/37– 

XC1. V místě podzemních garáží je stropní deska (nad 2.PP) řešena jako zelená terasa, která 

bude  zasypána substrátem o vrtsvě cca 1,5 metru. Nad garážemi bude zřízen prostor zeleně 

opatřen chodníky pro pěší nebo soukromými předzahrádky.  Kvůli velké hmotnosti násypu 

bude tloušťka stropní desky zvětšena na 250 mm, která navíc bude zesílena hlavicemi nad 

sloupy o tl. 450 mm. Stropní deska uzavítající prostor podzemních garáží bude provedena 

jako spádovaná 

Pod věžemi u objektů E a F (1.PP ) jsou stropní desky řešeny v tloušťce 200 mm z betonu 

C30/37– XC1. Přechodová stropní deska v 1.NP tloušťky 200 mm z betonu C30/37– XC1. 

U objektu G bude stropní deska v 1.NP řešena v tloušťce 200 mm z betonu C25/30– XC1.  

Hrubá horní stavba: 

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové stěny 1.NP – 13.NP navrženy jako železobetonové monolitické stěny  v 

tloušťkách 220 - 240 mm, které budou provedeny z betonu C30/37 – XC1. Z exteriéru budou 

opatřeny kontaktním tepelně izolačním kotveným systémem ETICS. Provedeno z fasádních 

desek z minerální vlny o tloušťkách 140-180 mm 

Vnitřní stěny u výškových objektů v nadzemních podlažích (1.NP– 13.NP) provedeny v 

tloušťách 200 mm - 240 mm z betonu C25/30 XC1.  

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy v nadzemních podlažích (2. – 3. NP, 6. - 13.NP) jsou tloušťky 200 mm z betonu 

C25/30– XC1. Stropní přechodová deska provedena v nadzemních podlaží ( 4. a 5.NP) u 
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výškových objektů, která je zhotovena v tloušťce 200 mm z vyšší pevnostní třidy betonu 

C30/37– XC1. 

Balkóny a terasy: 

Balkónové desky připojeny isonosníky zamezující tepelných ztrátám svislých konstrukcí 

v oblasti napojení stropů a balkónů. Balkony provedeny z betonu C 30/37 – XC4, XF3. 

Nadvýšení dílců bude řešeno podle technických předpisů dodavatele isonosníků. Balkónové 

desky opatřeny podlahou ve spádů směrem k bočnim částem. Čelní část bude opatřena ŽB 

zábradlími, které budou řešeny jako atiky připojením pomocí isonosníků Schock Isokorb 

k ŽB balkónům.  

Schodišťová prefabrikovaná ramena: 

Schodiště výškových objektů jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná ramena, 

která budou osazována na podesty a mezipodesty. Prefabrikované konstrukce schodišťových 

ramen, které jsou uložena na pryžové podložky BELAR 0.9 tl. 10 mm. 

Povrchové úpravy stěn: 

Vnitřní stěny v jednotlivých bytových jednotkách, také ve společných chodbách jsou 

omítnuty dvouvrstvou vápenocementovou  štukovou omítkou. Omítnutí provedeno v tlouštce 

15 mm o zrnitosti max. 0,3 mm. Poté budou plochy stěn vymalovány.  

ŽB stěny a sloupy v podzemních garážích, technických a sklepních  prostorách v podzemních 

podlaží nejsou omítnuty. Hrany železobetonových stěn a sloupů jsou sraženy.  

Komunikační prostory schodiště jsou i v podzemních  podlažích omítnuty v celém rozsahu. 

V místě hlavních vstupů do objektů jsou prostory omítnut v celém rozsahu. 

Ve všech  bytových komunikačních prostorech a bytech (mimo prostory podzemní garáží, 

sklepů a technických místností) jsou stěny a stropy bytů vymalovány bílou malbou 

PRIMALEX PLUS. V prostorech garáží a technického zázemí objektu je užita malba 

PRIMALEX STANDARD, která je použita pouze na stropy.  

V hygienických prostorách bytových jednotek budou stěny obloženy keramickými obklady, 

které provedeme do výšky zárubní cca 2120 mm. V úklidových komorách jsou keramické 

obklady provedeny pouze za umyvadlem, záchodem a výlevkou do výšky 1500 mm.  
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Venkovní fasádní povrchy: 

Fasádní plochy jsou opatřeny vnějším tepelně izolačním kontaktním systémem (ETICS), 

který popisuji níže. Vnější plocha izolantu je opatřena silikonsilikátovou omítkou Weber.pas 

extraClean, která má samočisticí efekt. Použití omítkoviny probarvené ve hmotě se zrnitostí 

2 mm.  

Podlahy a  povrchové úpravy podlah: 

„(V  garážových prostorách jsou podlahy prováděny syntetickým stěrkovým systémem pro 

pojížděné plochy. Ve sklepních prostorách a technických místnostech bude také proveden 

syntetický podlahový stěrkový systém pro pochozí plochy. 

Podlahy v bytových jednotkách jsou řešeny jako těžké plovoucí. Skladby vrstev jsou 

provedeny v tloušce 130 mm. Roznášecí deska z anhydritové mazaniny bude řešena v 

minimální tloušťce 40 mm. Na deskách mazanině položen expandovaný kročejový 

polystyrén tl. 30 mm, na který pokládáme desky expandovaného polystyrénu o tl. 50 mm. 

Mazanina je dilatována od svislých konstrukcí páskami ETHAFOAM a od polystyrénových 

desek polyetylénovou fólií min. tl. 0,2 mm.Podlahy v místě schodišťových mezipodest jsou 

řešeny základní skladební tloušťkou 70 mm, s izolací proti kročejovému hluku 

extrudovanými polyethylénovými pásy 2 x ETHAFOAM  celk. tl. 10 mm. Roznášecí vrstvu 

tvoří anhydritový potěr tl. 50 mm, který je  dilatovaný po obvodu rovněž pásky 

ETHAFOAM. Nášlapné vrstvy u bytových jedntek jsou tvořeny u koupelen, předsíní, WC, 

komor, balkónů keramickou velkoformátovou dlažbou. Další nášlapné vrtsvy v pokojích jsou 

řešeny v podobě laminátových podlah.  

Na venkovních terasách a ve vlhkém prostředí bude použita betonová dlažba, která bude mít 

vlastnosti proti uklouznutí a také mrazuvzdorná.  

Střechy 

Ploché střechy jsou nepochozí jednoplášťové, které mají  souvrství hydroizolačních vrstev 

provedeno dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy s klasickým pořadím vrstev. 

Skladba bude kotvena do stropní desky. Na vodorovnou konstrukci je nejdříve aplikován 

penetrační nátěr a následně nataven asfaltový pás, který plní funkci parozábrany. Tepelně 

izolační vrstva provedena ve spádu 3% z dílců z expandovaného polystyrénu EPS 150 

S STABIL. Následně provedeno kotvené hydroizolační souvrství z asfaltových pásů 

(ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR + GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL).  
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Terasy 

Skladba teras s klasickým pořadím vrstev je řešena jako jednoplášťová, která má pochozí 

vrstvu z betonových dlaždic, které budou osazovány na výškově nastavitelné podložky. 

Podložkami zajistíme rovinnost povrchu teras. Hydroizolační souvrství je opět řešeno 

pomocí dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů (ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR + 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Tepelnou izolaci tvoří spádové desky EPS 150 S 

STABIL. Součástí skladby je asfaltový pás natavený na stropní desku, tvořící parozábranu 

před kterým bude na stropní konstrukci aplikován penetrační nátěr.   

Skladba terasy nad 1. PP u objektu G není provedena s tepelným izolantem a spád 

vyrovnávající vrstvy je proveden štěrkodrti, která je v místech o mocnosti cca 500 mm. 

Betonová konstrukce u vstupů na terasy je chráněna podél obvodu vloženou soklovou deskou 

XPS 140. Po obvodě jsou vloženy vodorovné desky XPS 300- SF o tlouštce 30 mm a šířce 

600 mm.  Plochy nad podzemními garážemi a krčky  jsou zatravněny. Vegetační skladba 

zemin bude opatřena travním semenem. Pod filtrační, drenážní a hydroakumulační  bude 

aplikováno souvrství hydroizolačních mofidikovaných pásů, horní s atestem proti prorůstání 

kořenů.   

OKNA, DVEŘE, VÝPLNĚ OSTATNÍCH STAVEBNÍCH OTVORŮ  

Okna a balkonové dveře: 

U realizovaného objektu budou použita plastová okna a balkónové plastové sestavy, které 

budou  zaskleny izolačním dvojsklem. Okenní profily budou minimálně třídy B. Šířka 

okenních rámů musí být minimálně 70 mm. Kotveny pomocí prvků z pozinkované nebo 

nerez oceli. Okna budou opatřena trojstupňovým těsněním funkční spáry a celoobvodovým 

kováním. Odstín oken musí být bílé barvy. Na rámu balkonových dveří a francouzských oken 

dveří opatřeny madla na zavírání křídla z vnějšku.  

Vstupní objektový dveře, vnitřní dveře: 

Vstupní dveře do objektů budou mít hliníkové profily s celoplošným izolačním dvojsklem. 

Také jsou tyto dvěře opatřeny  bezpečnostním vrstveným sklem, které je opařeno z vnější 

strany. Otevírání dveří je řešeno samozamykacím elektromotorickým zámkem s na čipovou 

čtečkou pro odemykání. 

Dveře do jednotlivých bytových jednotek budou s povrchovou úpravou vysokotlakým 

laminátem. Použity dveře typu - NEXT SD101 F, které mají definovaný 3. stupeň  
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bezpečnostní třídy a odpovídají požární odolností 30 minut. Montují se na ocelovou zárubeň 

typu- NEXT SF1, které budou  vylity betonem a opatřeny dřevěným obložením. 

Dveře na domovních komunikacích jsou opatřeny dřevěným rámem a prosklením 

z bezpečnostního vrtsveného skla. Rám je proveden povrchovou úpravou vysokotlakého 

laminátu. 

Vjezdová vrata garáží, výklopná vrata: 

Pro vjezd a výjezd do podzemních garáží jsou použita sekční vrata firmy Hörmann typu SPU 

F42 s elektromotorovým pohonem. Jsou dálkově řízena ovladači rezidentů a vybavena 

systémem, který umožní evidenci osob.   

Pro uzavření soukromých parkovacích garážových prostor jsou použita výklopná vrata 

HOERMANN BERRY N80 s ručním otevíráním.)“  

Použitý zdroj poskytnutá technická zpráva 

Výtahy: 

V každém výškovém objektu jsou situovány celkem 2 osobní výtahy, které propojují všechna 

podlažní patra. Budou použity výtahy typu KONE, MonoSpace 500 o jmenovité nosnosti 

1000 kg s možným přepravním počtem 13 osob. Půdorysné rozměry výtahové šachty jsou 

2500 mm x 1650 mm. Vnitřními půdorysnými rozměry kabiny výtahu bude minimálně 1100 

x 2100 mm. Dveře kabiny i šachty jsou vodorovně posuvné o světlé šířce 900 mm. 

Tepelná izolace 

Venkovní tepelná izolace 

Vnější obvodový plášť bude zateplen bodově kotveným kontaktním zateplením ETICS, které 

bude řešeno z desek z minerální vlny. Převážně desky tloušťky 180 mm, v meziokenních 

pásech použita izolace tloušťky 140 mm. V oblasti soklu je použit systém ETICS s deskami 

EPS Perimetr, které mají minimální nasákavost. Ve skladbách plochých střech jsou spádové 

desky stabilizovaného EPS v minimální tloušťce 160 mm.  

Vnitřní tepelná izolace 

Obytné prostory jsou opatřeny v skladbě plovoucí podlahy kročejovým a podlahovým 

polystyrém celkové tl. 70 mm.  Strop nad 1. PP je zateplen deskami z minerální vlny tl. 80 

mm, uloženými na SDK podhledu.  

Železobetonové stěny mezi byty a chodbovými komunikacemi jsou zatepleny předsazenou 

SDK konstrukcí tloušťky cca 60 mm s výplní deskami minerální vlny tloušťky 40 mm. 
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Použity byly desky ISOVER PIANO TWIN. Pro zateplení stěnových konstrukcí 

vzduchotechnických šachet, které přiléhají k vytápěným prostorům, je užito desek z 

minerální vlny ORSTECH 65 H tl. 40 mm. Tyto desky jsou opatřeny hliníkovou fólií.  

Hydroizolace vnitřních prostor 

V místnostech koupelen a úklidových komor kde předpokládáme vlhký provoz, bude 

celoplošně provedena vodotěsná stěrková hmota FORTISOL (AUSTIS), která je provedena 

do vany. Podklad bude předem napenetrován.  Za sprchovými kouty bude stěrka vytažena do 

výšky 2000 mm. Za vanou musí být stěrka provedena do výšky 100 mm nad její horní okraj.  

Izolace střech a balkónů 

Hydroizolační vrstva jednoplášťových střech provedena souvrstvím dvou SBS 

modifikovaných pásů tl. 4 mm, mechanicky kotvených nebo zatížených. Souvrství použito 

jak u střech nepochozích, tak i u pochozích teras. Na zelených střechách mezi objekty budou 

použity folie ELASTEK  GARDEN + GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Na 

vyspádovaných konzolách balkonů bude provedena stěrková hydroizolace standard FORTE  

BAK - Austis. ) 

1.7.2.2 SO 02 Elektro NN přípojka 

Napojení objektu bude provedeno firmou rozvodných závodů PRE ze stávající trafostanice 

ve vlastnictví investora, která je zřízena při realizaci předchozích etap komplexu bytových 

budov. Trafostanice je umístěna u objektu A. Nová přípojka pro objekt F, G vedena 

v obvodové části staveniště. Tato část bude provedena již v předchozí etapě, kvůli umístění 

buňkoviště v trase přípojky. Přípojovací kabely budou rozvedeny k do. Samotné přípojky k 

jednotlivým objektům budou provedeny firmou PRE při hotové hrubé vrchní stavbě. 

Vyvedeny kabely nizkého napětí do nově budovaných pojistkových skříní. Dělícím bodem 

jsou výstupní svorky pojistkových skříni HDS (SS102, SR502), které jsou  umístěné vždy u 

vstupu do jednotlivých objektů. 

1.7.2.3 SO 03 Vodovodní přípojka 

Pro řešené objekty E-F-G je již zrealizována vodovodní přípojka, která je provedena z trubek 

LT DN 100 v délce 1,45 m. Vodoměrná přípojka končí ve vodoměrné šachtě, která je 

situována na západní straně od realizovaných objektů. V šachtě je provedena vodoměrná 

sestava. Za vodoměrnou sestavou bude řešená přípojka vedena potrubím  PE D 110, která 
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směřuje k bytovým domům. Ve vzdálenosti 8,2 m od šachty bude provedeno odbočení 

pomocí rozbočovacího PE T-kusu D 110/110/90°. Za rozpojovacím T kusem budou  větve 

připojovacího potrubí směřovány k bytovým objektům „E“ a „FG“. Vedení vodovodní 

přípojky je patrné ze situačního výkresu. 

Vodovodní přípojka bude prováděna do výkopu, který je nutno pažit v nezpevněném terénu. 

Šířka rýhy bude 0,8 m u výkopu do hloubky 1,75. V případě výkopů nad hloubku větší  než 

1,75 m rozšíříme rýhu na 0,9 m. Při pažení se šíře rýhy zvětší o 0,10 m. Podle geologického 

průzkumu nebude spodní voda ovlivňovat provedení vodovodní přípojky. 

 Vodovodní potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 100 mm  a následně bude 

opatřena obsypem z písku do výšky 300 mm nad vrchní úroveň potrubí. Na přípojovací 

vodovodní potrubí aplikujeme signalizační vodič.  Další zásypy provedeny výkopkem, který 

bude po vrstvách 0,25 m hutněny.  

Na provedeném a částečně zasypaném potrubí bude provedena tlaková zkouška (1,3 násobek 

nejvyššího provozního tlaku), dále se provede dezinfekce a proplach potrubí.  

1.7.2.4 SO 04 Splašková kanalizační přípojka 

Splaškova vody z  objektu vedeny gravitační splaškovou kanalizací KT, DN 300, která ustí  

do čerpací stanice. Z čerpací stanice budou splaškové vody čerpány výtlačným řadem PE D 

225 přes uklidňovací šachtu do stávající splaškové kanalizace DN 300 v křižovatce ulic 

Veselská a Tupolevova.  

Pro objekt E-F-G jsou dřívě realizovány tři přípojky splaškové kanalizace, které jsou na konci 

opatřeny vstupní šachtou. Provedená veřejná část přípojky splaškové kanalizace od napojení 

na kanalizační síť po ukončující vstupní šachtu je provedena z materiálu KT DN 200.  

Domovní přípojka bude vedena z trubek PVC o světlosti DN 200, které napojíme na stávající 

vstupní šachty a  přípojíme na vnitřní kanalizační rozvod splaškovových vod.Vedení 

kanalizačních přípojek je patrné ze situačního výkresu. 

Provedení domovních přípojek bude vedeno v rýhách se svislými stěnami. Kvůli hloubce 

rýhy je nutno počítat s pažením stěn výkopu. Podle provedených geologických průzkumů 

musíme počítat se zhoršením provádění kanalizačních přípojek kvůli spodní vodě v hloubce 

výkopů cca 2,50 m od rostlého terénu. Připojovací PVC potrubí DN 200  uloženo na dno 

rýhy, které bude vysypáno vrstvou písku v tloušťce 100 mm, do kterého bude uloženo 

potrubí. Dále bude proveden pískový obsyp do výšky 0,30 m nad vrchol potrubí. Tento obsyp 
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budeme hutnit. Další vrstvy pro zásyp jsou uvažovány výkopkem, který bude po vrstvách 

0,25 m hutněn. Zásypání horninou provedeme do úrovně upraveného terénu.  

1.7.2.5 SO 05 Dešťová kanalizační přípojka 

Dešťové vody z komunikací, zpevněných ploch, teras a střech  domů komplexu budov budou 

vedeny dešťovými stokami PVC DN 300 a DN 400. Dešťová kanalizace je řešena 

kombinovaným systémem stok. Jsou zde navrženy podzemní vsakovacích a retenčních 

objekty, otevřené zemní poldry a příkopy s bezpečnostním přepadem do stávající dešťové 

kanalizace DN 1000 v areálu Avia Letňany.  

Pro objekt E-F-G jsou řešeny čtyři veřejné přípojky dešťové kanalizace, které jsou na konci 

opatřeny vstupními šachtami. Zrealizovaná veřejná přípojka dešťové kanalizace, která vede 

od kanalizační stoky po vstupní šachtu vedena potrubím PVC DN 200 SN8. Domovní část 

přípojky bude také provedena z trub PVC DN 200 SN8, které napojíme vstupních šachet a 

zakončíme napojením na vnitřní rozvod dešťové kanalizace.  

Vstupní šachta řešena z betonových skruží o průměru DN 1000, která má tloušťku stěn 120 

mm.  Poklop šachty bude litinový.   

1.7.2.6 SO 06 Přípojka horkovod 

Horkovodní přípojka dimenze DN 150 délky 85 m je provedena z předizolovaného potrubí. 

Část přípojky horkovodu je převážně vedena na severo-západní straně od bytových objektů 

G a E. Připojení objektu F je umístěno na severní straně objektu.  

Pro ukládání horkovodních trub budou vykopány rýhy, které budou v nesoudržných 

zeminách paženy. Okrajové plochy rýh se opatří geotextílií po celé výšce výkopu, kvůli 

zamezení promíchání jednotlivých podkladních vrtstev s okolními horninami. Potrubí 

horkovodní přípojky DN 150 uloženo na dno rýhy, které bude opatřeno vrstvou pískového 

lože v tloušťce 100 mm, do kterého ukládáme potrubí. Potrubí typu FinTherm-KWH Pipe od 

výrobce Wehotherm. Jednotlivé předizolované potrubí bude spojováno elektrickým 

svařovaním. Napojování horkovodní přípojky bude provedeno odborně způsobilým 

pracovníkem, který je předem proškolený pro obsluhu svářečky na plastové potrubí a také na 

provádění montáže těchto spojů. Po pokládce a napojení  trubního vedení bude provedena 

kontrola stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. Následně může být  proveden 

hutněný pískový obsyp do výše 0,30 m nad vrchol potrubí. Další zásyp je uvažován 
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výkopkem, který bude po vrstvách 0,25 m hutněn. Zásyp se provede do úrovně upraveného 

terénu. Na potrubí budou provedeny RTG zkoušky svarů. Těsnost předizolovaného potrubí 

je hlídána signalizačními vodiči.   

1.7.2.7 SO 07 Přípojka sdělovací 

Napojení sdělovací přípojky provedeno u objektu E v místě vstupu do objektu. Objekty 

napojeny na kabelovou síť pomocí připojovacího kabelového vedení. Přípojka řešena pod 

terénem v hloubce 0,6 m, která bude zakončena v rozvodné skříni v místě vstupu do objektu. 

Kabelová přípojka opatřena chráničkou DN 50. Délka přípojky je 46,2 m. Umístění 

přípojovacího kabelu je patrné ze situačního výkresu. 

1.7.2.8 SO 08 Přípojka sloupového osvětlení 

V prostorách mezi věžovými objekty bude zřízeno venkovní sloupové osvětlení, které je 

rozmístěno podle situačního výkresu stavby. Venkovní osvětlení  v místech komunikací bylo 

zřízeno v předešlé etapě stavby komplexu budov. V rámci výstavby objektu E-F-G se jedná 

o realizaci světelných zdrojů u komunikačních chodníků na zelené terase v místě mezilehlých 

garáží. Hlavní rozvod silnoproudých kabelů pro osvětlení bude prováděn v rámci 2. PP podle 

PD. Následně budou provedeny kabelové trasy k samotným sloupům s osvětením. Pro přívod 

byl použit kabel CYKY 5Jx4, který bude uložen do předem vykopané rýhy. Provedeno 

přizemnění a pospojení FeZn 10 mm. Uložení kabelu bude provedeno v místě volného terénu 

do hloubky 600 mm. V místech chodníků budou kabely položeny do hloubky 350 mm.  

V patě sloupu bude předem realizováno betonové pouzdro, které bude sloužit pro osazení 

vetknutých stožárů pro venkovní osvětlení. Provedeno z betonu C 12/ 15 podle PD.  

Osvětlovací stožár typu KL -6, 0 – 133/ 60. Pro venkovní osvětlení budou použita svítidla 

Shreder Safir 1 – 50 W. 

1.7.2.9 SO 09  Zpevněné plochy - vjezd do podzemních garáží 

Popis materiálového souvrství řešené rampy, která slouží k vjezdu do podzemních 

garážových prostor. Při odkopání zemní pláně, je potřeba zabránit jejímu zvodnění. Nutno 

započít realizací a pokládku navržených konstrukčních vrstev zpevněných ploch ihned po 

její definitivní úpravě. Na odkopanou a upravenou zemní pláň uložíme geotextíli tloušťky 2 

mm. Následně na geotextili bude rozprostřena vrtsva štěrkodrtě o minimální tloušťce 150 

mm. Tato vrtsva bude opatřena směsí stmeleného cementu v tloušťce 120 mm. Následuje 
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celoplošný infiltrační postřik asfaltový 0,3 kg/m2. Dále bude proveden podkladní asfaltový 

beton hrubozrnný v tlouštce 50 mm. Mezi vrstvy aplikujeme postřik spojovací emulze. 

Poslední pojízdná vrstva řešena z asfaltového betonu středozrnného v tlouštce 40 mm. 

Celková tloušťka skladby vjezdové komunikace je 360 mm. 

1.7.2.10 SO 10 Zpevněné plochy – chodníky  

Chodník 1  k vstupu do objektu E délky 10,7 m 

Chodník 2 k vstupu do objektu G délky 32,5 m  

Chodník 4 k vstupu do objektu F délky 18,2 m  

Manipulační plocha v délce 23,4 m ke vstupu do objektu G  

Tři chodníky označené společně jako Chodník 3, propojující trasy mezi okolní zástavbou 

jsou uspořádány do tvaru tříramenné hvězdice. Střetávající se na prostoru mezi věžemi ve 

tvaru rovnoramenného trojúhelníku, uprostřed něhož je ostrůvek zeleně.  

Chodníky provedeny podle přesně definovaných polohových bodů, které budou vytyčeny za 

pomocí geodetů, kteří určí polohu komunikačních chodníků podle situačního výkresu 

zpevněných ploch. Odvodnění těchto komunikačních cest provedeno příčným sklonem do 

zeleně. 

Na  správně upravenou a odkrytou zemní pláň budou na vnějších okrajích chodníku osazeny 

betonové obruby, které kotvíme do betonového lože s opěrou. Pod skladbu betonové dlažby 

umístíme vyrovnávací a podkladní souvrství řešené zásypem ze štěrkodrtě o minimální 

mocnosti 150 mm. Dále bude provedeno lože z drtě v tloušťce 40 mm, do kterého bude 

osazována betonová dlažba o tloušťce 80 mm.  

U manipulačních ploch  je souvrství materiálů podkladní štěrkodrť  zesíleno na 250 mm. 

Následuje vrstva lože z drtě v tloušťce 40 mm. Poté do lože osazujeme  betonovou dlažbu o 

tloušťce 60 mm.  

1.7.2.11 SO 11 Sadové úpravy (Zeleň , ohumusování)  

Všechny terénní úpravy ploch okolo stavy jsou řešeny ve sklonu, kdy je potřeba terén 

spádovat od objektu, předzahrádek. Minimální navrhovaných sklonů 2% .Zeleň v komplexu 

budov bude z velké části využita k privátnímu užívání. U objektu G budou situovány na jižní 

straně  předzahrádky, které jsou výškově navázány na 1. PP. Předzahrádky plynule přecházejí 
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v terénní úpravy, které jsou provedeny na stropní konstrukci desky podzemních garáží. 

Veškerá tato plocha bude zatravněna a ohumusována vrstvou o tloušťce 300 mm.  

1.7.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Realizovaná stavba je podložena statickým výpočtem z hlediska složitých geologických 

podmínek pro zakládání a náročnosti stavby. Stavba projektována tak, aby zatížení které na 

ní působí v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, 

větší stupeň nepřípustného deformace stavby, poškození ostatních částí stavby nebo 

technických zařízení nebo také instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce.  

1.8 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

- Splašková kanalizace – z PVC trub DN200 (Nově řešená přípojka pro objekt E-F-G) 

- Dešťová kanalizace -  z PVC trub DN 200 (Nově řešená přípojka pro objekt E-F-G) 

- Vnitřní vodovod z PE trub DN 100 (Nově řešená přípojka pro objekt E-F-G) 

- Zařízení VZT (Nově rozvod pro objekt E-F-G) 

- Horkovodní přípojka (Nově řešená přípojka pro objekt E-F-G) 

- Vytápění - systém je teplovodní s nuceným oběhem topné vody do otopných těles 

- Objekt splňuje základní požadavky na stavby, požární bezpečnost, hygienické 

zásady.  

1.9  Požárně bezpečnostní řešení  

Stavba bude navržena dle ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. 

Požárně bezpečnostní řešení není řešeno v rámci této diplomové práce. 

1.10 Zásady hospodaření s energiemi  

1.10.1 Kritéria tepelně technického posouzení  

Stavba navržena s ohledem na požadavky předpisů a norem pro úsporu energíí a ochrany 

tepla. Splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov -  Část 2: Požadavky 

a požadavky zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s 

energiemi. Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou 230/2015 Sb., vyhláška, 

kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.  



44 

 

1.10.2 Energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost stavby není řešena v rámci této diplomové práce.  

1.10.3 Posouzení alternativních zdrojů energií  

Nebude využíváno alternativních zdrojů energie. 

1.11 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Výškové bytové domy jsou navrhnuty s dostatečnými plochami a počty oken pro osvětlení 

interiéru přes den. V ostatních případech bude v interiéru využito umělého osvětlení. 

Jednotlivé bytové jednotky jsou větrány nuceným větráním VZT. Prostory podzemních 

objektů jsou také větrány nuceným větráním kvůli možnému výskytu radonu. Teplo pro 

vytápění je zajištěno z horkovodní výměníkové stanice pro každý objekt samostatně. Dům je 

zásobován vodou z vodovodního řádu. Odpadní vody jsou svedeny do samostatné splaškové 

kanalizace a dešťové vody do oddělené dešťové kanalizace.  

1.12 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí   

1.12.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

„( Podrobným radonovým průzkumem je staveniště souboru zařazeno do kategorie středního 

radonového indexu – třetí kvartil souboru hodnot Qav = 30,9  kBq.m3, středně propustné 

prostředí (ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží).  

Základním technickým protiradonovým opatřením plynoucím z dispozičního a konstrukčního 

řešení je kombinace provedení kontaktní konstrukce v 2. kategorii těsnosti (vodostavební 

železobetonová konstrukce s póry vyplněnými krystalizačními produkty je reálně v 1. 

kategorii těsnosti), suterénní prostory mají navíc nucený odtah vzduchu nad střechu, stropní 

konstrukce nad kontaktními podlažími je v 3. kategorii těsnosti s utěsněnými prostupy.)“  

Převzato z technické zprávy 

1.12.2 Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy není řešena v diplomové práci. . 

1.12.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seizmicitou není řešena v diplomové práci. 
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1.12.4 Ochrana před hlukem 

Stavba bytového domu E, F, G  splňuje požadavky normy ČSN 73 0532 z hlediska vzduchové 

neprůzvučnosti a stavební normované hladiny akustického tlaku. V průběhu realizace bude 

okolní zástavba objektů z přechozí etapy zatížena hlukem ze stavebních činností. K zmenšení 

zátěži hlukem bude využito strojů, které mají nízkou úroveň hlučnosti. Práce bude prováděny 

pouze v denním čase od 7:00 – 15: 30 (nejdéle do 17:00). Stavební činnost bude přerušena o 

víkendech v neděli a v době svátků. 

1.12.5 Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření nejsou řešena v diplomové práci.  

1.13 Připojení na technickou infrastrukturu  

1.13.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Inženýrské sítě realizovaných bytových objektů  řešeny vodovodním řádem DN 150 z tvárné 

litiny. Vodovodní přípojky budou předem zřízeny a napojeny na vodovodní řád. Přípojka 

k objektu E,F,G je provedena z trub PE D 110 vedoucí z vodoměrné šachty k samotným 

realizovaným objektům. Napojení na vnitřní vodovod vetvě „E“  a větve „FG“ bude 

provedeno v úrovni 3.PP. Umístění napojení vodovodu je patrné z situace vodovodní 

přípojky.  

Splašková přípojka bude řešena z PVC trub DN200. Dešťová kanalizační stoka z PVC trub 

DN 300 a DN 400. Přípojky budou  samostatné pro každý objek. Umístění přípojek je patrné 

z situačního výkresu dešťové a splaškové kanalizační přípojky. Výškové napojení 

kanalizačních přípojek je patrné z podelných profilů splaškových a dešťových kanalizačních 

přípojek. Připojení provedeno u všech objektů v 3. PP.  

Horkovodní přípojka je řešena samostatným projektem, který mi nebyl poskytnut. Napojení 

bude provedeno v úrovni 2.PP. Umístění přípojek je vyřešeno v situačním výkresu přípojky 

horkovodu. Přesné výškové připojení na vnitřní rozvod je patrné z podelných profilů 

horkovodních přípojek. 

1.13.2. Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 

Splašková přípojka kanalizace z PVC trub DN200, součet délek přípojek 65 m  

Dešťová kanalizace z PVC trub DN 200, součet délky přípojek 73 m 
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Přípojka zásobování vodou z  trub PE D 110, součet délky přípojek 45,5 m 

Přípojka horkovodu z trub DN 150, součet délky 85 m 

1.14 Dopravní řešení 

1.14.1 Popis dopravního řešení 

Bytový soubor obejktů E, F, G  se nachází v blízkosti ulice Veselská, která vede k blízké 

betonárně. Nově zrealizované ulice Kadečkové a Hlučková. Výstavby asfaltové komunikace 

zajistí dopravu v komplexu budov, možnost venkovních parkovišť a vjezdy do podzemních 

garáží.  

Před samotnými vstupy do bytových objektů jsou zřízeny manipulační plochy z betonové 

dlažby. Tyto chodníky budou opatřeny spádem a odvodněním do přilehlé zeleně. Vjezd do 

podzemních garáží je napojen vjezdovou rampou, která je využita pro vjezd i výjezd. Na ulici 

Kadečkova je připojení řešeno obrubníkem s převýšením nad vozovku. Povrchové vody 

budou svedeny do odtokového žlabu v místě vjezdu do garáží.  

1.14.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na nově zřízenou komunikaci Kadečkové, která je přístupná 

s prodloužené ulice Veseslké. Na nově realizované komunikaci situován vjezd/ výjezd do 

podzemních garáží. V místě vjezdu na protější straně ulice je řešen vjezd do podzemních 

garáží okolních objektů A, B, C, D. Dále je zrealizována komunikace Hlučková, která je 

situována na severní straně od realizovaného objektu. Na této ulici je situována sjezdová 

rampa do podzemních garáží objektů L, M, N, O, P. Na konci  je silnice napojena na ulici 

Škarvadova. Všechny tyto cesty budou tvořit hlavní komunikační trasy v obytném souboru 

budov. 

1.14.3 Doprava v klidu 

V podzemních patrech garáže s kapacitou 283 parkovacích stání. Vjezd do garáží bude zřízen 

sjezdem z nově zbudované ulice Kadečkové, která je řešena mezi objekty E, F, G a dřívějšími 

realizovanými objekty A, B, C, D. Před objekty u dříve realizovaných komunikací bude 

situováno 46 nových parkovacích stání. Venkovní parkovací stání jsou především určena pro 

vozidla velká vozidla (O2), která nemohou do podzemních garáží. Rozměry těchto 

parkovacích stání budou 5,3 x 2,5 m. Budou zde také 3 místa pro osoby s omezenou 
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schopností pohybu, které budou o šířce 3,5 m a označena příslušnými svislým i vodorovným 

dopravním značením. Povrch venkovních stání bude tvoře betonou dlažbou.  

1.14.4 Pěší a cyklistické stezky  

Mezi objekty se vytvoří betonové chodníky, které spojují jednotlivé nově zbudované připojné 

komunikace. Dále budou provedeny chodníky podél těchto silnic. Ke každému objektu je 

plánován betonový přístupový chodník. Cyklistické stezky v této oblasti nejsou navrženy. 

1.15 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

1.15.1 Terénní úpravy 

Kolem objektu budou násypy spádované vždy od objektu. U objektu G budou vytvořeny 

předzahrádky. Plocha mezi objekty, která bude vytvořena násypem podzemních garáží bude 

v celé ploše zatravněna. Na ostatních stranách objektu jsou převážně zpevněné plochy a 

menší zatravněné plochy, které budou provedeny v rovině.   

1.15.2 Použité vegetační prvky 

Při dokončení stavby a zpevněných ploch budou plochy mezi budovami, chodníky a silnicí 

zatravněny. V místech za dříve realizovanou zástavbou bude situován retenční nádrž pro 

zadržení velkého množství deštové vody před vpuštěním do kanalizačního řádu.  

1.15.3 Biotechnická opatření 

Neuvažují se žádná rozsáhlá biotechnická opatření. Bude řešeno jen svahování, zatravnění a 

odvodnění pozemku převážně srážkových vod vsakováním do humózní ozeleněné vrstvy.  

1.16 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

1.16.1 Vliv na životní prostředí 

Prach 

V průběhu realizace stavby bude výskyt zvýšené prašnosti do okolí stavby. Budou prováděny 

preventivní opatření v podobě pravidelného kropení prašných povrchů. Tímto bude 

eliminována prašnost z stavební činnosti v takové míře, že nebude mít negativní vliv na 

okolní zástavbu.  

V průběhu užívání stavebního objektu nebude docházet k činnostem, které budou 

zdrojem prašnosti. 
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Hluk 

V průběhu realizace objektů bude okolní zástavba zatížena hlukem ze stavebních činností. 

K minimalizaci zátěži hlukem bude využito strojů, které mají nízkou úroveň hlučnosti. Práce 

bude prováděna pouze v denním čase od 7:00 – 15: 30. Stavební činnost bude přerušena o 

víkendech v neděli a v době svátků. 

V průbehu užívání stavby nebude vzhledem k účelu užívání stavby předpokládán zvýšený 

zdroj hluku na okolní stavby. Uvnitř stavby bude šíření hluku zamezeno mezibytovými 

stavebními konstrukce, které mají optimální akustické vlastnosti. K omezení kročejového 

hluku budou použity kročejové izolace v souvrství podlah, které zamezí šíření hluku.  

Vodní hospodářství 

Výstavba bude prováděna způsobem, který nebude způsobovat znečištění podzemních vod. 

Likvidace srážkové vody na nezpevněný terén se předpokládá plošným vsakováním do 

humózní ozeleněné vrstvy. 

Novostavba bytových objektů E, F, G včetně přípojek není vodním dílem.  

 

Odpady 

Stavební činnost nebude zdrojem škodlivých emisí. Při provádění stavby bude staveniště 

opatřeno odpadními kontejnére. Veškerý odpad bude tříděn a odvážen na přísušnou skládku.  

Veškerý odpad vznikající při provozu se bude se zákonem třídit a následně odvážet na 

příslušnou skládku odpadů. Veškerý vzniklý komunální odpad bude ukládán do 

uzavíratelných popelnic určených k tomuto účelu a následně pravidelně odvážen. Tříděný 

odpad bude také ukládán do uzavíratelných nádob k tomuto účelu, které budou umístěny u 

vstupu na staveniště. 

Půda 

Pro zajištění zemedělskýho půdního fondu bude provedena stavebníkem skrývka ornice o 

vrtsvě 200 mm. Sejmutí ornice provedeno v celém rozsahu zařízení staveniště. Následně 

bude část ornice dočasně skladována po dobu výstavby na ploše vedle samotné plochy 

staveniště. Po dokončení výstavby bude ornice použita pro vegetační úpravy, které budou 

provedeny na nezastavěných částech pozemku.  
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Staveništní činnost musí být prováděna tak, aby nedocházelo k úniku ropných a jiných 

nebezpečných látek do zemin. Z hlediska užívání stavby se nepředpokládá znečistění půdy. 

1.16.2 Vliv na přírodu a krajinu   

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Z hlediska ochrany je nutné dodržet ČSN 83 

9061 - Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech.  

1.16.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nemá vliv na území Natura 2000. 

1.16.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není předmětem projektové dokumentace.  

1.16.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů  

Žádná ochranná pásma se nenavrhují. Přehled inženýrských sítí je patrný z koordinačního 

situačního výkresu stavby. Dodavatel musí provést vytyčení dotčených inženýrských sítí. Pro 

práci v ochranných pasmech podzemích vedení platí normová opatření. 

1.17 Ochrana obyvatelstva 

Objekty splňují požadavky z hlediska plnění ůkolů ochrany obyvatelstva.  

1.18 Zásady organizace výstavby 

1.18.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda a energie pro staveništní provoz bude odebírána z odběrných míst pro realizovaný 

objekt. Meření odběru bude zajištěno provizorním elektroměrem a vodoměrem.  

1.18.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno zasakováním a pomocí drenáží. Stavební jáma bude pod 

hladinou podzemní vody. Při realizaci spodní stavby je nutné trvalé odčerpávání pomocí 

ponorných čerpadel, která zde budou umístěna . Čerpaná voda bude odváděna do dešťových 

poldrů, který jsou situovány za dřívěji realizovanou zástavbou objekty L, M, N, O, P. Voda 

bude čištěna přez odkalovací filtry.  
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1.18.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno vjezdem a výjezdem na ulici Škarvadova, kde bude zajištěno 

dopravní značení upozorňující na probíhající stavební činnost. Příjezd na ulici Škvardova 

z ulice Veselská, která vede k blízské betonárce. Staveništní komukace řešena z vrtsvy 

stavebního recyklátu.Staveniště bude napojeno na předem zřízené přípojky realizovaných 

objektů. Voda bude napojena přípojkou ve vodoměrné šachtě. Elektrická energie bude 

napojena přes rozvodní skříň. Staveništní buňky budou napojeny na elektrickou, vodovodní 

a kanalizační přípojku. 

1.18.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

V průběhu realizace objektů bude okolní zástavba zatížena hlukem ze stavebních činností. 

K minimalizaci zátěže hlukem bude využito strojů, které mají nízskou úroveň hlučnosti. 

Všechna vozidla, která mají znečištěné pneumatiky musíme před odjezdem ze staveniště 

očistit pomocí vysokotlakého čističe. Nesmí docházet k znečištění okolních městských 

komuníkaci vozidly odjíždějící ze staveniště. Při znečištění vozovky bude neprodleně 

proveden úklid městské komunikace. 

1.18.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin  

K zajištění prostoru staveniště dojde jeho obehnáním neprůhledným oplocením výšky 2 m 

po celou dobu výstavby. Vjezd a výjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a 

zvedací ocelovou závorou. Vjezd na staveniště bude hlídán. U vjezdu je situovaná vrátnice. 

Staveniště bude opatřeno značením se zákazem vstupu na staveniště. Na komunikacích 

osazeny dopravní značky informující o staveništi a omezující rychlost v blízkosti vjezdu na 

staveniště.Na území se nenachází žádné stromy nebo keře, které by bylo nutno pokácet. 

V místě stavby nejsou žádné objekty. Pro zahájení výstavby tudiž nejsou potřeba žádné 

demolice. 

1.18.6  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Během výstavby nejsou plánovány žádné trvalé zábory pro staveniště. 
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1.18.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během realizace stavby předpokládáme vznik následujících druhů odpadů: kameny, zemina, 

papírové a plastové obaly, dřevo, suť, úlomky betonu, odpad železa a oceli. Veškeré odpady 

budou řádně zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na 

legální skládky a úložiště.  

1.18.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při realizaci stavební jámy budou provedeny složité zemní práce za současného provádění 

záporového pažení. Část vytěžené zeminy bude skladována na staveništi kvůli konečným 

terénním úpravám. Skládování ornice bude do výšky max. 1,5m a zemina do výšky 2,2 m. 

Skladování ve sklonu 1:1.   

Celkový objem sejmuté ornice je 3560*0,2=730,0  m3 

Celkový objem vytěžené zeminy třídy I. je 13708  m3 

Celkový objem vytěžené zeminy třídy II. je 6671  m3  

Celkový objem vytěžené zeminy třídy III. je 5379  m3 

Převzato z protokolu o zaměření č. 492/2016 

Celkový objem zeminy potřebný na násypy je 9550m3. 

1.18.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Během realizace stavby se bude dbát na ochranu životního prostředí. Především na dobrý 

technický stav stavebních strojů a nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. S nebezpečným odpadem lze  nakládat pouze 

se souhlasem k nakládání s nebezpečnými odpady.  

1.18.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavebních činností budou dodržovány všechna nařízení o provádění stavebních 

prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny 

podle nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Dále dodržování stavebního řešení projektové dokumentace. 
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1.18.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Nebudou dotčeny žádné stavby určeny pro bezbariérové užívání. 

1.18.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nepředpokládá se žádná další opatření. Neplánují se žádné dlouhodobější uzavírky, 

vykopávky a pažení v pozemních komunikacích.  

1.18.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Stavební činnost 

prováděna na pozemku investora. Pouze část pozemních komunikací Veselská a Škvardova 

budou omezeny z důvodu průjezdu stavební mechanizace.  

1.18.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby: 

1. Příprava ZS 

2. Výkopy, Záporové pažení stavební jámy 

3. Piloty, základová deska 

4. Hrubá spodní stavba 

5. Hrubá vrchní stavba 

6. Instalace a přípojky 

7. Dokončovací práce  

8. Sadové úpravy 

9. Likvidace zařízení staveniště  

10. Dokončovací práce- revize 

11. Kolaudace 
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2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

Přílohy k této kapitole: 

1.1. – KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY S UŽŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY 

2.1 Užší dopravní trasa (přístup na staveniště) 

Hlavní příjezd na staveniště je veden z prodloužené ulice Veselská, na niž  se napojíme 

z předešlých hlavních silnic Kbelská, Vysočanská, Liberecká. Na daných hlavních tazích 

nejsou žádná dopravní omezení a ani v jednom případě se nejedná o přepravu nadměrného 

nákladu. Všechna přemostění a únosnost vozovek vyhovují přepravním vozidlům.  

Všechny dopravní trasy budou vedeny po hlavních komunikačních trasách nebo Pražském 

okruhu, tudíž se vyhnou centru města Prahy. Tyto trasy jsou uzpůsobeny nákladním 

automobilům a tahačům s valníkovými přívěsy.  Nejsou zde stanovena žádná , které by 

komplikovala dopravu materiálu. Na trasách je situováno několik tunelů, které vyhovují svojí 

podjezdnou výškou dopravním vozidlům.  

Trasa A: doprava věžových jeřábů Liebherr 

Firma Liebherr z sídlem: Kranimex  

Nedokončená 1638 

198 00 Praha 14 

Místo stavby:    Letňanské zahrady      

Veselská/ Škarvadova 

    Praha 9, Letňany 

Doprava věžových jeřábů bude zajišťována po hlavních komunikacích mimo pražské 

městské části. Přemísťovány věžové jeřáby typu Liebherr 90 EC – B6 a Liebherr 100 LC. 

Jeřáby budou dopravovány ve stavu rozebraných příhradových částí v délkách 2,5, 5, 10 a 

12,5 m. Dopravu jeřábů zajistí firma Kranimex včetně montáže. Přeprava jeřábů bude 

provedena tahačem Iveco Stralis AS 440S45 T/P s třínápravový valníkovým závěsem 

Schwarzmuller o celkové délce vozidla 16,5. Při dopravě nebude překročena maximální 

povolená délka, tedy nebude potřeba zajišťovat žádná zvláštní povolení, která se týkají 
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přepravy nadrozměrných břemen. Na trase přepravy věžových jeřábů bylo zjištěno několik 

bodů zájmu. Především se jedná o poloměry oblouku křižovatek a kruhového objezdu.  

 

 Obr. 2.1 Dopravní trasa věžových jeřábů 

Nájezd z areálu firmy Kranimex na ulici Nedokončenou, po které pokračujeme směrem na 

severozápad.  

Na křižení silnic Nedokončená/ Českobrodská odbočíme na ulici Českobrodská. 

Křižovatka splňuje požadavky na poloměr směrového oblouku 20 m. Pokračujeme po silnici 

Českobrodská směrem na západ. Po cca 1 km následuje křižovatka, která vede na sjezdovou 

komunikaci napojující se na silnici Průmyslovou.  Křižovatka splňuje požadavky na poloměr 

směrového oblouku 20 m.  
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 Obr. 2.2 Křižovatka pro sjezd na ulici Průmyslová 

Na hlavním komunikačním tahu silnice Průmyslová se nachází několik podjezdů, které 

přemosťují protínající se komunikační trasy. Všechny podjezdy mají podjezdnou výšku 4,5 

m, tedy vyhoví bezpečnému průjezdu dopravních nákladních automobilů. 

 

 Obr. 2.3 Podjezdná výška 4,5 m pod mostem pro pěší  
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 Obr. 2.4 Příjezd k místu staveniště 

Dále pokračujeme přes kruhový objezd, který disponuje poloměrem oblouku 20 m, a tudíž 

nebude problém s průjezdem naložených prvků věžových jeřábů. Kruhový objezd opouštíme 

druhým výjezdem a pokračujeme na ulici Veselská, kde přijíždíme k místu stavby. Pro 

příjezd k hlavnímu vjezdu na staveniště musíme odbočit na ulici Škarvadova. Tato 

křižovatka bude upravena pro průjezd tahacích souprav. Odbočení na vedlejší ulici splňuje 

poloměr oblouku 20 m. Následně po 200 m odbočíme na zřízenou komunikaci, která je 

dočasnou komunikací sloužící pro vjezd na staveniště. 

Trasa B – doprava výztužných armatur a kari sítí 

Doprava bude řešena valníkovými automobily typu Scania P310 6x4 s hydraulickou rukou 

Palfinger typu PK 19502. Naohýbaná výztuž bude dovážena firmou Kondor. Doprava bude 

prováděna etapově podle předem provedeného objednacího listu. Dodávka musí zajistit 

plynulý odběr výztužných prvků při realizaci stavby. 

Firma Liebherr z sídlem: KONDOR Kobylisy 

K Ládví 825/10a 

182 00 Praha 8 

Místo stavby:    Letňanské zahrady      

Veselská/ Škarvadova 

    Praha 9, Letňany 
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 Obr. 2.5  Trasa dopravy betonářské výztuže 

Výjezd z areálu firmy Kondor na ulici K Ládví následuje křižovatka napojující na 

komunikaci Ústecká. Tato křižovatka vyhovuje poloměru oblouku 15 m. Po této silnici 

pokračujeme k další křižovatce, na které odbočíme do ulice Žernosecká.  

 

 Obr. 2.6 výjezd z areálu armovny  

Po ulici Žernosecká pokračujeme až k sjezdu na ulici Ďáblická. Napojení na 

komunikaci vyhovuje poloměru oblouku 15 m. Na následující křižovatce je dvakrát 
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situována značka upravující přednost v jízdě „STOP“. Na křižovatce odbočíme do ulice 

Střelničná a pokračujeme po komunikaci Střelničná, následně po 750 m odbočíme sjezdem 

na ulici Liberecká. Pokračujeme k prvnímu sjezdu z komunikace, kterým odbočíme na ulici 

Veselská. Tato silnice již následuje k místu staveniště. Kruhový objezd vyhovuje poloměru 

oblouku 15 m. Nebude tedy problém s průjezdem kruhového objezdu, který opouštíme 

druhým výjezdem a pokračujeme po ulici Veselská. Při příjezdu k místu staveniště musíme 

odbočit na ulici Škarvadova, která nás přivede k hlavnímu vjezdu na staveniště. 

 

 Obr. 2.7 Křižovatka s dopravním značením upravující přednost v jízdě 
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Trasa C - doprava stěnového a stropního bednění 

Doprava systémového stěnového bednění Trio a stropního bednění Multiflex je zajištěna 

firmou Peri, spol. s.r.o. Sídlo firmy je situováno v Jesenicích u Prahy. Doprava bude řešena 

valníkovými automobily typu MAN 26.414 s hydraulickou rukou Hiab 200 C-4.  

Firma se sídlem:  PERI, spol. s.r.o. 

Průmyslová 392 

Jesenice u Prahy 

252 42 

Místo stavby:    Letňanské zahrady      

Veselská/ Škarvadova 

    Praha 9, Letňany 

 

Obr. 2.8 Trasa dopravy systémového bednění  

Výjezd z areálu firmy Peri je veden přímo na okružní křižovatku, která svými rozměry 

poloměrů oblouků umožnuje bezproblémový průjezd nákladních automobilů. Objezd 
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opustíme druhým výjezdem, který pokračuje připojovací silnicí na hlavní komunikaci 

Pražský okruh. 

 

 Obr. 2.9 Kruhový objezd na výjezdu z areálu firmy 

Na Pražském okruhu (E50) je situováno několik podjezdů komunikací, které jsou v místech 

křížení silnic. Přemostění na této trase vyhoví zatížitelnosti dopravního vozidla. Všechny 

podjezdy mají podjezdnou výšku 4,5 m., a tedy vyhoví bezpečnému průjezdu dopravních 

nákladních automobilů. 

 

 Obr. 2.10 Podjezdná výška mostů na trase 4,5 m 
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Následně se na trase po Pražském okruhu nachází tunel, který vyhoví průjezdu nákladních 

automobilů. Disponuje podjezdnou výškou 4,5 m. V tunelu je snížená dovolená rychlost na 

80 km/hod. 

 

Obr. 2.11 Podjezdná výška tunelu 4,5 m 

Po projetí tunelem následuje podjezd, který disponuje podjezdnou výškou 4,5 m a tak vyhoví 

průjezdu dopravních vozidel. Dále pokračujeme po přemostění přes řeku Vltavu. Za tímto 

mostem odbočíme sjezdem z hlavní komunikace a následně se napojíme na ulici 

Strakonickou, po které pokračujeme směrem na sever podél řeky Vltavy. Přes silnici jsou 

provedeny podjezdy pod železničními a silničními komunikacemi. Tyto podjezdy mají 

podjezdnou výšku 4,5 m. Průjezd nákladních vozů vyhoví. Pokračujeme po ulici Strakonická 

a to až do míst připojovací komunikace na ulici Barandovský most, na které následně 

odbočíme do ulice Dobříšská vedoucí směrem na Plzeň (Dejvice). Následuje několik 

podjezdů a tunelů, které disponují podjezdnou výškou 4,5 m., a tedy nebude problém 

s průjezdem nákladních automobilů. V tunelech je snížená dovolená rychlost na 70 km/hod. 
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 Obr. 2.12 - Průjezdná výška podjezdu a tunelu 4,5 m 

Pokračujeme po ulici Dobříšská, která se následně napojí na Městský okruh, jež je opatřen 

dvěma dlouhými tunely. Tunely mají podjezdnou výšku 4,5 m. Je zde snížená dovolená 

rychlost na 70 km/hod. Při průjezdu dochází k měření rychlosti vozidel. První tunel 

Mrázovka je dlouhý 1,25 km., následuje Buběněnský tunel délky 3,09 km. Po výjezdu 

z tunelu pokračujeme po Městském okruhu, který přechází v ulici Povltavská. Z této silnice 

odbočíme sjezdem na přemostění s názvem Barikádníků. Následuje ulice V Holešovičkách, 

po které pokračujeme v jízdě směrem na východ. Tato ulice se napojí na ulici Liberecká, na 

které je situován podjezd, který má podjezdnou výšku 4,5 m, tedy vyhoví bezpečnému 

průjezdu dopravních nákladních automobilů. Z ulice Liberecké sjedeme na sjezdu a 

odbočíme do ulice Veselská, která již vede k místu staveniště. Následuje kruhový objezd, 

který vyhovuje poloměru oblouku 15 m. Nebude problém s průjezdem kruhového objezdu, 

jež opouštíme druhým výjezdem a pokračujeme po ulici Veselská. Při příjezdu k místu 

staveniště musíme odbočit na ulici Škarvadova, po které dojedeme k hlavnímu vjezdu na 

staveniště. 
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Trasa D - doprava betonové směsi 

Betonová směs bude dovážena z blízko situované betonárny Skanska Transbeton, která sídlí 

na ulici Toužimská 664 na Praze 9, Letňany. Betonárka je vzdálena od stavby 700 m. 

Odhadovaná doba cesty je cca  5 minut. Doprava prováděna autodomíchávači Stetter Heavy 

duty line AM 9 C. Plynulý dovoz betonové směsi prováděn třemi vozidly. Doprava zajištěna 

betonárnou. Na trase se nevyskytuje žádný bod zájmu.  

Firma se sídlem:  Skanska Transbeton s.r.o. 

Toužimská 664 

Praha 9 

252 42 

Místo stavby:    Letňanské zahrady      

Veselská/ Škarvadova 

    Praha 9, Letňany 

 

 

 Obr. 2.13 Trasa dopravy betonové směsi 
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3. Časový a finanční plán stavby – objektový 

Základní identifikační údaje o stavbě:  

Název stavby: Obytný soubor „Letňanské Zahrady“ 

Místo stavby:  Praha 18 - Letňany       

  Realizace objektu EFG  

k.ú.Letňany,  

Parcelní číslo: 760/64, 760/66  

Údaje o stavebníkovi:  CENTRAL GROUP 

          Letňanské zahrady a.s., IČ: 28404658      

         Na Strži 65, 1702  140 00   

Praha 4 

Údaje o investoru stavby: CENTRAL GROUP a.s.      

Na Strži 65,1702  140 00        

Praha 4 

Údaje o realizační firmě:  IMOS Brno, a.s. 

Olomoucká 174, 627 00 Brno 

Přílohy k této kapitole: 

2.1 ČASOVÝ PLÁN OBJEKTOVÝ, VČETNĚ PROPOČTU DLE THU 

2.2 GRAF POTŘEBY ZDROJE - ROZPOČTOVÁ CENA 

2.3 GRAF POTŘEBY ZDROJE - PRACOVNÍKŮ 
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4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebních 

objektů 

Záporové pažení stavební jámy: 

K zajištění stěn stavební jámy bude zřízeno pažení stavební jámy. Nejdříve se provede vrt 

pro uložení zápory. V místě objektů E a F kotveno záporami z ocelových profilů IPE 360 

nebo 2xIPE 330 a délce 6,5 - 10 m. Tyto zápory jsou navrženy ve dvojicích, opatřeny 

skrytými převázky, které jsou řešeny nosníky 2x IPE 330. Kotvení u zápor z 2x IPE 330 je 

provedeno přímo mezi záporové profily. Pro provedení záporových vrtů bude využita vrtná 

souprava Bauer BG 20 H. Po provedení vrtu o průměru 620 mm bude pomocí vrtné soupravy 

osazen ocelový profil zápory, následně provedeme betonáž paty hubeným betonem a 

zbývající část vrtu vyplníme vývrtkem z pilotáže. Při osazovaní se musí dbát na přesnost 

osazení hlavy a na celkovou svislost realizované zápory. Po zhotovení zápor stavební jámy 

bude proveden její výkop. Těžení jámy probíhá po etážích o hloubce 1,5 m. Průběžně 

pracovníci mezi zápory osazují výdřevu o tl. 120mm. Při osazování v horní etáži se pažiny 

zasouvají shora. Po osazení několika pažin bude prostor za rubem výdřevy zasypán vhodnou 

zeminou a ručně palicí zhutněn.  V požadované úrovni bude provedeno kotvení pomocí 

stabilizačních pramencových kotev a zapuštěných převázků podle projektové dokumentace. 

Kotevní vrty budou realizovány rotačně – příklepovým vrtáním. V další etáži nelze zasouvat 

pažiny shora, musí ukládat z líce záporové pažící stěny. Úprava délek výdřev musí být 

provedena na místě. Znovu je nutné vyplňovat rubovou stranu vhodnou zeminou a následně 

hutnit. Toho nedocílíme při vkládání poslední pažiny, kdy není prostor umožnující zasypání 

výdřevy. Výdřeva se bude klínovat pomocí dřevěných klínů proti přírubám zápor.  

Následující postup opakujeme až po odkopání a zajištění stavební jámy do úrovně dna jámy. 

Použitý materiál: Beton C8/10 

 Kotvy 2-4 x Lp 15,7 

 Cementová zálivka CEM II A-S  

 Zápory 2 x IPE 330, IPE 360 (Ocel S 275) 
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Personální obsazení: Strojník  

 Betonář 

 Pomocný pracovník 

Použité stroje:  Vrtná souprava Bauer BG 20 H 1x 

 Tatra T 815 4x 

 Rypadlo CAT 330 F 2x 

Mikrozáporové stěny: 

V místě objektu G a mezilehlých garážích jsou předpokládané horniny kategorie R2 

(křemence). V těchto místech bude provedeno pažení stěn výkopu pomocí vrtaných 

mikrozápor. Předem bude proveden maloprofilový vrt o šířce 200 mm, který bude vyplněn 

cementovou zálivkou. Následně bude osazena zápora, řešena ocelovými válcovanými 

nosníky HEB 120. Při osazování se musí dbát na přesnou polohu a svislost mikrozápor. Do 

hloubky 2,8 m pod srovnávací rovinu jsou mezi záporové nosníky vsazovány výdřevy o tl. 

80 mm. Těžení jámy bude probíhat  po úsecích 1,5 m. Před osazováním výdřev bude nutné 

provést odbourání přední částí ztvrdlé cementové malty pomocí ručního bouracího kladiva.  

Při osazování v horní části se pažiny budou zasouvat shora. Ihned po osazení několika pažin 

bude prostor za rubem výdřevy zasypán vhodnou zeminou a zhutněn.  Po odtěžení jámy na 

kotevní úroveň bude provedeno kotvení záporových stěn pomocí pramencových kotev 2x 

Lp. Převázky jsou navrženy ze zapuštěných Larsenů, které jsou mezi záporami. Kotvení bude 

prováděno v příslušných úrovních a sklonech. Vrty pro kotvy budou realizovány rotačně – 

příklepovým vrtáním. Po dokončení každého vrtu a jeho vyčištění bude vrt vyplněn 

cementovou zálivkou a bude do něj osazen svazek kotevních lan s injektážní trubkou. 

Injektáž bude prováděna pomocí plastové manžetové trubky profilu 32/ 3,6 mm s injekčními 

etážemi po 500 mm pomocí dvojitého necirkulačního obturátoru. Poté bude v určitém 

časovém intervalu po injektáži možno kotvu napnout. Napínání se provádí napínacím 

zařízením dle přesně stanoveného postupu na hodnoty určené projektem pro daný typ kotvy.   

V další etáži již nelze zasouvat pažiny shora, musí se ukládat z líce záporové pažící stěny. 

Vyplňujeme rubovou stranu vhodnou zeminou a zhutníme. Toho nelze docílit při vkládání 

poslední pažiny, kdy není prostor pro zasypání výdřevy. Výdřeva se bude klínovat pomocí 

dřevěných klínů proti přírubám zápor.   
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V hloubce větší než 2,8 m pod srovnávací rovinou budou záporové stěny řešeny pomocí 

stříkaného torkret betonu o tloušťce 100 mm, který bude vyztužen karisítí.  

Následující postup opakujeme až po odkopání a zajištění stavební jámy do úrovně hloubky 

dna jámy. 

Použitý materiál: Beton C8/10 

 Cementová zálivka CEM II A-S 

 Mikrozápory HEB 120 ( Ocel S 275) 

Personální obsazení: Strojník  2 x 

 Jeřábník autojeřábu 1 x  

 Pomocní dělníci 4 x  

Mechanizace:  HausHerr HSB 1x 

 Tatra T 815 4x 

 Rypadlo CAT 330 F 2x 

Zemní práce: 

U objektu E, F, G budou prováděné zemní práce o velkých objemech přesunovaných hmot. 

U stavebních jam „mělkého“ dosahu budou těženy prakticky pouze zeminy (GT3, GT6), které 

podle ČSN 73 6133 řadíme do I. třídy těžitelnosti.  Při těžbě stavebního výkopu bude 

postupováno po etážích. Hloubení stavební jámy provádíme rypadly CAT 330 F s 

hloubkovou lopatou. Rypadlo stojí na terénu a vykopává zeminu od JZ strany objektu. 

Zeminu ihned nakládá na nákladní vozy Tatra T 815, které odváží zeminu na skládku zeminy. 

Po vyhloubení první etáže do úrovně 1. kotev (hloubka 256,70 m. n. m.)  začneme pomocí 

vrtné soupravy HausHerr HSB 100 vrtat zemní kotvy. Vyvrtáme prostor pro kotvu, vložíme 

kotvu, poté zainjektujeme, Po uplynutí nutné doby můžeme danou kotvu napnout a zakotvit 

pomocí hlavy kotvy, převázků nebo larsenů. Před vyhloubením a kotvením 1. etáže 

stavebního výkopu bude zřízen sjezd do stavební jámy.  Následně začneme hloubit druhou 

etáž stavební jámy těžebními rypadly CAT 330 F, které přijedou vjezdem do stavební jámy, 

a pracují 4,5 m pod úrovní terénu. Nákladní vozidla Tatra T 815 budou nakládána rypadlem 

uvnitř stavební jámy. Příjezd strojů je umožněn pomocí zbudovaného obousměrného vjezdu 

do jámy. Naložená zemina bude převezena a uložena na skládku horniny v blízkosti 

staveniště. Po naplnění skládky zeminy u staveniště, budou dopravní vozidla dovážet horniny 

do firmy A1 recyklace kde bude zemina skladována. Firma sídlí na adrese Jiřího ze Vtelna, 
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193 00 Praha 9. Vzdálenost od staveniště je cca 10 km. Po vyhloubení druhé etáže do 2. 

úrovně kotvení (hloubka 253,50 m. n. m.) začneme pomocí vrtné soupravy HausHerr HSB 

1000 vrtat zemní kotvy. Hlouběji vyskytující se pískovec řadíme do II. třídy rozpojitelnosti 

a bude  asi nutno již použít výkonnější strojní mechanizací k jejich rozpojení. V případě 

zastižení poloh železitě tmelených pískovců je nutno počítat i se III. třídou těžitelnosti, kdy 

se předpokládá nasazení pneumatického bouracího kladiva, které je přídavným pracovním 

nástrojem na rypadlo CAT 330 F. V místě hluboké středové stavební jámy je nutno počítat 

na SZ straně objektu se značnými komplikacemi při dotěžování hlavní části výkopu v 

prostředí křemenců, u kterých je III.  třída těžitelnosti. U těchto typů zeminy by bylo použito 

CAT 330 F s přídavným pracovním nástrojem bouracím kladivem. 

Personální obsazení: Geodet 2x 

 Strojník  5x 

 Pomocní dělníci 5x 

 Řidič nákladního vozidla 4x 

Mechanizace: Tatra T 815 4 x 

 Rypadlo CAT 330 F 2 x 

 Dozer CATERPILLAR D10T 1 x 

Piloty: 

Vytvořená pilotovací rovina  pro vrtání hlubinné založení objektu bude ponechána ochranná 

vrstva ve výškové úrovni 500 mm nad základovou spárou. Po provedení pilotáže bude 

ochranná vrstva odkopána a začištěna, poté provedeme po úsecích podkladní betony.  

Objekty E a F budou založeny  na vrtaných velkoprůměrových pilotách o průměru 900 mm 

a 1200 mm. Tyto piloty jsou z betonu C 30/37- XC2. Pod mezilehlými garážemi budou 

tahové piloty proti vztlaku zemní vody. Tyto piloty jsou o průměru 600 mm  z betonu C 25/ 

30- XC2. Vrtání hlubinných základových konstrukcí bude provedeno pilotážní vrtnou 

soupravou Bauer BG 24 H. Vrtání pilot pomocí vrtného hrnce (šapa) se zatlačováním ocelové 

výpažnice s hrotem. Vrtání začne na objektu E v JV rohu objektu. Vrtná souprava realizuje 

piloty o průměrech 900 a 1200 mm podle výkresu pilot z odsouhlasené PD.  

Při realizaci se nejdříve vytyčí polohy pilot a následně se kolmo zaráží ocelová výpažnice se 

zuby pomocí vrtné soupravy. Z výpažnice bude těžená zemina pomocí vrtného šneku. Počet 

zaražených výpažnic závisí na délce piloty. Následně bude zemina trhavým pohybem 
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vyprazdňována z vrtného hrnce a nakladačem naložena na nákladní automobily Tatra T 815, 

které budou zeminu odvážet. Po realizaci vrtu odčerpáme vodu a zarovnáme dno vrtu. 

Pomocí vrtné soupravy osadíme předem vyrobený armokoš. Provede se kontrola geometrie 

a svislosti armokoše. Poté bude provedena betonáž pomocí autodomíchávače Stetter 

Schwing. Objekt G a mezilehlé garáže budou založeny na horninách R2, které jsou vysoce 

únosné a téměř nedeformovatelné horniny, tudíž zde nebude nutnost realizovat piloty.  

Použitý materiál: Beton C30/37- XC2, XA1 

 Ocel B 500B 

Personální obsazení: Geodet 1x 

 Strojník  3x 

 Pomocní dělníci 5x 

 Řidič autodomíchávače  3x 

Mechanizace: Vrtná souprava Bauer BG 24 H 

Pásový dozer Caterpillar D8T 

Pásové Rypadlo CAT 330 F 

Sklápěcí nákladní automobil Tatra T158 - objem korby 10 m3 

Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 C  

Tahač Iveco Stralis AS 440S45 T/FPLT s podvalníkem  

Podkladní beton 

Před začátkem prací na podkladních betonech musí být dokončeny výkopové práce dle PD 

s tolerancí ± 20mm. Dále musí byt zrealizovány zemnící prvky, násypy, drenáže a ostatní 

konstrukce dle PD.  

Na geometricky zkontrolovanou a začištěnou základovou spáru bude provedena ochranná 

vrstva podkladním betonem. Podkladní beton pod věží G bude vyztužen  kari sítí. Betonové 

mazaniny v této části budou provedeny z betonu třídy C16/20 a tloušťce 100 mm.  U objektu 

E, F nebudou podkladní betony vyztuženy. Použit beton C16/20 v tloušťce 100 mm. 

Bednění řešeno pomocí řeziva. Betonáž prováděna po betonážních úsecích. Vyztužení 

podkladních betonu řešeno pouze u objektu G kari sítí Ø 8 oko 150x150mm. U ostatních 

objektů nejsou podkladní betony vyztuženy kari sítěmi. 
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Betonáž bude prováděna mobilním autočerpadlem na betonovou směs. Výška horní hrany 

betonové vrstvy bude kontrolována laserovým přístrojem a srovnána latí. Kvalita horního 

povrchu PB bude upravena betonářskou latí. Ošetření podkladního betonu se nevyžaduje. 

Použitý materiál:  beton C25/30 - XC4, XA1-S3,+přísada Xypex Admix C-1000 NF 

 Ocel B 500B 

 Dřevěné hranoly, překližky 

Personální obsazení: betonář 10x 

 Tesař 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1x 

 Autodomíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

Odbourání hlav pilot 

Po důkladném vyzrání podkladních betonu budou odbourány hlavy pilot tak, aby horní 

plocha pilot byla ve stejné úrovni s horní plochou podkladního betonu. Při provádění je nutno 

dbát zvýšenou pozornost při odbourávání zemnících pásků.  

Personální obsazení: Strojník 3x 

 Pomocní dělníci 3x 

Mechanizace: Bourací kladivo BOSCH GSH 16-28 2x 

Základová deska (ZD): 

Základová deska bude prováděna ve dvou výškových úrovních. Pod objekty  G, F a 

mezilehlých podzemních garáží M1, M2 bude ZD ve výškové úrovni 4. PP. V místě objektu 

E a mezilehlým krčkem bude úroveň ZD ve výškové úrovni 3. PP. U bytového objektu E a 

mezilehlým krčkem je ZD o tloušťce 350 mm. Pod objektem F a mezilehlými garážemi je 

ZD o tloušťce 400 mm.  U objektu G je deska zesílena na 500m, která je směrem k objektu 

M1 ve spádu. U mezilehlých podzemních garáží v místě tahových pilot je deska zesílena 

kónickými patkami.  

Před začátkem bude zkontrolována rovinnost a čistota podkladních betonů. Bednění 

základové desky bude řešeno záporovými pažícími stěnami, které budou opatřeny 

vyrovnávající vrstvou tepelné izolace. Konec betonových záběrů bude bedněn pomocí 
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bednících plechů Pentaflex ABS-V, které jsou opatřeny těsnícími a bednícími plechy. 

Všechny pracovní spáry musí být provedeny s vloženými těsnícími prvky. Pracovní spáry 

nesmí být v kritických místech. Základová deska pak bude prováděna po betonážních 

záběrech, které budou řešeny podle PD po vzdálenosti 25 - 35 m.  Základová deska bude 

provedena z vodostavebního betonu třídy C25/30 - XC4, XA1-S3 s přísadou Xypex Admix 

C-1000 NF.  

Mezi ZD a podkladní betony bude aplikována dvojitá separační fólie 2Xpe tloušťky 

0,2 mm. Folie pokládána v rolích šířky 2 m. Přesahy folií budou 10 cm. Pod výškovými 

objekty E, F, které jsou založeny na pilotách, zhotovena pružná deformační vrstva 

z polystyrenu tloušťky 30 mm, která bude následně zakrytá geotextilií. Svislé plochy 

snížených částí výtahů, jímek a také šikmé částí patek pod sloupy budou opatřeny 

polystyrénem tloušťky 50 mm. 

Následně železáři provedou vyztužení základů z betonářské oceli B500 B podle výkresu 

tvaru základů. Výztuž musí být opatřena betonovými distančními prvky pro zajištění 

minimálního krytí výztuže. Vyztužení ZD provedeno podle výkresu tvarů dané základové 

desky. V místě výškových objektů založených na pilotách nebude provázána výztuž pilot se 

základovou deskou. V místě podzemních garáží u tahových pilot bude provedeno vyvázání 

výztuže pilot a základové desky. V určitých vzdálenostech budou ukládány v-kotevní držáky 

pro kotevní táhla pro přenesení tahů od jednostranného stěnového bednění. Vyztužena deska 

bude provařena po obvodě stavby a v místě stykování jednotlivých výztuží. 

Před betonáží provedena kontrola stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. 

Všechny pracovní a dilatační spáry budou opatřeny těsnícími prvky. Betonová směs ukládána 

pomocí autočerpadla nebo bádie, která bude použita u menších betonáží. Výška volného pádu 

betonové směsi je 1,0 m. Betonová směs rozprostírána pomocí lopat a hrablí, kterou následně 

hutníme ponornými vibrátory a následně urovnáváme  a hutníme vibrační lištou. Čerstvý 

beton hutněn pomocí ponorných vibrátorů a  rovnán pomocí vibračních lišt. Po betonáži 

ihned ošetřujeme betonovou směs po dobu 7 dní.  V určité fázi ztuhnutí bude povrch 

základových desek v místě parkingu upraven pomocí rotačních hladiček betonových 

konstrukcí. 

Použitý materiál:  beton C25/30 - XC4, XA1-S3,+přísada Xypex Admix C-1000 NF 

 Ocel B 500B 
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 Systémové těsnící prvky pro technologii „bílé vany“ 

 Dřevěné hranoly, překližky 

 Bednící desky Peri 

Personální obsazení: Tesař (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Železář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Betonář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Pomocný dělník 9x 

 Jeřábník 2x 

 Vazač břemen 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1x 

 Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1x 

 Rotační hladička Wacker Neuson CT 36 – 8A 1x 

 Rotační hladička Wacker Neuson CRT 48 1x 

Obvodové stěny (4. PP – 2.PP): 

Obvodové stěny v podzemních garážích provedeny jako vodonepropustná konstrukce „bílá 

vana“. U mezilehlých garáží použit beton C25/30 – XC4 s přísadou Xypex Admix C-1000 

NF. Pod objekty E, F, G jsou obvodové stěny z betonu třídy C30/37 – XC4 s přísadou Xypex 

Admix C-1000 NF. Bednění bude řešeno jednostranným systémem, kde venkovní plochu 

bude tvořit pažící stěna stavební jámy. Tato stěna bude opatřena vrstvou desek tepelné 

izolace EPS tl. 100 mm, které budou kotveny pomocí hřebů do výdřev. Nejprve provedeno 

vyvázání armatur monolitických stěn podle výkresu tvaru dané konstrukce. Vázání svislých 

prutů napojeno na vytrnovanou výztuž ze základové desky. Napojení provedeno  pomocí 

vázacího drátu. Vyvázání začne u  svislých prutů, na které následně navážeme vodorovné 

pruty. Po dokončení první řady se vyvážou distanční rozpěrné prvky požadované délky, které 

zajišťují vzdálenost mezi první a druhou řadou výztuže. Ve vzdálenosti 4,5 – 5 metru bude 

výztuž opatřena trhacími lištami pro řízené trhliny.  Po upevnění distancí bude dovázána 

druhá řada svislých a vodorovných výztuží.  
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U obvodových stěn v podzemních podlažích bude použito jednostranného systémového 

nosníkového bednění Trio fy Peri s opěrnými rámy SB. Při montáži bednění je nutné 

dodržovat montážní postup výrobce. Nejdříve bude provedena předběžná montáž bednění 

TRIO z velkoplošných bednících prvků 2700x2400 mm. Tyto bednící prvky budou 

osazovány na výšku 2,7 m s navýšeným dřevěným hranolem o profilu 100 x 100 mm. 

Předběžná montáž bednění provedena ve vodorovné poloze na dřevěných hranolech. Dále na 

spojené bednící panely přikotvíme opěrné rámy SB, které připojujeme na bednící panel 

v místě spínacích otvorů. Spojení řešeno čepy a spojkou pro rám SB-1, která zajistí pevné 

spojení obou konstrukčních prvků. Opěrné rámy musíme zavětrovat lešenářskými trubkami, 

které bude provedeno podle návodu výrobce. Sestavu spojených bednících dílců zavěsíme 

na jeřábové řetězy pomocí přepravních háků na připojovacím prvku pro rám SB-1. Bednící 

plocha musí být důkladně očištěna, na kterou následně aplikujeme odbedňovací emulzi. Poté 

umístíme část bednění zajištěnou opěrnými rámy na místo uložení. Jednotlivý bednící kusy 

spojujeme rychloupínacími zámky BFD. Poté lze odjistit z jeřábového závěsu. Následně  

Před betonáží kontrolujeme všechny spojovací prvky bednění. Překontrolujeme svislost a 

polohu bednící konstrukce. Dále zkontrolujeme těsnost a čistotu bednění. 

Pracovní a dilatační spáry musí být těsněny pomocí těsnících prvků, jako jsou těsnící spárové 

pásy, injektážních hadičky, těsnící profily a plechy, bentonitové pásky apod.  

Při betonáži budou použita autočerpadla SCHWING S 43 SX, která budou plněna přímo 

z autodomíchávačů Stetter C3 AM 9 C. Autodomíchávač budou dovážet čerstvý beton 

z blízké betonárny. Autočerpadlo pomocí výložného ramene s čerpacím potrubím přemístí 

čerstvou betonovou směs na místo uložení. Z betonářské plošiny bude držet betonář výpusť 

přímo nad bedněním. Druhý betonář kontroluje výšku betonu dle předem připravené výšky 

a hutní čerstvou betonovou směs pomocí ponorného vibrátoru. Při vibrování nesmí dojít ke 

styku vibrátoru s výztuží a bedněním.  

Pro betonáž stěn bude použit beton C30/37 XC4, XA1 – S3 – Dmax 22 mm. Při betonáži se 

musí dbát  na rychlost betonáže, a to z důvodu maximálních přípustných tlaků na jednotlivé 

dílce bednění. Maximální délka pracovního záběru betonáže stěn bude 15 m. Navazující 

betonovaný záběr bude proveden po uplynutí 10 dnů,  Spáry budou ošetřeny systémovými 

těsnícími prvky, které zabezpečí vodonepropustnost betonové konstrukce. Při betonáži bílé 

http://www.schwing.cz/data/52/UserFiles/File/ke_stazeni/prospekty/autocerpadla/small_S_42_SX_engl.pdf
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vany budou dodržována pravidla a postupy pro čerstvou betonovou směs z norem. Bude se 

dbát na zvýšenou technologickou kázeň. 

Podzemní podlaží (1.PP) 

Stěny  budou převážně tl. 220 až 240 mm s lokálně zesílenými stěnami na 250 - 300 mm.   

Obvodové stěny v objektech objektů E, F jsou navrženy z vodostavebného betonu třídy 

C25/30 – XC4, s přísadou Xypex Admix C 1000 NF. 

Obvodové stěny objektu G a vnitřní stěny E, F, G budou z betonu třídy C25/30 - XC1 a 

lokální průnikové stěny z betonu C30/37 -XC1. Hydroizolace řešena pomocí natavení 

standartní hydroizolačních modifikovaných pásů. Izolace pod a také nad úroveň terénu bude 

řešena přes spáru mezi stěnou 1. PP a deskou 2. PP cca 400 mm pod desku a taktéž bude 

přetažena nad horní hranu terénu. 

Použitý materiál:  Beton C30/37 XC4, XA1, přísada Xypex Admix C 1000 NF 

 Beton C25/30 XC4, XA1, přísada Xypex Admix C 1000NF 

 Ocel B 500B 

 Bednění Trio fy PERI 

 Opěrné rámy SB-1 + příslušenství 

 Systémové těsnící prvky do pracovních a dilatačních spar 

 Dřevěný hranoly, překližky 

Personální obsazení: Tesař (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Železář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Betonář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Pomocný dělník 9x 

 Jeřábník 2x 

 Vazač břemen 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1 x 

 Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 3 x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1 x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1 x 
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Vnitřní stěny 

Vnitřní stěny v podzemních garážích budou z betonu třídy C25/30 - XC1. Vnitřní stěny  pod 

věžemi řešeny z betonu třídy C30/37 - XC1. Vnitřní stěny bedněny oboustranným 

systémovým bedněním Peri Trio, které bude kotveno stabilizátory k podlaze.  

Nejdříve bude provedena předběžná montáž bednění TRIO z bednících systémových prvků, 

které spojujeme rychloupínacími zámky BFD. Montáž bednění prováděna na ležato na 

dřevěných podkladních hranlech. Bednění začneme sestavovat od rohových částí. Při 

přepravovaní předběžně spojených bednících kusů musíme dbát na  dodržování maximální 

dovolenou manipulační únosnosti jeřábu a také samotných sestavovacích háků pro uchycení 

jednotlivých bednících prvků. Předběžná montáž bednění provedena v ležaté poloze na 

dřevěných podkladních hranolech. 

Spojené bednění zavěsíme pomocí sestavovacích háků na jeřáb a vyzvedneme do stojaté 

polohy. Bednící plocha musí být důkladně očištěna a opatřena nástřikem odbedňovacího 

oleje. Zavěšené bednění na jeřáb umístíme na přesné místo uložení, následně bednění 

zajistíme pomocí opěrných stabilizátorů.  

Četa železářů vyváže výztuž monolitických stěn podle výkresu tvaru dané konstrukce. Po 

provedení vyztužení svislých konstrukcí provedena kontrola stavbyvedoucím a technickým 

dozorem investora.  

Následně sestavíme protistranu bednění stěny. Bednění skládáme v ležaté poloze, spojujeme 

rychloupínacími zámky BFD. Pomocí sestavovacích háků uchopíme sestavený protikus 

bednění a  zvedneme věžovým jeřábem do svislé polohy. Následně aplikujeme nástřik 

odbedňovacího oleje. Poté přepravíme protikus na místo uložení a zafixujeme. U 

oboustranného bednění je nutné protilehlé panely navzájem sepnout pomocí spínacích tyčí 

„šuptyče“, až poté můžeme odepnout dané bednění z jeřábu. Sepnutí provedeme v místě 

spínacích otvorů pomocí spínacích tyčí DW15, které osazujeme do distančních trubek.  Před 

betonáží musí bednění a výztuž zkontrolovat stavbyvedoucí. Bednění musí být provedeno 

správně, stabilně, čistě a těsně. 

Betonáž bude realizována autočerpadly a doprava betonu na staveniště zajištěna  

autodomíchávači. Betonáž provedena autočerpadlem, které bude čerstvou betonovou směs 

čerpat přímo do bednění. Výška volného pádu betonové směsi je 1,0 m. Tok při ukládání do 

bednění bude směřován v sypákových rourách. Uložený beton bude zhutňován ponornými 
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vibrátory po vrstvách 300 – 400 mm.  Na montážní plošině betonář umísťuje výpustní hadici 

přímo nad bedněním. Druhý betonář kontroluje výšku betonu dle předem označené výšky. 

Třetí betonář vibruje s čerstvou betonovou směsí pomocí ponorného vibrátoru. Dále bude 

provedeno ošetřování betonu pomocí kropení nebo zakrývání tuhnoucí betonové konstrukce.  

Odbednění stěnového bednění začne po uplynutí technologické přestávky, což jsou min. 3 

dny. Následně odbedníme pomocí jeřábu. Před zdvihem musí být odstraněny volné prvky a 

kotvy dále uvolníme spojovací díly se sousedními bednícími kusy. Bednící kusy budou 

očištěny vysokotlakým čističem a škrabkou a připraveny k dalšímu použití. 

 

Použitý materiál: Beton C30/37 XC4, XA1,  

 Beton C25/30 XC4, XA1,   

 Ocel B 500B 

 Bednění Trio fy PERI 

 Stabilizátory RS 300 

Personální obsazení: Tesař (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Železář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Betonář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Pomocný dělník 9x 

 Jeřábník 2x 

 Vazač břemen 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX  1x 

 Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1 x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC  1 x 

Sloupy  

Monolitické sloupy z betonu třídy C30/37 – XC1. Sloupy řešeny v půdorysných rozměrech 

1000 x 240 mm. Použito systémového bednění Trio fy Peri. Bednění provedeno dvěma 

panely TR 270 x 120, které budou čelně zabedněny a kotveny pomocí vyrovnávací závory 
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TAR a čelních kotev. Bednící plocha v čelní části bude řešena stropními nosníky GT 24 a 

betonářskou překližkou, která bude předem upravena na šířku sloupu.  Nejdříve bude  

 vyvázána a překontrolována armatura sloupu, která bude napojena na vytrnovanou výztuž 

ze základové desky. Kontrolu provede stavbyvedoucí a TDI.  

Poté provedena předběžná montáž dvou polovin bednění sloupu z bednícího panelů TR 270 

x 120, které budou v čelní části ukotveny pomocí vyrovnávacích závor TAR 85 a čelních 

kotev. Nejdříve postavíme polovinu bednění pomocí jeřábu. Zavěšené bednění opatříme 

stabilizačními opěrami, které ukotvíme k bednění a podlaze. Nyní můžeme bednící kusy 

odpojit od jeřábového závěsu. Následně postavíme druhou polovinu bednění zavěšenou na 

jeřáb. Aplikujeme odbedňovací přípravek a přisadíme k první části bednění, kterou 

přikotvíme v čelních místech sloupu s první částí bednění, následně odpojíme od závěsu 

jeřábu. Po provedené kontrole bednění betonáž prováděna pomocí autočerpadel, kterým 

čerpáme čerstvou betonovou směs do bednění. Betonářská lávka u sloupů bude řešena 

pojízdným lešením od firmy Peri. Pracovníci na zajištěné pojízdné plošině provádí betonáž 

a hutnění betonu pomocí ponorného vibrátoru. Po uplynutí technologické přestávky můžeme 

sloupy odbednit. Nejdříve uchytíme jeřábem prvním polovinu bednění s montážní plošinou, 

kterou uvolníme od druhé poloviny bednění. Následně uvolníme kotvení opěr v podlaze a 

odstavíme polovinu bednění k čištění. Stejný postup bude proveden s druhou polovinou 

bednění. 

Použitý materiál: Beton C25/30 XC4, XA1,   

 Ocel B 500B 

 Bednění Trio fy PERI 

 Stabilizátory 

 Dřevěný hranoly  

 Nosníky GT 24 + bednící překližka 

Personální obsazení: Tesař (1x mistr pracovní čety) 3x 

 Železář (1x mistr pracovní čety) 3x 

 Betonář (1x mistr pracovní čety) 3x 

 Pomocný dělník 6x 

 Jeřábník 2x 

 Vazač břemen 2x 
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 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1x 

 Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1 x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC  1 x 

Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  

Hlavní schodiště jsou navržena jako prefabrikovaná ramena uložená na monolitické 

podesty a mezipodesty. Ramena budou z akustických důvodů uložena přes pryžový tlumící 

pás tl. 10 mm. Podesty jsou součástí stropní desky, mezipodesty budou prováděny dodatečně 

pomocí lišt vylamovací výztuže ve schodišťových stěnách. Před osazením prefabrikovaných 

ramen je nutné celou vodorovnou úložnou plochu ozubu opatřit izolaci proti kročejovému 

hluku BELAR N-08 tl. 10 mm. Svislou horní úložnou plochu opatříme izolací BELAR N-08 

tl. 20 mm. Totéž platí na spodní části osazovaného panelu. Tato úložná plocha bude taktéž 

opatřena izolaci proti kročejovému hluku BELAR N-08 tl. 10 mm.  Rameno uložíme na ozub 

na ŽB podestě a podlahovou desku 4. PP.  Pro kotvení ramen budou použity dva otvory 

průměru 30 mm na prvním schodišťovém stupni. Skrz otvory vyvrtáme otvor do základové 

desky o průměru 24 mm a délce vrtu max. 100 mm. Do vyvrtaného otvoru zainjektujeme 

prut o průměru 20 mm z oceli B500B. 

Použitý materiál: Prefabrikovaná schodišťová ramena 

 Kročejová izolace 

 Ocel B500 B 

Personální obsazení: Betonář 3x 

 Pomocný dělník 3x 

 Jeřábník 2x 

 Vazač břemen 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1x 
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Vodorovné konstrukce: 

Stropní desky nad 3. PP  a 4. PP železobetonové monolitické desky o tloušťce 200 a 

220 mm. V podzemních garážích bude použito systémové stropního bednění MULTIFLEX.  

Bednění začne kompletací řady hlavních podpěr, do kterých osazujeme spouštěcí křížové 

hlavice a následně upevňujeme do opěrných trojnožek. Stojky umístíme min. 163 mm od 

stěn a stavíme ve zvolených rozestupech. Následná řada stojek bude stavěna v určené 

vzdálenosti spodních nosníků. Dále budou do hlavic osazovány podélné příhradové nosníky 

pomocí montážních vidlic. Provedeme znivelování podélných nosníků podle výšky stropu. 

Následuje osazování horních nosníků pomocí pracovních vidlic. Nosníky GT 24  je nutno 

osazovat s  přesahem min. 163 mm na obě strany. Následně horní nosníky zajistíme proti 

překlopení prvky flexklip. Po osazení horních nosníků a znivelování výšky stropu osazujeme 

betonářské desky. Betonářské bednící desky osazujeme ve směru kolmém k horním 

nosníkům. Napojení betonářských desek musí být v místě stropních nosníků. Polohu desek 

zajistíme hřebíky. Kompletní bednění znivelovat a na panely aplikovat postřik 

odbedňovacím prostředkem. Na stropní bednící ploše je nutno provést zajištění okrajů stropů 

proti možnému pádu z výšky bezpečnostním zábradlím. Ukládání výztuže ve stropech bude 

provedeno podle výkresu půdorysu dané konstrukce. Dodrženo požadované krytí výztuže, 

zajištěno pomocí betonových distančních prvků. Následně osazována spodní výztuž, která 

bude po zhotovení zkontrolovaná. Pro zajištění vzdálenosti horní a dolní výztuže, osazovány 

distanční rozpěrky hadovitého tvaru v požadovaném množství. Následně se ukládají a 

vyvazují pruty horní výztuže. V průběhu armování stropních desek budou mistři kontrolovat 

provedenou práci. Před betonáží bude celá konstrukce překontrolovaná stavbyvedoucím a 

TDI. Betonáž stropních desek provedena pomocí autočerpadel betonové směsi. Beton bude 

čerpán přímo nad bednění na místo uložení. Pracovníci budou betonovou směs zhutňovat 

pomocí vibrátorů a vibračních lišt, které zajistí vodorovný povrch stropů. Po dokončení 

betonáže stropní desky je nutné provést technologickou přestávku. Doba pro částečné 

odbednění stropů bude počítána statikem. Po tuto dobu je nutné ošetřovat beton. Provádíme  

kropení vodou, nebo jej chránit fóliemi proti nadměrnému odpařování vody. Následně bude 

provedena demontáž bednění stropu podle návodu výrobce systémového bednění 
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Stropní deska nad 2. PP  

V podzemních garážích bude stropní konstrukce realizována z betonu třídy C30/37 – XC1.  

Stropy nad 2.PP nebudou z betonu s krystalizační přísadou, tudíž je potřeba venkovní části 

opatřit hydroizolačními asfaltovými pásy. Mezilehlé části podzemních garáží budou 

zasypány velkou vrstvou substrátu o tl. cca 1,5 metru. Vzhledem k zatížení od zeminy bude 

tloušťka desky zvýšena na 250 mm a v místech hlav sloupů bude stropní konstrukce zesílena 

na 450- 500 mm. Tato deska bude provedena jako spádovaná.  Stropní deska nad 2. PP v 

místě věží E, F, G bude standartní a bude tl. 200 mm.  

Návrh bednění stropu bude proveden statikem a firmou Peri. V místech hlavic sloupů bude 

strop řešen zesílením na 450 - 500 mm. Bude provedena vyztužená hlavice v půdorysných 

rozměrech podle PD.  

Použitý materiál: Beton C25/30 XC4, XA1 

 Ocel B 500B  

 Bednění Trio fy PERI  

Personální obsazení: Tesař (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Železář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Betonář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Pomocný dělník 9x 

 Jeřábník 2x 

 Vazač břemen 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1x 

 Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1x 

 Rotační hladička Wacker Neuson CT 36-8A 1x 

 Rotační hladička Wacker Neuson CRT 48 1x 
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Hrubá vrchní stavba (1. – 13.  Nadzemní podlaží): 

Svislé konstrukce: 

Pro provedení nadzemních obvodových stěn bude využito systémové oboustranného bednění 

TRIO fy Peri se stabilizátory. Budou provedeny montážní lávky v obvodových částech 

jednotlivých pater, které řešíme vykonzolovanými stropními nosníky GT24, které jsou 

zapřeny v  předchozích patrech pomocí podpěrných stropních stojek k stropní konstrukci. 

V místech rohů objektů využito konzolových závěsných plošin. Návrh obvodových 

betonářských lávek bude navržen statikem. 

Jednotlivá nadzemní patra jsou v částech pěti podlažních pater různě předsazena a ustoupena. 

Kvůli složitosti systémového bednění a podpěrných věží těchto předsazených částí je nutné 

provést návrh bednění statikem. Na okrajích montážních plošin budou zřízena ochranná 

zábradlí, která budou opatřena bezpečnostními madly a spodní zarážkou proti pádu 

předmětů. Provádění svislých konstrukcí v nadzemních patrech bude řešeno obdobným 

postup, který byl použit u podzemních vnitřních stěn. Provedeno systémovým bednění Trio 

od firmy Peri, které bude zajištěno stabilizátory.  

Použitý materiál: Beton C25/30 XC4, XA1,   

 Ocel B 500B 

 Bednění Trio fy PERI 

Personální obsazení: Tesař (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Železář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Betonář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Pomocný dělník 9x 

 Jeřábník 2x 

 Vazač břemen 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1x 

 Autodomíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1x 
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Vnitřní stěny: 

Vnitřní stěny v nadzemních podlažích budou z betonu třídy C25/30 - XC1. Lokální více 

namáhané průnikové vnitřní stěny budou z betonu C30/37 – XC1. Stěny v tloušťkách 180- 

250 mm.  

Vnitřní stěny budou bedněny oboustranným systémovým bedněním Peri Trio. Montáží 

bednění začneme v rozích nebo napojení stěn. Provedeme předmontáž bednících kusů 

v ležaté poloze na dřevěných podkladních hranolech. Nejdříve spojíme jednotlivé rámové 

desky pomocí zámků BFD, které uspořádáme podle daného konstrukčního řešení. Na 

bednění připevníme stabilizátory a konzoly TRG 80 pro provedení betonářských lávek. 

Následně pomocí věžového jeřábu zvedneme nad zem a aplikujeme nástřik odbedňovacího 

oleje. Poté bednící kus dopravíme na místo uložení a ustavíme. Následně může být bednění 

uvolněno ze závěsu. Četa železářů vyváže výztuž monolitických stěn a osadí distanční tělíska 

podle výkresu tvaru dané konstrukce. Sestavíme druhou část protibednění s protizábradlím. 

Bednění složíme v ležaté poloze podle postupu montáže výrobce a připevníme protizábradlí.  

Následně zvedneme protikus bednění jeřábem a aplikujeme nástřik odbedňovacím olejem. 

Poté umístíme protikus na místo uložení a zafixujeme. Ze země aplikujeme spínací tyče do 

obou kotevních rovin až poté můžeme odepnout dané bednění z jeřábu.  

Před betonáží musí bednění a provedené vyztužení zkontrolovat stavbyvedoucí a technický 

dozor investora. Bednění a armování musí být provedeno správně, stabilně, čistě a těsně. 

Použitý materiál: Beton C25/30 XC4, XA1, 

 Ocel B 500B 

 Bednění Trio fy PERI 

Personální obsazení: Tesař (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Železář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Betonář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Pomocný dělník 9x 

 Jeřábník 2x 

 Vazač břemen 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1x 
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 Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1x 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní deska nad 1. – 12. NP 

Přechodové stropní desky 1. NP , 4. NP a 5. NP objektů E, F budou z betonu třídy C30/37– 

XC1. Deska  je navržena v tloušťce 200 mm s zesílenými částmi v místech ustupujících a 

vystupujících přechodových podlaží na 250, 260 a 400 mm. Stropní desky ostatních podlaží 

2. – 3. NP a 6. - 13. NP budou z betonu C25/30 – XC1.  

Vodorovné bednění stropů Multiflex bude provedeno stejným postupem jako u bednění 

vodorovných konstrukcí spodní stavby. U realizace hrubé vrchní stavby je nutné zajištění 

všech okrajů stropů betonážních lávek proti možnému pádu z výšky, pomocí  bezpečnostního 

zábradlí.  

Vyztužování stropů bude provedeno podle výkresu tvaru stropní desky. Po vyztužení musí 

být provedena kontrola stavbyvedoucím a TDI, před zakrytím stropní konstrukce. 

Betonáž stropních desek bude provedena čerpáním betonové směsi pomocí autočerpadla 

Schwing S 43 SX, které čerpá čerstvou betonovou směs přímo do bednění. Beton bude 

dovážen autodomíchávači Schwing Stetter AM 9 C.  Následně bude směs důkladně zhutněna 

pomocí vibrátorů a vibračních lišt, které zajistí vodorovný povrch. Po dokončení betonáže 

stropní desky je nutná technologická přestávka. Potřebná doba pro odbednění bude stanovena 

statikem. Ihned po betonáži je nutné ošetřovat beton pomocí kropení nebo jej budeme chránit 

fóliemi proti nadměrnému odpařování vody. Následně bude provedena demontáž bednění 

stropu podle návodu výrobce systémového bednění 

Použitý materiál: Beton C25/30 XC4, XA1, 

 Ocel B 500B 

 Bednění Trio fy PERI 

Personální obsazení: Tesař (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Železář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Betonář (1x mistr pracovní čety) 7x 

 Pomocný dělník 9x 

 Jeřábník 2x 
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 Vazač břemen 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1x 

 Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1x 

Balkóny: 

Železobetonové balkónové desky jsou řešeny v úrovni stropních desek, pomocí tepelně-

izolačních isonosníků Schock Isokorb. Nadvýšení dílců bude provedeno podle technických 

předpisů dodavatele isonosníků. Balkónové desky provedeny ve spádu.  

Čelní část bude opatřena ŽB zábradlími, které budou řešeny jako atiky připojením pomocí 

isonosníků Schock Isokorb k ŽB balkónům.. Výztuž z balkónových desek musí být vytažena, 

kvůli napojení výztuže železobetonové atiky.  

Použitý materiál: Beton C30/37 – XC4, XF3 

 Ocel B 500B 

 Bednění Trio fy PERI 

Personální obsazení: Betonář 5x 

 Jeřábník 2x 

 Tesař 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1x 

 Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1x 
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Výtahové šachty  

Železobetonové stěny výtahových šachet tloušťky 200 mm budou dilatovány od přilehlých 

stěn spárou tl. 30 m, které budou vyplněny pružnými deskami EPS T 4000. Dále jsou šachty 

dilatovány od navazujících stropních desek spárovými deskami.   

Pro výtahové šachty bude využito systémového bednění od firmy Peri typ Trio TSE, které 

umožnuje rychlé a systémové bednění šachet. Tento systém lze přemísťovat v celku. Jedná 

se o vnitřní část šachtového bednění, které je nutno spínat s vnější částí obednění výtahových 

šachet. Při sestavení začínáme rohovými kusy. Na každé straně šachty použit jeden šachtový 

díl TSE, který kotvíme mezi panely Trio. Tyto díly musíme upevnit tak, aby při následném 

zavěšení na věžový jeřáb byla střed závěs situován v ose souměrnosti bednícího prvku. 

Zamezíme tak kroucení bednící šachtové sestavy. Na delší straně se jedná o dva panely TR 

270 x 90. Kratší stranu sepneme mezi panely TR 270 x 30, které musíme opatřit dřevěnými 

hranoly, kvůli nastavení na požadovanou délku. Tato strana bude doplněna panelem TR 270 

x 24. Každý panel a šachtový díl sepneme spínacími tyčemi DW 15. 

V nižším patře bude zřízena podlaha v šachtovém prostoru pomocí stropních nosníků GT24, 

které budou vzepřeny stojky o stropní konstrukci. Následně nosníky opatřeny příčnými 

nosníky, které následně pobijeme betonářskými deskami. Toto vykonzolování stropních 

nosníků GT 24 bude navrženo statikem. 

Železáři vyvážou armatury výtahových šachtových stěn podle výkresu tvaru dané 

konstrukce. Vázání svislých prutů napojeno na vytrnovanou výztuž ze stropní kce. Následně 

osazovány bodové distanční prvky pro zajištění krytí výztuže. Vyvázání začne u svislých 

prutů, na které následně navážeme vodorovné pruty. Po dokončení první řady se vyvážou 

distanční prvky, které zajistí vzdálenost mezi první a druhou řadou výztuže. Před zakrytím 

výztuže a následnou betonáží musí bednění a výztuž zkontrolovat stavbyvedoucí a TDI. 

Následně realizujeme druhou stranu bednění výtahové šachty. Bednění skládáme v ležaté 

poloze, spojujeme rychloupínacími zámky BFD. Pomocí sestavovacích háků uchopíme 

sestavený protikus bednění, který zvedneme jeřábem do svislé polohy. Na důkladně 

očištěnou bednící plochu aplikujeme nástřik odbedňovacím olejem. Poté umístíme protikus 

na místo uložení a zafixujeme stabilizátory. U oboustranného bednění je nutné protilehlé 

panely navzájem spínat, poté můžeme odepnout dané bednění z jeřábu. Sepnutí provedeme 

u každého panelu na krajní části v místě spínacího otvoru, které provedem pomocí 
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závitových tyčí DW15 osazovaných do distančních trubek. Dále také provedeno sepnutí 

šachtových dílců.  

Betonáž bude realizována autočerpadly a doprava betonu na staveniště zajištěna  

autodomíchávači. Dále bude provedeno ošetřování betonu. 

Odbednění výtahových šachet začne po uplynutí technologické přestávky, která bude 

stanovena statikem.  

Následně odbedňujeme z vnější strany pomocí jeřábu. Před zdvihem musí být odstraněny 

volné prvky a spínací tyče, dále uvolníme spojovací díly se sousedními bednícími kusy. 

Bednění před každým použití očistíme vysokotlakým čističem a škrabkou a připraveny 

k dalšímu použití. Vnitřní šachtový bednící prvek, bude vyzdvižen pomocí věžových jeřábů. 

Následně očištěn a připraven na další použití.  

 

Použitý materiál: Beton C30/37 – XC4, XF3 

 Ocel B 500B 

 Bednění Trio fy PERI 

Personální obsazení: Betonář 5x 

 Jeřábník 2x 

 Tesař 2x 

 Řidič autodomíchávače 3x 

 Řidič autočerpadla 1x 

Mechanizace: Autočerpadlo Schwing S 43 SX 1x 

 Auto domíchávač Stetter Heavy AM 9 C 2x 

 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1x 
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Střechy a terasy s betonovou dlažbou 

Stropní deska nad 13.NP bude monolitická železobetonová tloušťky 180 mm, která tvoří 

podklad souvrství pro střešní nepochozí jednoplášťovou plochou střechu. Na stropní 

konstrukci bude proveden penetrační nátěr po celé ploše. Asfaltový oxidovaný pás s nosnou 

vložkou z Al folie DEKBIT AL S40 svařujeme plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 8 

cm, šířka čelního přesahu je min. 10 cm. Následně na  asfaltových pásech  je spádová a 

tepelně izolační vrstva z dílců z expandovaného polystyrénu EPS 150 S STABIL. U 

nepochozích střech je tepelná izolace řešena spádovými kusy EPS 100 S STABIL ve spádu 

3%, které budou lepeny k podkladu. U pochozích střešních teras je polystyren lepen 

k podkladu a proveden ve sklonu 2% v minimální tloušťce 160 - 270mm. Následně položíme 

hydroizolační souvrství 2 x SBS modifikovaných asfaltových pásů tloušťky min. 4 mm.  

U teras budou následně osazeny výškově nastavitelné podložky pro vodorovné urovnání 

betonových dlaždic 400x400x50, které budou tvořit střešní terasovou plochu. U osazených 

dlažebních kusech kontrolujeme vodováhou rovinnost plochy. Následně urovnáme plochu 

pomocí nastavitelných podložek.  

Použitý materiál: Penetrační nátěr 

 Oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 

 EPS 100 S Stabil 

 Aasfaltový pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

 Asfaltový pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 Betonová dlažba (400 x 400 x 50) 

Personální obsazení Pokrývač  4x  

 Jeřábník 2x 

 Pomocný dělník 4x 

Mechanizace: Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 1x 

 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 1x 
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5. Projekt zařízení staveniště – výkresová dokumentace, časový 

plán budování a likvidace objektů ZS, ekonomické vyhodnocení 

nákladů na ZS 

5.1 Popis staveniště  

Identifikační údaje  

Název stavby:   Obytný soubor „Letňanské Zahrady“ 

Místo stavby:    Praha 18 - Letňany       

    Realizace objektu EFG  

k.ú. Letňany  

Parcelní číslo:   760/64, 760/66  

Charakter stavby:   Bytová výstavba 

Stavebník:    CENTRAL GROUP 

          Letňanské zahrady a.s., IČ: 28404658      

         Na Strži 65, 1702  140 00   

Praha 4 

Investor stavby:  CENTRAL GROUP a.s.      

Na Strži 65,1702  140 00        

Praha 4 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. J. Cakl 

Realizační firma:   IMOS Brno, a.s. 

Olomoucká 174, 627 00 Brno 

Přílohy k této kapitole: 

3.1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HRUBOU SPODNÍ STAVBU 

3.2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 
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5.1.2 Obecné informace o staveništi  

Jedná se o stavbu objektů E-F-G a mezilehlých podzemních garáží, který jsou součástí 

obytného komplexu budov „Letňanské zahrady“. Objekt je situován v lokalitě Praha 9, 

Letňany. Realizovaný objekt je situován uvnitř okolní dřívěji realizované zástavby 

komplexu. Okolní zástavba je tvořena bytovými domy. Objekty A, B, C, D a L, M, N, O, P 

byly realizovány v předchozí etapě. V těchto bytových jednotkách už jsou nastěhovány 

majitelé nebo nájemníci bytových jednotek.  

Staveniště objektu E-F-G bude situováno na parcelách č. 760/64 a č. 760/66, které jsou 

majetkem investora. Staveništní oplocení řešeno neprůhledným stavebním mobilním 

oplocením výšky 2 m. Depónie bude sejmuta v celém půdorysném rozsahu staveniště. 

Následně bude část skladována na přilehlém pozemku staveniště. 

V přední části staveniště u hlavního vjezdu se nachází buňky, které slouží jako šatny, 

kanceláře, hygienické zázemí stavby. Skládky materiálu jsou umístěny na staveništi podle 

výkresu ZS.   

Na staveništi je staveništní komunikace. Zpevněná plocha je dostatečně zhutněna a jako 

materiál je použit recyklát staveništní sutě ve vrstvě 200 mm. Stejně jsou pak upravena 

příslušná místa pro ustavení stavebních strojů, místa pro odpadové kontejnery a také 

montážní plochy. Které budou zřízeny pro vazačské a bednící předmontážní práce. Dále je 

určena zpevněná plocha pro mytí vozidel před odjezdem ze staveniště. Plocha je odvodněna 

a opatřena odlučovačem ropných látek. 

Pro vertikální a horizontální dopravu materiálu na staveništi budou sloužit dva věžový jeřáby 

Liebherr EC 90 B a Liebherr 100 LC, které jsou situovány viz výkres ZS.  

Na staveništi budou umístěny také 4 uzamykatelné kontejnery, které budou využity 

ke skladování nářadí a materiálu. Dále budou zřízeny tři druhy kontejnerů na odpady: suť, 

dřevo a komunální odpady. 

Staveniště, zpevněná staveništní komunikace a skladovací plochy jsou zřízeny, při realizaci 

předchozí technologické etapy. Prostor staveniště je dostatečně velký pro realizaci objektu a 

prostory pro zařízení staveniště.  

Na základě hydrogeologického průzkumu nutno při realizaci stavebních činností na spodní 

stavbě trvale odvádět vodu ze stavební jámy.  
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Plocha staveniště :13 700 m2  

Plocha objektu :3 518 m2 

5.1.3 Doprava na staveniště 

Bytový soubor objektů E, F, G  se nachází v blízkosti ulice Veselská, která vede k blízské 

betonárně.  Dále pro příjezd na stavbu bude využita ulice Škarvadova, která je opatřena po 

pravé straně dočasnou křižovatkou pro napojení na staveništní komunikaci. Jedná se o část 

staveništní komunikace, která je situována před hlavním vjezdem na staveniště. Vjezd na 

staveniště bude opatřen informační tabulemi o probíhající výstavbě a také o zákazu vstupu 

nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště bude opatřen vrátnicí, kde bude prováděna 

evidence pracovníků a stavebních strojů na staveništi.  

Používané asfaltové komunikace komunikace spadající pod majetek města Prahy. Příjezd na 

staveniště je z ulice Škarvadova, která je přístupná z ulice Veselská. Vjezd na staveniště 

situován u objektu objektu G. Příjezd je veden po zpevněné a dostatečně únosné komunikaci. 

Šířka komunikace je všech místech minimálně 6m. 

Staveništní komunikace je řešena použitím staveništního recyklátu ve vrstvě 200 mm. Tato 

komunikace je zhutněná. 

  

   Obr. 5.1  Poloha staveniště 

5.1.4 Základní koncepce zařízení staveniště 

Provozní zařízení staveniště: 

Staveniště bude opatřeno oplocením výšky 2 m kolem celé části staveniště. Mobilní oplocení 

zajištěno firmou TOI TOI. Oplocení bude opatřeno v místě vjezdu uzamykatelnou branou o 
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šířce 6 m. V místě vjezdu bude situována vrátnice se zvedací ocelovou závorou. Staveništní 

komunikace bude tvořena vrstvou zhutněného recyklátu stavebních sutí o vrstvě 200 mm. 

Rozsah plochy komunikace viz výkres B.1- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Skladové kontejnery 

sloužící pro zabezpečení nářadí a drobných materiálů tvořen buňkou SK20 od firmy CONT.  

Skladový kontejnery budou situovány vedle buněk pro pracovníky.  

5.2 Objekty zařízení staveniště 

Hrubá spodní stavba: 

Sociální, správní a hygienické objekty: 

Všechny staveništní buňky zapůjčeny od firmy CONT, Proficontainers. Kancelář pro 

hlavního stavbyvedoucího a další vedoucí pracovníky projektu jsou situovány poblíž vjezdu 

na staveniště, kvůli přehledu o osobách na staveništi. Tyto buňky jsou umístěny v 2.NP 

Kancelář řešena kontejnerovou buňkou typu SOB3 - SAN od firmy CONT. Jedná se o 

sestavu obytných buněk s vlastním hygienickým zázemím.  

Buňky pro pracovníky sloužící jako převlékací šatny jsou řešeny kontejnerem typu OB6 - 2. 

Šatny jsou umístěny pod kancelářemi vedoucích pracovníků stavby. Buňky situovány 

v blízkosti vstupu na staveniště, kvůli nutnosti užívání pracovních oděvů a bezpečnostních 

ochranných pomůcek, při pohybu na staveništi. Všechny buňky jsou opatřeny dočasnou 

staveništní přípojkou elektrické energie. U obytných buněk se sociálním zařízením a 

sociálními buňkami napojeny na vodovod a kanalizaci.  

Pro návrh sociálních buněk jsem postupoval s ohledem na velikost ploch pro jednotlivé 

pracovníky. 

Sociální buňky 

- Stavbyvedoucí 15 m2 / os 

- Vedoucí pracovníci 15 m2 / os 

- Mistři 8 m2 / os 

- Šatny pro pracovníky 1,5 m2 / os 

 

Hygienické zařízení staveniště: 

Toalety pro pracovníky jsou provedeny sanitární buňkou typu SAN 4 od firmy CONT, která 

je situována v blízkosti šatních buněk pro pracovníky. Hygienické zázemí na staveništi 

řešeno pomocí sprchové buňky SAN3 od firmy CONT, který je situován vedle WC buňky. 
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Hygienické kontejnery budou opatřeny dočasnou staveništní přípojkou elektrické energie a 

napojeny na kanalizační přípojku. 

Při návrhu hygienických buněk jsem postupoval s ohledem na počty hygienických zařízení 

na osobu.  

Hygienické zařízení  

- Sprcha 15 pracovníků 

- Umyvadlo 15 pracovníků 

- Pisoár  30 pracovníků 

- Toaleta 10 pracovníků 

Uvažovány počet pracovníků při výstavbě: 

Při realizaci hrubé spodní stavby uvažuji s uvedeným počtem pracovníků. Na stavbě bude 

30 pracovníků, 2 vazači břemen, 2 jeřábníci, 1 stavbyvedoucí, 2 asistenti stavbyvedoucího, 

3 mistři, 2 technický dozoři investora. Potřebný počet buněk popisuji níže u specifikace 

jednotlivých typů obytných kontejnerů. V průběhu výstavby bude počet buněk a umístění 

upravováno.  

Pro etapu hrubé horní stavby uvažuji počet pracovníků stanovených podle bilance 

pracovníků, kterou jsem zhotovil v programu pro přípravu a realizaci CONTEC. Maximální 

počet 125 pracovníků při provádění hrubé vrchní stavby a řemeslných prací. Pro tuto etapu 

je nutné posílit počet buněk, které budou umístěny vedle současného buňkoviště v místě za 

vjezdem. Buňky budou uloženy na zpevněnou plochu, která tvoří po dobu spodní stavby 

parkoviště pro automobily vedoucích pracovníků. Použity stejné buňky jako u předešlé 

etapy. Buňky od výrobce CONT, Proficontainer, které budou osazeny ve dvou úrovních. 

V přízemí budou situovány 4 buněk typu OB6-SAN-01 pro vedoucí pracovníky a mistry. 

Dále zde bude posíleno hygienické zázemí stavby buňkou typu SAN 4. V druhém patře 

budou osazovány šatny pro pracovníky, které budou zpřístupněny pomocí ocelového 

jednoramenného schodiště po straně buňkoviště. Buňky osazovány s přesahem 1,2 m, kterým 

vytvoříme plochu pro přístup k jednotlivým šatnám. Tato plocha musí být opatřena 

bezpečnostním zábradlím. 
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5.2.1 Sociální zařízení staveniště 

Kancelář vedoucích pracovníků stavby  

Velká buňka bude sloužit jako kancelář pro hlavního stavbyvedoucího a  asistenty 

stavbyvedoucího. Další kontejnery budou použity pro ostatní vedoucí pracovníky jako je 

přípravář mistr a TDI. Tyto kontejnery budou při etapě spodní hrubé stavby  umístěny v 2 

patře buňkoviště. Osazení těchto kontejnerů bude provedeno na šest spodních kontejnerů 

tvořící šatny pro pracovníky, které budou situovány v 1.NP. Horní kontejnery osadíme se 

zadním přesahem 1,2 m. Na přední straně nám tedy vznikne plošina umožňující vstup do 

horních prostor. Plošinu tvoří střecha spodních buněk. Tato plocha bude opatřena 

bezpečnostním zábradlím. Pro přístup do 2.NP bude na boční straně buněk zřízeno ocelové 

rámové schodiště. Použit 1 kus tohoto typu kontejneru, který bude využit jako kancelář 

hlavního stavbyvedoucího a dvou asistentů stavbyvedoucího. 

Technické parametry buňky: 

- „( Vnější rozměry: 7335 x 6055 x 2591 mm (vnitřní výška: 2350 mm) 

- Rám: ocelová svařovaná konstrukce  

- Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm  

- Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  

- Stěna: KOMPLETNÍ VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ, izolace  

- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 625 x 2000 mm, ISO okna 

945 x 1200 s roletou + okno 600 x 600 mm sanitární, umyvadla, baterie, bojler 80 l 

sprchový kout, WC, pisoáry, el.ventilátory 190 m3/h, odtoková gula, napojení voda / 

odpad 

- Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol, CEE zásuvky zapuštěné v 

rámu  

- Topení: přímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron )“  

Převzato z technických parametrů od výrobce  
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Obr. 5.2 Půdorys kancelářské buňky  

 

Obr. 5.3 Sestavení kontejnerů kanceláří v 2.NP    
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Kancelářské buňky 

Obytné buňky budou sloužit jako kanceláře pro přípraváře, mistra a technický dozor 

investora. Použit obytný kontejner typu OB6-SAN-01 od firmy CONT, Proficontainers. 

Buňky budou umístěny ve 2.NP. Osazovány na kontejnery použité jako šatny pro 

pracovníky, které budou situovány v úrovni 1.NP.  

 

 Obr. 5.4 Půdorys kancelářských buněk 

Technické parametry: 

- „( Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm (vnitřní výška: 2350 mm) 

- Rám: ocelová svařovaná konstrukce 

- Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm  

- Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  

- Stěna: LDTD bílá nebo dekor dřevo, izolace  

- Podlaha: DTD 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace 

- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou 

- Elektroinstalace: ČSN - 400V / 32A / 5-pol, CEE zásuvky zapuštěné v rámu  

- Topení: přímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron  

- Vybavení buňky: umyvadlo, baterie, bojler 80 l, sprchový kout, WC, odtoková gula, 

el. Ventilátor 190m3/h, zrcadlo, vnitřní příčky, napojení na vodu a odpad )“ 

Převzato z technických parametrů od výrobce  
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Šatna 

Obytná buňka bude sloužit jako šatna  pro pracovníky. Šatny zřízeny kontejnerem typu OB6 

- 2 od firmy CONT, Proficontainers. Buňka bude umístěna na zpevněné staveništní ploše 

podložena dřevěnými hranoly. Použity 4 kusy toho typu kontejneru. 

Technické parametry buňky: 

- „( Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm (vnitřní výška: 2350 mm)  

- Rám: ocelová svařovaná konstrukce  

- Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm  

- Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  

- Stěna: LDTD bílá nebo dekor dřevo, izolace  

- Podlaha: DTD 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace 

- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou 

- Elektroinstalace: ČSN - 400V / 32A / 5-pol, CEE zásuvky zapuštěné v rámu  

- Topení: přímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron  

- Barevné provedení: RAL7035 / sv.šedá )“ 

Převzato z technických parametrů od výrobce  

 

Obr. 6.5 Půdorys šatny 
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5.2.2 Hygienické zařízení staveniště 

Toaletní buňka  

Kontejner bude tvořit hygienické zázemí pro staveniště. Zřízen kontejnerem typu SAN 4 od 

firmy CONT, Proficontainers. Buňka bude umístěna na zpevněné staveništní ploše podložena 

dřevěnými hranoly. Vnitřní uspořádání kontejneru nám zaručuje dostatečné množství toalet 

a pisoárů pro pracovníky na staveništi. Použit jeden kus tohoto typu kontejneru. 

Technické parametry buňky: 

- „( Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm (vnitřní výška: 2350 mm) 

- Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  

- Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  

- Stěna: LDTD bílá nebo dekor dřevo, izolace  

- Podlaha: TOP CEMENTOVANÁ 22 mm + antiskluz Aqua! PVC 1,5 mm, izolace  

- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 625 x 2000 mm, ISO okna 

600 x 600 mm sanitární, umyvadla, baterie, bojlery 5 l, WC kabiny, el.ventilátory 190 

m3/h, pisoáry, zrcadla, vnitřní příčky, napojení voda / odpad 

- Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol, CEE zásuvky zapuštěné v 

rámu  

- Topení: přímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron )“ 

Převzato z technických parametrů od výrobce  

 

 Obr. 6.6 Půdorys buňky s toaletami 



102 

 

Sprchová buňka  

Kontejner bude tvořit hygienické zázemí na staveništi. Zřízeno kontejnerem typu SAN 3 od 

firmy CONT, Proficontainers. Buňka bude umístěna na zpevněné staveništní ploše podložena 

dřevěnými hranoly. Vnitřní uspořádání kontejneru nám zaručuje dostatečné množství 

sprchových koutů pro omytí pracovníků po pracovní činnosti. Použit jeden kus tohoto typu 

kontejneru. 

Technické parametry buňky: 

- Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm (vnitřní výška: 2350 mm)  

- Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  

- Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  

- Stěna: KOMPLETNÍ VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ, izolace  

- Podlaha: TOP CEMENTOVANÁ 22 mm + antiskluz Aqua! PVC 1,5 mm, izolace  

- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 625 x 2000 mm, ISO okna 

600 x 600 mm sanitární, umyvadlo, žlab, baterie, bojlery 300 l, sprchové kouty, WC 

kabiny, el.ventilátory 190 m3/h, odtokové guly, zrcadla, vnitřní příčky,napojení voda 

/ odpad 

- Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol, CEE zásuvky zapuštěné v 

rámu  

- Topení: přímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron  

Převzato z technických parametrů od výrobce  

 

Obr. 5.7 Půdorys buňky se sprchami 
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5.2.3 Provozní zařizení staveniště 

Sklad  

Kontejner bude sloužit jako sklad pro drobný materiál. Zřízen kontejnerem typu SK 20 od 

firmy CONT, Proficontainers. Buňka bude umístěna na zpevněné staveništní ploše podložena 

dřevěnými hranoly. Použity 4 kusy toho typu kontejneru. 

Technické parametry buňky: 

- „( Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm  

- mm 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm kapsy pro vysokozdvižný vozík  

- Opláštění: trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory  

- Podlaha: ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm vodě odolná překližka tl. 21 mm  

- Vrata: opatřena těsnící gumou jištění dvěmi uzavíracími tyčemi úhel otevření max. 

270 stupňů  

- Barevné provedení: dle vzorníku RAL )“ 

Převzato z technických parametrů od výrobce  

 

 

Obr. 5.8 Půdorys skladového kontejneru 
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Kontejnery na odpad 

Odpad vznikající při provádění stavebních činností, bude ukládán do kontejnerů situovaných  

na severní části objektu G.  Vzniklý odpad  jsou pracovníci povinni třídit  podle vyhlášky č.  

93/2016 Sb.  – Vyhláška o katalogu odpadů.  Pro stavební odpad bude požut kontejner AVIA 

se sklopnými bočnicemi. Sklopné  bočnice umožní snadnější plnění kontejneru.  Kontejner 

o rozměrech (V x Š x D) 850mm x 1820 mm x  3335 mm a objemu 5 m3. Dále budou tříděny 

odpady vzniklé provozem staveniště jako např. papír, sklo, plast.  Tyto  odpady budou 

ukládány do kontejnerů a popelnic, které budou opatřeny barevným označením  pro daný 

druh odpadu. Kontejnery budou situovány vně staveniště po pravé straně od brány pro pěší. 

Pravidelný vývoz těchto kontejnerů bude zajištěn společností Pražské služby a.s.  

 

Obr. 5.9 Avia kontejner pro pracovní odpad  Obr.5.10  Kontejnery pro tříděný odpad 



105 

 

Skládky 

Jednotlivé umístění skládek pro danou etapu je patrné z výkresové dokumentace: 

5 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HRUBOU SPODNÍ STAVBU 

6 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 

Skladovací plochy pro hrubou spodní stavbu: 

Skládka bednění Peri  

Skládka č. 1 je umístěna na západní straně objektu G v blízkosti věžového jeřábu. Plocha 

bude sloužit hlavně pro skladování systémového bednění Peri. Bednění skladováno 

primárně pro objekty E, M1 a G.  Skládka č. 3 je situována na východní straně objektu 

G v blízkosti věžového jeřábu. Tato plocha slouží primárně pro skladování bednění pro 

objekty F, M2 a G.  

Místa skládek  umožňují příjezd vozidel k místu skládky a následné naskladnění 

materiálu. Dovoz materiálu řešen automobilem MAN 26.414 s HR Hiab 200-C4. Skládka 

řešena spádovanou odvodněnou a zpevněnou plochou, která je provedena zhutněným 

stavebním recyklátem o vrstvě 150 mm. Panely budou uskladněny na paletách včetně 

příložek pro manipulaci, které jsou součástí dodávky. Drobný materiály (BFD zámky, 

závory TAR, spojovací prvky, apod) budou skladovány dle výrobce v mřížových paletách 

80 x 120 mm. Palety opatříme plachtou proti ochranou bednění před špatnými 

klimatickými podmínkami. Maximální povolená výška stohování panelů na paletách je 

1,8 m. Maximálně na sebe smíme osadit 15 bednících panelů. U mřížových palet lze 

usazovat maximálně 3 palety na sebe. Ideálně skladujeme stejné panely nad sebou. Při 

změnách rozdílů panelů, stohujeme od největšího po nejmenší tak, aby nedošlo 

k sesunutí. Ukládáme panely takovým způsobem, aby nedošlo k znehodnocení rámů nebo 

překližek bednění. Jednotlivé palety budou označeny identifikačním štítkem, kvůli rychlé 

orientaci při použití. 

Systémové stropní bednění  

U vodorovného bednění uvažuji, že bude velká část stropních bednících prvků trvale 

použita na stavbě. Kvůli velikosti stavby a rozsáhlosti podzemních garáží bude nutnost 

provést ekonomický návrh, který provede firma Peri pro optimální množství stropního 

bednění. Podle časového plánu, můžeme v době započetí bednění následujícího patra 

částečně odbednit stropní konstrukci o patro níže.  Tudíž použijeme totožné bednící dílce 

z předchozích pater. Betonářské bednící desky musí být před každým použitím důkladně 

očištěny. Veškeré dílce skladujeme v ploše stavby. Nevyužité systémové stropní bednění 

skladujeme na dočasné skládce stropního bednění, která je opatřena prostory pro mytí 
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bednění. Při přechodném období realizace hrubé spodní a hrubé vrchní stavby (2.PP – 

1.NP) Vznikne velké množství přebývajících stropních dílců, které budou odvezeny a 

vráceny firmě Peri. Tyto bednící prvky budou tvořit rezervu naskladnění bednících prvků. 

Stropní stojky PEP Ergo D-350 a stropní panely GT 24 budou přepravovány, případně 

skladovány na paletách s příložkami, které jsou součástí .  

 

Obr. 5.11 Uskladnění a manipulace se stropními nosníky a stojkami 

Skládka betonářské výztuže 

Skládka č. 2 je situována na západní straně objektu G. Tato plocha je určena především 

pro uskladnění armatur pro objekty E, M1 a G. Skládka č. 4 je situována na severní straně 

staveniště za objektem F. Tato plocha je určena především pro uskladnění armatur pro 

objekty G, M2 a F. Místo umožňuje příjezd vozidel k místu skládky a naskladnění 

materiálu. Dovoz materiálu řešena valníkovým automobilem typu Scania 310 6x4 s HR 

Palfinger typu PK 19502 B.  Skládka řešena spádovanou odvodněnou,  zpevněnou 

plochou zhutněným stavebním recyklátem o vrstvě 150 mm. Výztužné prvky skladujeme 

na dřevěných podkladních hranolech v takovém množství, aby se výztuž nadměrně 

neprohýbala a nedocházelo k deformacím. Dodávky výztužných prvků budou prováděny 

etapově, kvůli velikosti stavby. Naskladnění výztuží prováděné po etapách. Výztuž bude 

překrývána plachtou, která zabrání negativním klimatickým podmínkám Armatury nesmí 

přijít do kontaktu se zeminou.  
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Skladovací plochy pro hrubou vrchní stavbu: 

Skladovací plochy pro bednění Peri  

Skládka č. 5 a  č. 6 budou využity pro systémové bednění Peri. Jsou umístěny na 

zhotovených mezilehlých garáží. Plocha bude zpevněna vrstvou stavebního recyklátu o 

tloušťce 150 mm a spádem odvodněna. Umístění skládek uvažuji, kvůli rychlé obsluze 

věžovými jeřáby a častém použití bednících kusů. Skládky jsou opatřeny předmontážní 

plochou u jednotlivých objektů. Způsob skladování bednění viz. popis skladování pro 

hrubou spodní stavbu.  

Skládky betonářské výztuže 

Skládka č. 2 a  č. 4 budou situovány jako v předchozí etapě. Způsob skladování viz. popis 

skladování pro hrubou spodní stavbu.  

Skládky zdícího materiálu č. 1 je situována západně od objektu G v místě dřívější skládky 

bednění. Další skládka je umístěna severně od objektu F, která slouží pouze pro 

zásobování objektu F. Na každé patro musíme před uzavřením naskladnit dostatečný 

počet zdícího materiálu a suchých maltových a betonových směsí. Dovoz zdícího 

materiálu bude koordinován podle potřeby stavby. Cihly budou skladovány na rovném, 

zpevněné a odvodněné ploše. Všechny palety musí být opatřeny fólií od výrobce. 

Skladovány nad sebou budou maximálně dvě palety. 

 

Oplocení staveniště 

Staveniště se nachází v zastavěném území nově vytvořeného komplexu, plot tedy bude 

obehnán kolem celého staveniště. Oplocení řešeno mobilním plotem od firmy TOI TOI, 

sanitární systémy, s.r.o. Výška plotu bude 2 m.  V místě vjezdu na staveniště zřízena 

uzamykatelná brána s vrátnicí a železnou závorou. Po levé straně vjezdu je situována 

brána pro pěší. Na jižní straně pozemku je umístěna brána pro vjezd a výjezd ze 

staveniště. 

Technické data: 

 průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

 rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

 povrchová úprava: žárový zinek  

Montáž plotu: 

Rozmístění betonových podstavců po vzdálenosti 3,5 m, které kotvíme do země. Dále 

aplikujeme jednotlivé rámy, které osadíme do děr v podstavcích. Rámy mezi sebou 
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spojíme vysoce bezpečnostní sponou, na kterou je nutno použít speciálního klíče.  V 

spodním spojení zajistíme proti vyháknutí. 

 

Obr. 5.12 Mobilní oplocení TOI TOI výšky 2 m 

Staveništní komunikace 

Komunikace na staveništi bude řešena recyklátem staveništní sutě o vrstvě 

tloušťky 200 mm. Komunikace realizována  při dřívějších technologických etapách, před 

začátkem stavebních prací. Cesty pro pěší jsou řešeny hutněnou vrstvou štěrkopísku 

frakce 0-32 mm, která je provedena v tl. 150 mm.  

Přístup do stavební jámy bude opatřen ocelovým stavebním schodištěm od firmy 

Peri typ UP 100/125. Umožní sestup do nejnižší části stavební jámy. Schodiště je 

situované v místě objektu G. V místě vstupu bude bezpečnostní zábradlí opatřeno branou 

na zavírání.  

5.3 Nasazení mechanizmů  

Soupis nasazených strojů o jednotlivé technické parametry o strojích bude podrobně 

popsán v kapitole 8 Návrh stojní sestavy pro dané technologické etapy. 

5.4 Zdroje pro stavbu 

5.4.1 Napojení staveniště na elektrickou energie  

V jižní části staveniště před objektem E situována betonová rozvodní skříň, která 

je napojena již z dřívější realizační etapy. Rozvaděč veden z trafostanice celého 

komplexu, který je situován u budovy A. Z tohoto rozvaděče bude elektřina nízkého 

napětí rozvedena po stavbě. Staveništní vedení elektrické energie bude provedeno 

harmonizovanými kabely typu H07RN-F, které odolávají středně těžkému zatížení. Tyto 

kabely budou vedeny po povrchu a v celé své délce budou kladeny do plastových 

chrániček DN 50. V místě staveništních komunikací budou kabely ukládány pod vrstvu 

stavebního recyklátu, která je provedena v tl. 200 mm.  
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V severní části staveniště v blízkosti buněk bude situován hlavní staveništní 

rozvaděč (HSR), který bude napojen na inženýrské sítě NN. HSR bude řešen rozvaděčem 

typu RA 411 a elektroměrem, který umožní odečet spotřebované energie. Staveništní 

rozvod NN bude řešen harmonizovanými kabely typu H07RN-F, které odolávají středně 

těžkému zatížení. Dále bude staveništní vedení v místech staveništní komunikace kladeno 

pod zpevněnou komunikační vrstvu recyklátu a vedeno v chráničce. Elektrická energie 

bude použita pro provoz strojů a objektů zařízení staveniště. Následně bude elektrické 

energie rozvedena po staveništi do míst vyžadující energii pro stavební práce. Jednotlivé 

vedlejší staveništní rozvaděče jsou umístěny u vstupů do objektu. Tato místa pak budou 

opatřena několika dalšími vedlejšími staveništními rozvaděči typu ABL MULTI- HM 

422/FI/P. Uzemnění spotřebičů podle druhu a předpisu od výrobce. Vedení elektrických 

kabelů bude vedeno v celé své délce v chránícím potrubím DN 50. 

Výpočet elektrického příkonu: 

Výpočet maximálního příkonu používáním elektrických stavebních strojů při 

technologické etapě hrubé spodní stavby, zejména při provádění ŽB monolitických 

konstrukcí. 

P1 – Příkon spotřebičů: 

Stavební stroj Příkon (kW) Počet (Ks) Celkem (kW) 

Věžový jeřáb Liebherr 100 LC  33,0 1 33,0 

Věžový jeřáb Liebherr EC 90 B 33,0 1 33,0 

Mycí rampa JW2 13 1 13 

Karcher SP 3 Dirt pon. čerpadlo 3,5 6 21,0 

Vibrátor Wacker Neuson typ IE 

45 

0,82 6 1,64 

Okružní pila Hilti SC 55 0,55 1 0,55 

Svářecí inventor Telwin 216 HD 8 3 16 

Vrtací kladivo Hilti TE 7-C 0,72 2 0,72 

Halogenové osvětlení 0,5 4 2,0 

Bourací kladivo Hilti TE 60 1,3 1  

Sanační bruska Bosch GBR 15 

CA Professional 

1,5 1  

  CELKEM 135,71 

 

https://www.domacitechnika.cz/
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P2 – Příkon vnitřního osvětlení buňek: 

Vnitřní osvětlení Příkon 

(kW) 

Plocha 

buňky 

(m2) 

Počet 

(Ks) 

Celkem 

(kW) 

Kancelář (SOB3 – 

SAN) 

0,285  44,413 1 0,285 

Kancelář  0,169 14,744 3 0,507 

Šatna (OB6 – 2)  0,144  14,744 6 0,864 

Toalety (SAN 4) 0,072  14,744 1 0,072 

Sprchy (SAN 3) 0,072  14,744 1 0,072 

Sklad 0,100 14,769 4 0,400 

   Celkem  2,2 

  

Potřebný příkon elektrické energie: 

S = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]} 0,5  

    

1,1 – koeficient ztráty ve vedení     

0,5 – koeficient současnosti el. motoru    

     0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení     

P1 – příkon spotřebičů    

     P2 – příkon vnitřního osvětlení 

S = 1,1*{[( 0,5*135,71 +0,8*2,2 ) 2 ] + [ (0,7*135,71) 2 ]} 0,5= 129,55kW 

Maximální možný příkon pro technologickou etapu hrubé spodní stavby pro objekt E-F-

G  bude 129,55 kW. Výpočet znázorňuje maximální možnou zátěž při odběru elektrické 

energie. 
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Hlavní staveništní rozvaděč RA 411: 

Rozvaděč obsahuje: 

Hl.vypínač 63A 

Zásuvky:  4x230V 

 1x32A/5p 

 1x16A/5p 

 Jištění: 1x32A/3 

 1x16A/3 

 4x16A/1 

 1x proudový chránič Obr. 5.13 Hlavní staveništní rozvaděč 

Podružné staveništní rozvaděče ABL MULTI- HM 422/FI/P: 

Jako vedlejší staveništní rozvaděče budou použity rozvaděče ABL MULTI- HM 

422/FI/P. 

Rozvaděč obsahuje: 

Zásuvky:  2x 5k/32A/400V 

   2x 5k/16A/400V 

   4x 16A/230V 

Přívodka   400 V/32 A 

Proudový chránič 

 

 

 Obr. 5.14 Vedlejší staveništní rozvaděč 

5.4.2 Zásobování staveništního provozu vodovod: 

Zásobení staveništní provoz vodou bude řešeno napojením na vodovodní řád ve 

stávající vodoměrné šachtě, která je situována na západní straně od realizovaného objektu 

G. Šachta je opatřena vodoměrnou  soupravou  umožňující odečet spotřebované vody. 

Dimenze staveništní přípojky je DN 120 mm. Staveništní rozvod vody bude řešen uložení 

plastových vodovodních trub do nezámrzné hloubky 0,9  m. Rozvod pitné vody, který 

bude zajišťovat hygienické požadavky pracovníků a provozní účely stavby. Tato přípojka 

je dočasná po ukončení stavebních prací bude odstraněna. V místě staveniště jsou 

situovány požární hydranty na nových realizovaných komunikací. 
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Výpočet spotřeby vody: 

 

A) Provozní účely 

Činnost MJ Počet MJ Střední norma 

(l/m.j.) 

Množství vody 

(l) 

Mytí stěnového bednění m2 178,615 50m2/h, 500 l/hod 1786,15 

Mycí rampa JW2 Vozidlo 5 20 100 

Výplach autodomíchávačů Vozidlo 3 200 600 

   ∑ 2486,15 

B) Ošetřování betonu  

Činnost MJ Počet MJ/den Střední norma 

(l/m.j.) 

Množství vody 

(l) 

Ošetřování betonu 

základů 

m3 205,72 150 30858 

C) Hygienické účely 

Pro hygienické potřeby je na staveništi zřízen kontejner s toaletami typu SAN 4 od firmy 

CONT, Proficontainers. Dále je na staveništi situován kontejner typu SAN 3 od firmy 

CONT, Proficontainers, který poskytuje sprchové kouty pro pracovníky. 

 MJ Počet MJ Střední norma 

(l/m.j.) 

Množství vody 

(l) 

Hygienické účely 1 osoba 42 40 1680 

Sprchy 1 osoba 42 45 1890 

   ∑ 3570 

 

D) Údržba 

Pro údržbu a očištění pracovních pomůcek uvažujeme 600 l vody. 

Výpočet spotřeby vody: 

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

 kde:  A – spotřeba vody pro provozní účely   

B – spotřeba vody při ošetřování betonu   

C – spotřeba vody pro hygienické účely  

D – spotřeba vody pro údržbu   

1,5 – koeficient nerovnoměrnosti odběru pro technologické provozy   
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2,7 – koeficient nerovnoměrnosti odběru pro sociálně hygienické provozy  

 t – čas, po který je voda odebírána ( h )   

Qn = ( 2486,15*1,5 + 30857*1,5 + 3570*2,7 + 600*1,5) / (8*3600) 

Qn =  2,103  l/s  

Návrh světlosti vodovodního potrubí D=120 mm 

 Kanalizace  

Pro odvedení vzniklých splaškových vod z hygienických buněk bude  zřízena 

dočasná staveništní přípojka splaškových vod. Dočasná kanalizace řešena z PVC trub o 

průměru DN 150 mm, která bude vedena do kanalizační šachty zrealizované při dřívější 

etapě, která je provedena pro objektovou přípojku splaškové kanalizace.  

 Vzniklou dešťovou vodu uvažuji odvádět v průběhu realizace stavby pomocí 

gravitačního vsakování do terénu. Odvodnění skladovacích ploch zajištěno sklonem 

skládek a následným vsakováním do terénu. 

5.5 Vybudování, provoz, údržba objektu, způsob likvidace 

5.5.1 Komunikace: 

Zřízení: 

Komunikace na staveništi bude zřízena z recyklátu stavebních sutí. Šířka vjezdu na 

staveniště je 6 m. Vjezd opatřen vrátnicí s uzamykatelnou branou. Místo vjezdu/výjezdu 

na staveniště je opatřeno ocelovou zvedací závorou a uzamykatelnou branou. Před 

samotným vjezdem je prodloužená staveništní komunikace až k ulici Škarvadova. 

Křižovatka napojující se na staveništní komunikaci má poloměr oblouku 20 m. Vyhoví 

nákladním vozidlům vjezdu a výjezdu na staveniště. Staveništní komunikace je situována 

v rozsahu viz. výkresy zařízení staveniště, které jsou přílohou k této kapitole.   

Údržba: 

Komunikace vyhovuje provozu, který bude probíhat na staveništi během zásobování a 

manipulace s materiálem. V případě znečistění vozovky budou nutné údržbové práce.  

Zhotovitel stavby je povinen využívané komunikace Hlavního města Prahy udržovat 

v takovém stavu aby nedocházelo  k znečišťování silnic zeminou a jinými materiály.  

Likvidace: 

Odstranění staveništní komunikace bude provedena po skončeních všech 

technologických etap výstavby objektu. Následně budou zřízeny příjezdové komunikace 

a zpevněné plochy. 
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5.5.2 Buňky sociální, provozní, hygienické 

Zřízení: 

Úložná místa pro staveništní buňky budou zpevněna recyklovanou stavební sutí 

v tloušťce 150 mm. Dále bude místo zhutněné a urovnané. Podloží staveništních 

kontejnerů opatříme dřevěnými hranoly, které uložíme s přesností 10 mm po obvodu 

buňky. Dovoz jednotlivých buněk bude zřízen firmou CONT, Proficontainers. Elektrická 

energie přivedena pomocí standartní přípojky CEE 400 V 32 A, která je opatřena na stěně 

kontejneru.  

Údržba 

Není kladen žádný zvýšený požadavek na údržbu. 

Likvidace 

Staveništní buňky budou demontovány postupně. Demontáž bude probíhat pomocí 

autojeřábu. Provizorní přípojky budou demontovány. 

5.5.3 Staveništní přípojka vody  

Zřízení: 

Pro zásobování pracoviště vodou bude zajištěna dočasná přípojka napojena na vodovodní 

řád ve stávající vodoměrné šachtě. V šachtě umístěna vodoměrná sestava, který umožní 

odečet staveništního odebrání vody. Voda bude po staveništi vedena v zemi v hloubce 

1,0 m. Pro staveništní užití vody, které bude řešeno použitím plastových trub DN 100. 

Rozvod vody dále zajistí hygienické požadavky pracovníků na staveništi a provozním 

účelům. 

Údržba: 

Není kladen žádný zvýšený požadavek na údržbu. Po zřízení a prvním použitím se musí  

potrubí propláchnout. 

Likvidace: 

Všechny  dočasné přípojky budou vykopány a demontovány. Vodoměr bude dále sloužit 

pro objektový vodovodní řád. 

5.5.4 Staveništní přípojka kanalizace  

Zřízení: 

Dočasná kanalizační přípojka bude zřízena pro kontejnery pro vedení stavby, které mají 

vlastní hygienické zázemí. Dále budou napojeny hygienické kontejnery typu SAN3 a 

SAN4. Odpad bude sveden do revizní šachty v blízkosti buněk. Pro tyto buňky bude 
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řešena samotná kanalizace přípojka. V části buněk v 2. NP bude kanalizační odvod 

z buněk řešen nejdříve vodorovnou kanalizací, která v místě poslední buňky bude 

svedena do podzemního vedení dočasné kanalizační přípojky.  Přípojka bude provedena 

v zemi v hloubce 1,0 m. Zřízeno potrubím z PVC materiálu o jmenovité světlosti DN 100.  

Skladba výkopu bude řešena ložnou vrstvou písku o tloušťce 100 mm a následným 

zásypem písku o vrstvě 300 mm nad úroveň potrubí. Dále bude rýha zasypána výkopovou 

zeminou. 

Údržba: 

Musíme kanalizaci chránit před zanášením materiálem. Do kanalizace nesmí být 

vypouštěny zbytky stavebních materiálů jako například beton, malta. Došlo by 

k poškození kanalizační sítě. 

Likvidace: 

Po skončení stavebních prací se celá dočasná staveništní přípojka vykope a následně 

demontuje. Následně zůstanou pouze trvalé přípojky k realizovaným objektům. 

5.6 Řešení dopravních tras  

Příjezd na stavbu bude řešen příjezdem z ulice Veselská, z které se následně napojíme na 

ulici Škarvadova. Na této ulici je situována dočasná křižovatka umožňující vjezd/výjezd 

vozidel na staveništní komunikaci, která vede k vjezdu na staveniště. Na příjezdové ulici 

Škarvadova bude umístěno dopravní značení upozorňující o výjezdu vozidel ze stavby. 

V blízkosti napojovací křižovatky na staveništní komunikace přikázané omezení rychlost 

na 30 km/hod.  

 

    

Obr. 5. 15 Značení výjezdu vozidel  Obr. 5.16  Omezení rychlosti na 30km/hod 

5.6.1 Doprava betonové směsi 

Čerstvá betonová směs bude dovážena z blízko situované betonárky Skanska 

Transbeton, která sídlí na ulici Toužimská 644 na Praze 9, Letňany. Betonárka je vzdálena 
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od stavby 700 m. Odhadovaná doba cesty je cca  5 minut. Podrobné popsání cest je 

uvedeno v kapitole 2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

 

Obr. 5.17 Trasa dopravy betonové směsi 

5.6.2 Doprava výztuží 

Doprava výztužných armatur je řešena z firmy KONDOR, která sídlí na ulici K 

Ládví 825/10a na Praze 8, Kobylisy. Sídlo firmy je vzdáleno od stavby 1,3 km. 

Předpokládaná doba cesty je cca 20 minut. Podrobné popsání cest je uvedeno v kapitole 

2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

 

Obr. 5.18 Trasa dopravy výztužných armatur 

5.6.3 Doprava systémového bednění Peri 

Doprava systémového bednění bude řešena firmou Peri s.r.o., která sídlí na adrese 

Průmyslová 392 v Jesenicích u Prahy. Firma je vzdálena od staveniště 29,5 km. 

Předpokládaná doba cesty bude okolo 45 minut. Podrobné popsání cest je uvedeno 

v kapitole 2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
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Obr. 5.19 Trasa dopravy systémového bednění  

5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během realizace stavebních prací budem doržovat bezpečností předpisy: 

 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 362/ 2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci 

 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Přístup na staveniště povolen pouze zaměstnancům dodavatelských firem, 

technickým dozorům investora, mistrům a stavbyvedoucím. Všechny osoby pohybující 

se v prostoru staveniště jsou povinny používat OOPP, zejména helmu a reflexní vestu. 

Všichni pracovníci budou zhotovitelem proškoleni o pracovních postupech, které budou 

vykonávat. Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedených zkouškách a školeních. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické předpisy a základní požadavky BOZP. 

Každý pracovník musí být způsobilý pro danou práci, kterou vykonává. Doložení řidičský 

průkaz, strojní průkaz, oprávnění apod. 
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Obr. 5.20 Informační tabule o staveništi 

5.8 Vliv na životní prostředí  

Při realizaci bude vznik zvýšené prašnosti do okolí stavby. Budou prováděny 

preventivní opatření v podobě pravidelného kropení prašných povrchů. Při znečistění 

mimostaveništní komunikace provedeme neprodleně vyčištění povrchu. Znečištění 

městských komunikací zamezí pravidelným mytím pneumatim automobilů, které opouští 

staveniště. Na stavbě budou využity pouze zánovní stroje s pravidelnými kontrolami. 

Zakaz pracovní činnosti se stroji s nadměrným vytvářením škodlivých výfukových plynů. 

V průběhu realizace objektů bude okolní zástavba zatížena hlukem ze stavebních 

činností. K minimalizování zátěže hlukem bude využito strojů, které mají nízkou úroveň 

akustického tlaku. V době přestávek se budou přerušovat motory. Práce bude prováděna 

pouze v denním čase od 7:00 – 15: 30. Stavební činnost bude přerušena o víkendech 

v neděli a v době svátků. 

Při výstavbě budeme postupovat tak, aby stavební činnost nezpůsobovala 

znečištění podzemních vod.  

Stavební činnost nebude zdrojem škodlivých emisí. Při provádění stavby bude 

staveniště opatřeno odpadními kontejnery. Veškerý odpad bude tříděn a odvážen na 

příslušnou skládku.  

Veškerý odpad vznikající při provozu se bude se zákonem třídit a následně 

odvážet na příslušnou skládku odpadů. Veškerý vzniklý komunální odpad bude ukládán 

do uzavíratelných popelnic určených k tomuto účelu a následně pravidelně odvážen. 

Tříděný odpad bude také ukládán do uzavíratelných nádob k tomuto účelu. 
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Staveništní činnost musí být prováděna tak, aby nedocházelo k úniku ropných a 

jiných nebezpečných látek do zemin.  

Při realizaci stavebních prací je zhotovitel povinnen dodržovat: 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

 Předpis č. 93/2016 Sb., Novelizuje zakon č. 185/2001 Sb. 

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací.  

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,  

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nákládání s odpady,   

5.9 Důležitá telefonní čísla  

Uvedena čísla na integrované záchranné služby: 

Tísňové volání    112 

Policie ČR      158 

Zdravotní záchranná služba    155 

Hasičská záchranná služba   15 

 

Důležité osoby ve výstavbě: 

Investor      605 678 759 

Projektant      604 255 945 

Statik      607 344 659 

Mistr:      771 579 157 

Stavební dozor    774 549 562 

Stavbyvedoucí    705 927 386 
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6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

6.1 Návrh hlavních stavebních strojů: 

Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC-B6 FR Tronic  

Otočný věžový jeřáb je určen k zvedaní a manipulaci těžkých  materiálů  a těžších 

břemen na staveništi. Jedná se o typ Liebherr 90 EC – B6. Je použit jako stacionární jeřáb, 

který je založený na základovém kříži ve výškové úrovni 259,9 m.n.m. Na staveništi bude 

využit s věží typu 120 HC. Výška pod hák je 50,6 m.  

 

Obr. 8.1 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC –B6 Tronic 

Technické parametry: 

Elektrické napětí :   380 V  

Elektrický příkon stroje :   33 kVA  

Nosnost / max. vyložení :   1 400 kg / 50 m  

Max. nosnost :    2,5 – 15,5 m / 6 000 kg  

Rychlost otoče jeřábu :   0,8 ot. /min  

Rychlost pojezdu kočky :   10,0 / 36,0 / 63,0 m/min 

Vrátek zdvihu    kg   m / min 

1 x 30,0 kW     6 000   0 – 26,0  

550   0 – 126  
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Rozměry:  

Vyložení :     50 m  

Výška pod hák :    50,6 m  

Rozteč patek :    4,5 x 4,6 m  

 

 

 Obr. 8.2 Tabulka únosnosti jeřábu 

 

Posouzení únosnosti věžového jeřábu Liebherr 90 EC – B6: 

Nejvzdálenější a nejtěžší přepravované břemeno: 

Prefabrikované schodišťové rameno 

Hmotnost:       2375 kg 

Vzdálenost uložení od osy věže    35,6 m 

Únosnost věžového jeřábu v místě osazení ramene  2828 kg >2375 kg  

        Vyhovuje 
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Věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC 

Otočný věžový jeřáb Liebherr 100 LC je na staveništi použit ve stacionárním 

provedení na základovém kříži 4,6 x 4,6 m. Jeřáb postaven na věži typu 120 HC. Věž je 

řešena z příhradových konstrukčních prvků se základním dílem 10 m a následně díly 

2,5m, 5m, 10 a  12,5 m dlouhými, které je možno kombinovat podle požadované výšky 

jeřábového zdvihu. 

 

Obr. 8.3 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 

Technické parametry: 

Elektrické napětí :     380 V  

Elektrický příkon stroje :    33 kVA  

Nosnost / max. vyložení :   1 560 kg / 50 m  

Max. nosnost: - dvojzávěs :    2,4 – 29,3 m / 3 000 kg  

- čtyřzávěs :    2,4 – 15,4 m / 6 000 kg  

Rychlost otoče jeřábu :    0,8 ot. /min  

Rychlost pojezdu kočky :    9,0 / 30,0 / 60,0 m / min  

Vrátek zdvihu  závěs   rychlostní stupeň  kg   m / min  

30/30/6,2 kW   jednoduchý  1    3 000   6,5  

2    3 000   32,0  

3    1 500   64,0  

dvojitý  1    6 000   2,6  

2    6 000   13,0  

3    2 800   27,0  
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ROZMĚRY :  

Vyložení :     max. 50 m  

Výška pod hák :    max. 52,2 m  

Rozteč patek :    4,6 m 

 

 

 Obr. 8.4 Tabulka únosností jeřábu 

 

Posouzení únosnosti věžového jeřábu Liebherr 100 LC: 

Nejvzdálenější a nejtěžší přepravované břemeno: 

Betonáž za pomoci bádie Boscaro BC-80  

 

Hmotnost:       2150 kg 

Vzdálenost uložení od osy věže    36,5 m 

Únosnost věžového jeřábu v místě osazení ramene  2292 kg >2150 kg  

      Vyhovuje 
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Autočerpadlo S 43 SX 

Čerpadlo bude využito k sekundární dopravě betonové směsi na staveništi. 

Umožní nám transport betonové směsi do cca 10 m hluboké stavební jámy při realizaci 

spodní stavby. Využito při betonáži základové desky, stěn a stropních ŽB konstrukcí. 

Vozidlo může řídit pouze osoba s platným řidičským oprávněním typu C. 

    Obr. 8.5 Autočerpadlo S 43 SX 

Výložník S 43 SX 

Vertikální dosah  42,3 m 

Horizontální dosah*  38,1m 

Skládání výložníku  RZ 

Počet ramen  5 

Dopravní potrubí  DN 125 

Pracovní rádius otoče  2x370° 

Systém zapatkování  SX 

Zapatkování podpěr - přední  8,30 m 

Zapatkování podpěr - zadní  8,30 m 

Čerpací jednotka 

Typ         P 2023 

Pohon         535 l/min 

Dopravní válec       230 x 2000 

Hydraulický válec       110 / 75 

mm 

Dopravované množství ČB      157 m3 / 

hod 

Převzato z technické specifikace od výrobce 

  



126 

 

 

 

 Obr. 8.6 Dosah autočerpadla S 43 SX 
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Autodomíchávač Stetter Heavy duty line AM 9 C  

Využití autodomíchávačů pro primární dopravu čerstvé betonové směsi z blízké 

betonárny Skanska Transbeton s.r.o. Doprava betonové směsi bude prováděna třemi 

autodomíchávači. Betonárna Skanska Letňany, z které bude betonová směs dovážena,  je 

vzdálena od staveniště 650 m. Nebude problém s plynulým dovozem čerstvé betonové 

směsi. 

  

Obr. 8.7 Autodomíchávač Stetter Heavy duty line AM 9 C 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem     9 m3 

Geometr. Objem     15 810 l 

Vodorys     9 340 l 

Stupeň plnění     56,9 % 

Sklon bubnu     11,2° 

Separační pohon SH     typ D914L05 – 86,5 Kw 

Otáčky bubnu     0 – 12 / 14 

Hmotnost nástavby    4197 kg / 4830 kg 

 
   Obr. 8.8 Schématické znázornění rozměrů nástavby 

A- Průměr bubnu    2 300 mm 

B- Výška násypky   2 474 mm 

C- Průjezdná výška   2 534 mm 

D- Výsypná výška   1 089 mm 

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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Tahač Iveco Stralis AS 440S45 T/FPLT 

Tahač Iveco spolu s návěsem Schwarzmuller bude použit na dopravu jednotlivých 

příhradových a provozních dílců. Doprava a montáž věžových jeřábů bude zajištena 

firmou Kranimex. 

 

Obr. 8.9 Tahač Iveco AS 440S45 T/FPLT  

 

 Obr. 8.10 Tabulka technický parametrů tahače 

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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3 Nápravový-valníkový návěs Schwarzmueller typu RH200  

Pro dopravu jednotlivých dílců a provozních částí věžových jeřábů bude použit 

roztahovatelný valníkový návěs Schwarzmueller. Uvažuji s přepravou s zataženým 

valníkem. Délka valníku s tahačem je 16,5 m.  

 

 Obr. 8.11 Rozměry valníkového návěsu Schwarzmueller 

Technické parametry: 

Rozměry: 

Vnitřní délka ložné plochy:     13, 62 m 

Vnitřní šířka ložné plochy:    2,48 m 

Celková šířka valníku:    2,55 m 

Boční nakládací výška    2,50 m 

Nakládací výška vzadu    2, 56 m 

Hmotnosti: 

Celková hmotnost soupravy (povolená)   42 t 

Celková hmotnost (technická)    39 t 

Zatížení náprav (technické)     27 t 

Zatížení točnice (technické)    12 t. 

Vlastní hmotnost      7,8 t  

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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Nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 

Valník MAN 26.414 bude využit pro dovoz bednícího materiálu ze sídla firmy Peri.. Bude 

opatřen hydraulickou rukou, kterou popisuji níže. HR poslouží pro umístění jednotlivých 

palet s bedněním při vytíženosti věžových jeřábů. Vozidlo může řídit pouze osoba 

vlastnící platný řidičský průkaz na daný typ vozidla. 

 

 

 Obr.8.12 Nákladní valníkový automobil MAN 26.414 

 

Technické parametry 

Výkon motoru: 301 kW / 410 PS 

Emisní třída: EURO 2 

Palivo: nafta 

Zdvihový objem: 11 967 cm3 

Celková hmotnost: 26 000 kg / 26 000 kg 

Provozní hmotnost: 10 600 kg 

Užitečná hmotnost: 15 400 kg 

Povolená hmotnost soupravy: 44 000 kg / 44 000 kg 

Technická hmotnost přípoje brzd.: 24000 kg 

Celkové rozměry (dxšxv): 9500 x 2500 x 3150 mm 

Ložná plocha (dxšxv): 6150 x 2420 x mm 

Výška bočnic: 800 mm 

Rozvor: 4600 - 1350 mm 

Převzato z technické specifikace od výrobce 

  

http://www.autodoprava-hado-praha.cz/foto/foto_11.jpg
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Hydraulická ruka HIAB 200 C-4 

Hydraulickou ruka bude použita pro ukládání systémového bednění, když nebude 

k dispozici věžový jeřáb. Pro manipulaci s paletami s bednění je nutno dodržovat postup 

od výrobce bednění. Hydraulickou ruku smí ovládat pouze osoba vlastnící průkaz 

strojníka 

Technické parametry HR: 

Maximální zdvihací kapacita:  168 kNm 

Dosah hydraulické rozšíření   12,1 m 

Dosah – manuální rozšíření   18,5 m 

Dosah – zvedací kapacita    2,4 m / 7000 kg 

      4,5 m / 3800 kg 

      6,0 m / 2750 kg 

      7,8 m / 2050 kg 

      9,8 m / 1600 kg 

      11,8 / 1310 kg 

Úhel otáčení      406° 

Výška v složené poloze   2265 mm 

Šířka v složené poloze   2451 mm  

Váha HR bez stabilizačních opěr   2270 kg  

Váha stabilizačního zařízení   238 – 380 kg 

Převzato z technické specifikace od výrobce 

 

Obr. 8.13 Dosah a únosnost HR HIAB 200 C-4 
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Nákladní automobil Scania P310 6x4 s HR rukou typu Pallfinger PK 19502 B  

Valník Scania P310 6x4 bude použit pro dopravu výztužných armatur a dřevěného 

bednícího materiálu. Bude opatřen hydraulickou rukou Palfinger typu PK 19502 B, která 

poslouží pro umístění jednotlivých palet s výztuží na místo skládky. Naskladnění armatur 

budou dováženy etapově, podle potřeby daného výztužného materiálu na plynulou 

realizaci. Vozidlo může řídit pouze osoba vlastnící platný řidičský průkaz na daný typ 

vozidla. 

 

Obr. 8.15 Valník Scania P310 6x4 + HR Palfinger PK 19502 B 

Technické parametry: 

Výkon motoru      228 kW 

Celková hmotnost vozidla    26 000 kg 

Emisní norma      EURO 4 

Objem motoru      13 000 cm3 

Počet náprav       3 

 

Rozměry Délka     6450 mm 

  Šířka     2500 mm  

  Výška     700 mm 

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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Hydraulická ruka Palfinger PK 19502 B 

Hydraulickou ruka bude použita pro ukládání armatur, když nebude k dispozici 

věžový jeřáb. Hydraulickou ruku smí ovládat pouze osoba vlastnící průkaz strojníka.  

 

Obr. 8.16 Rozměry Hydraulické ruky Palfinger PK 19502 B 

 

Obr. 8.17 Dosah a únosnost HR Palfinger PK 19502 B 

Technické parametry: 

Maximální zdvihací moment:    17,8 mt 

Maximální zdvih     6100 kg 

Maximální dosah:     17,1 m  

Úhel otáčení HR     400°  

Maximální provozní tlak:    320 bar 

Celková hmotnost HR:    2391 kg 

Šířka složené ruky:      2,5 m 

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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Automobil valník Mercedes – Benz Sprinter 

Automobil Mercedes – Benz Sprinter valníkového typu bude použit pro dopravu 

drobných konstrukčních prvků a spojovacích materiálu k systémovému bednění stěn, 

které dopravuje ze hlavního sídla firmy Peri. 

  Obr. 8.14 Standardní valník s rozvorem 3665 mm 

Technické parametry:  

Motor:        OM 654 DE22LA 

Pohon:        pohon zadních kol 

Jmenovitý výkon:      120 kW 

Celkový objem:      2143 cm3 

Vlastní hmotnost vozidla:     2310 kg 

Užitečné zatížení s celkovou povolenou hmotností  2275 kg 

Celková povolená hmotnost     6600  kg 

Ložná plocha        6,9  m2 

Rozměry valníku      3400 x 3600 mm 

Průměr otáčení       12,6 m  

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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6.2 Návrh stavebních přístrojů 

Bádie na beton – typ BC 80 

Bádie na dopravu čerstvé betonové směsi do bednění, bude použita u konstrukcí 

menších objemů betonáže. U kterých se nevyplatí dopravovat v den betonáže 

autočerpadlo. Použita bádie typu BC 80 od výrobce Boscaro. Prvek je proveden 

s kolíbkovým mechanismem, který je ošetřen proti vniknutí nečistot do betonu. Bádie 

umožňuje plynulé otevírání a zavírání výpusti. Uzavření opatřeno pružinovým 

mechanismem, který samostatně uzavře bádii ve výšce. Pracovník obsluhující prvek 

ovládá provazem pouze otevírání výpusti. Při následném uvolnění dojde 

k automatickému uzavření výpusti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.18 Poloha při plnění    Obr. 8.19 Poloha při přemístění a následné betonáži 

Technické parametry: 

Typ nástroje: BC-80 

Objem bádie: 800 Lt 

Výška hrany plnění: 880 mm 

Průměr rukávu: 200 mm 

Únosnost bádie: 2080 kg 

Váha prvku: 320 kg 

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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Strojní hladička betonu Wackers Neuson  CRT 48 

Strojní hladička betonu využita pro hlazení pojízdných podlahových ploch v prostorech 

podzemních garáží. Pracovníci vykonávající hlazení podlah budou předem proškoleni pro 

činnost s motorovou hladičkou betonu. 

Technické parametry: 

Provozní rozměry (Délka/šířka/ výška )   2566/ 1295/ 1473 mm 

Přepravní velikosti (Délka/šířka/ výška )   2718/ 1416/ 1626 mm 

Provozní hmotnost     508 kg 

Přepravní hmotnost     662 kg 

Rychlost otáček      25 – 165 rpm 

Zdvihový objem      993 cm3 

Motor        naftový 

Spotřeba paliva     10 l/hod 

Objem nádrže 24,6 l 

Hladící průměr 1220 mm 

Počet lopatek  10  

Převzato z technické specifikace od výrobce 

 

 

 Obr. 8.20 Hladička betonu Wacker Neuson CRT 48 

Hladička betonu Wacker Neuson CT 36 – 8A 

Hladičky na beton pro hlazení betonových pojízdných podlah v garážových 

prostorech.  Při používání bude dodržován návod výrobce. Pracovník vykonávající 

hlazení podlah bude předem proškolen pro činnost s motorovou hladičkou betonu. 
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Technické parametry:  

Délka:     2005 mm 

Šířka:     915 mm 

Výška:     1040 mm 

Hmotnost:     84 kg 

Rozsah úhlu náběhu:   0- 30 ° 

Otáčky:    60 – 125 / min 

Počet lopatek:    4 ks 

Motor:  Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválcový 

benzínový motor 

Výrobce motoru:   Honda 

Typ motoru:    GX 240 

Zdvihový objem    245 cm3  

Výkon motoru    6.2 kW 

Při  otáčkách     3800/ min 

Provozní výkon   6.2 Kw 

Spotřeba paliva   2,7 l/h 

Objem nádrže     6 l 

Převzato z technické specifikace od výrobce 

  

   Obr. 8.21 Hladička betonu Wacker Neuson CT 36 – 8A 

Vibrační lišta P 35A s SBW8F  

Technické parametry stroje: 

Hmotnost  
15,5 kg  

Motor  
Vzduchem chlazený čtyřtaktní 

jednoválcový benzínový motor  

Výrobce motoru  Honda  

Zdvihový objem  35,8 cm³  

Výkon motoru  1.2 (1.6) kW (PS)  

při otáčkách  7.000 1/min  
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Objem nádrže  0,65 l  

Spotřeba paliva  0,6 l/h  

Délka  1.117 mm  

Šířka  889 mm  

Profil SBW8F 

Délka 
2,4 m 

Šířka lišty 165 mm 

 

 Obr. 8.22 Strojová vibrační lišta P 35A šířky 2,4 m 

Vibrátory Wacker Neuson typ IE 45 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátory budu použity při hutnění čerstvé betonové směsi 

v průběhu betonáže. Na stavbě budou dostupny čtyři typy hlavic pro použití u různých 

konstrukcí.  

Technické parametry 

Motor Univerzální motor s dvojitou izolací 

Napětí  230 V 

Proud 6,5 A 

Frekvence 50 – 60 Hz 

Výkon  1,5 Kw 

Hmotnost 5,3 kg 

Délka 312 mm 

Šířka 154 mm  

Výška 230 mm 

Připojovací kabel 5 m  
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Typy ohebných  hřídel SM1 ESM2 ESM3 ESM4-E 

Délka 1 m 2 m 3 m 4 m 

Hmotnost 1,5 kg 2,5 kg 3,4 kg 4,3 kg 

 

  Obr. 8.23 Ponorný vibrátor Wacker Neuson HMS  

 

Obr. 8.24 Velikosti těles ponorných vibrátorů 

Nivelační přístroj DeWALT DW096PK 

Technické parametry: 

 

 

Zvětšení 26 x 

Přesnost 2 mm 

Pracovní rozsah 100 m 

Násobná konstanta 1:100 

Typ horizontálního kruhu nepřetržitý pohon 

Hmotnost  1.72 kg 

Šířka 130 mm 

Délka 207 mm 

Výška  145 mm 

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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Obr. 8.25 Souprava nivelačního přístroje DeWAlt  

Rotační laser BOSH GRL HV 

Rotační laser využit při zaměření vodorné roviny požadované výšky, která bude potřeba 

u více činností na staveništi. Použit při kontrolách srovnání podkladních vrstvev, 

betonážní roviny, roviny ploch základových desek apod.  

Technické parametry: 

Výška 170 mm 

Délka 190 mm 

Šířka 180 mm 

Pracovní rozsah (bez příjímače) 60 m (průměr) 

Pracovní rozsah s přijímačem 300 m (průměr) 

Třída laseru 3R 

Doba nivela 15 s 

Max. doba provozu 30 h (akumulátory NiMH) 

Provozní teplota -10 - +50 °C 

Hmotnost cca 1,8 kg 

Přesnost ±0,1 mm/m 

Rozsah vlastní nvelace ±5° (8 %) 

Rychlost rotace  150, 300, 600 ot/ min 

Laserová dioda 635 nm < 5 Mw 

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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  Obr. 8.26 Souprava příslušenství k rotačnímu laseru Bosch GRL HV 

Svářecí invertor Telwin 216 HD 

Svářecí stroj použit při výztužných prací pro bodové přivaření armatur. Lze použít pro 

svařování obalenou elektrodou MMA nebo TIG DC.  

  

 

Obr. 8.27 Svářecí stroj Telwin 216 HD 

Technické parametry přístroje: 

Rozměry přístroje:      355x 465x 185 mm 

Hmotnost: 4,7/9,3 kg 

Jmenovitý příkon: 5,5 Kw 

Napětí: 230 V 

Průměr elektrod: 1,6 – 4 mm 

Typ elektrod: bazické, rutilové 

Napětí naprázdno: 83V 

Rozsah regulace: 5 - 180 A 

Zatěžovatel při 40°C 180 A (30%) 

Převzato z technické specifikace od výrobce 

https://www.domacitechnika.cz/
https://www.domacitechnika.cz/
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Vysokotlaký čistič Kärcher HD 6/15 CX Plus 

Technické parametry: 

Průtok    500 l/h 

Pracovní tlak   150 bar/ 15 MPa 

Příkon    2,8 Kw 

Hmotnost 23,5 kg 

Rozměry(DxŠxV) mm 380 x 370 x 930  

Převzato z technické specifikace od výrobce 

 

6.3 Návrh elektrického ručního nářadí 

Vrtací a sekací kladivo Hilti TE 7-C 

Technické parametry: 

Energie příklepu:  1,8 J 

Frekvence příklepu:  4980 příklepů/ min 

Příklepové vrtáky:  4 – 12 mm  

Váha přístroje:  2,9 kg 

Rozměry (D x Š x V):  20 x 75 x 215 mm 

Převzato z technické specifikace od výrobce 

Kombinované vrtací a bourací kladivo Hilti TE 60 

Technické parametry: 

Energie příklepu 7,8 J 

Frekvence příklepu 3300 příkl./min  

Příklepové vrtáky  18 - 40 mm 

Průměry vrtání korunkami  45 - 100 mm 

Váha přístroje:   7,9 kg 

Rozměry (D x Š x V): 493 x 115 x 293 mm 

Převzato z technické specifikace od výrobce 

Nastřelovací prachem poháněná pistole Hilti DX 460 MX 72 

Technické parametry: 

Výkon: 325 J 

Kontaktní tlak: min. 174 N 

Max. rychlost upevňování: 700/h 

Délka připevňovacího prvku: 14 – 72 mm 
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Váha přístroje: 3,64 kg 

Rozměry (D x Š x V): 468 x 72 x 180 mm 

Převzato z technické specifikace od výrobce 

Sanační bruska na beton BOSCH GBR 15 CAG Professional 

Technické parametry: 

Rozsah napětí: 220 – 240 V 

Jmenovitý příkon:   1,5 Kw 

Průměr kotouče/ závit hřídele: 125 mm/ M14 

Hmontnost přístroje: 2,6 kg 

Převzato z technické specifikace od výrobce 

Ruční okružní pila Hilti SC 55 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon: 1200W 

Otáčky naprázdno 5500 ot./min 

Max. hloubka řezu 55 mm 

Váha 4,49 kg 

Podkladový materiál Dřevo, dřevotříska 

Vážená hladina akustického tlaku    89 dB (A) 1  

Převzato z technické specifikace od výrobce 
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AUTOR PRÁCE Bc. David Faltys 

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Pavel Liška Ph.D. 

SUPERVISOR 
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7. Časový plán vybraných procesů hlavního stavebního objektu – technologický 

normál a časový harmonogram 

Základní identifikační údaje o stavbě:  

Název stavby: Obytný soubor „Letňanské Zahrady“ 

Místo stavby:  Praha 18 - Letňany       

  Realizace objektu EFG  

k.ú.Letňany,  

Parcelní číslo: 760/64, 760/66  

Údaje o stavebníkovi:  CENTRAL GROUP 

          Letňanské zahrady a.s., IČ: 28404658      

         Na Strži 65, 1702  140 00   

Praha 4 

Údaje o investoru stavby: CENTRAL GROUP a.s.      

Na Strži 65,1702  140 00        

Praha 4 

Údaje o realizační firmě:  IMOS Brno, a.s. 

Olomoucká 174, 627 00 Brno 

Přílohy k této kapitole: 

4.1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO ŽB HRUBOU SPODNÍ STAVBU  

4.2. ČASOVÝ HARMONOGRAM  PRO ŽB HRUBOU SPODNÍ STAVBU 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT  

 

8. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 

ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY A 

MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ HRUBÉ 

SPODNÍ STAVBY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  

DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. David Faltys 

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Pavel Liška 

Ph.D. 

SUPERVISOR 

BRNO 2018 
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8. Technologický předpis pro provádění železobetonové 

základové desky a monolitických konstrukcí hrubé spodní 

stavby 

Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:   Obytný soubor „Letňanské Zahrady“ 

Místo stavby:    Praha 18 - Letňany       

    Realizace objektu EFG  

k.ú.Letňany,  

Parcelní číslo:   760/64, 760/66  

Charakter stavby:   Bytová výstavba 

Stavebník:    CENTRAL GROUP 

          Letňanské zahrady a.s., IČ: 28404658      

         Na Strži 65, 1702  140 00   

Praha 4 

Investor stavby:  CENTRAL GROUP a.s.      

Na Strži 65,1702  140 00        

Praha 4 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. J. Cakl 

Realizační firma:   IMOS Brno, a.s. 

Olomoucká 174, 627 00 Brno 

8.1 Technologický předpis pro provádění ŽB základové desky 

1 Obecné informace: 

1.1 Charakteristika stavby: 

 Jedná se o výstavbu objektů E, F, G výškových bytových domů, které jsou 

součástí obytného souboru „Letňanské Zahrady“. Stavba se nacházejí na 

severovýchodním okraji městské části Praha 9 – Letňany. Objekty obsahují 4 podzemní 

(u objektu E pouze 3 podzemní) a 13 nadzemních podlaží. Domy jsou propojeny 

podzemními garážemi v úrovni 2. - 4. PP. Stěny stavební jámy jsou v místě břidlicových 

hornin zajištěny pomocí záporového pažení. V místech vyskytující se horniny kategorie 

R2 (křemence) bude provedeno mikrozáporové pažení stavební jámy. Bytové domy a 

mezilehlé podzemní garáže jsou založeny na základových deskách v kombinaci 
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s velkoprůměrovými vrtanými piloty. Založení na velkoprůměrových pilotách se 

předpokládá pod objekty E a F. V místě mezilehlých podzemních garáží jsou řešeny 

tahové piloty, které budou provázány s výztuží základové desky. Celá část spodní stavby 

garáží je řešena technologií „bílé vany“. Základové desky jsou realizovány ve dvou 

výškových úrovních. U objektu E je základová deska řešena v 3. PP. V ostatních částech 

stavby se nachází uroveň základové desky v 4. PP.  Základová deska je provedena 

z vodostavebního betonu třídy C 25/30, XA1 – S3 s přísadou Xypex. Základy budou 

provedeny v tlouštce 350 – 400 mm.  Ve více namáhaných místech budou základové 

desky zesíleny podle PD. 

Kvůli různorodým geologickým skladbám v podloží a velikosti objektu E-F-G  

bude založení stavby  velmi náročné. Při zakládání bude vyžadována spolupráce geologa, 

statika a dodavatele stavby. Kvůli omezenému rozsahu geologického průzkumu a také 

velmi komplikovaným geologickým skladbám v podloží staveniště nelze návrh přesně 

definovat.  

1.2 Obecné informace o procesu: 

Místo stavby: Praha 9, Letňany 

Datum realizace: 1. 10. 2018 

Základová deska 

 Objekt E-F-G a mezilehlé garáže jsou založeny na základové desce podporované 

velkoprůměrovými piloty. Základová deska je řešena v tloušťkách 350mm – 500mm. 

Spodní stavba objektu navržena jako „bílá vana“, která bude provedena z betonu tříd 

C30/37 a C25/30 XC4,XA1 90 dní, max. průsak 35 mm s přísadou Xypex Admix C 

1000NF (v zimním období použita přísada Admix C 500 NF). Provedený návrh betonové 

měsi byl uvažován na trhlinu 0,3mm.  

Nejdříve budou provedeny snížené části desky, dojezdy výtahů a jímky. Celá 

deska musí být realizována s dodržováním technologických postupů tzv. „bílé vany“. 

Třída Charakter prostředí Charakter užívání 

A2  Vlhké skvrny přípustné 

 Do nástupu samotěsnící schopnosti 

dočasně zavodnělé trhliny 

 Dlouhodobě vlhká povrchová kresba 

trhlin, bez hromadění vody na volné straně 

konstrukce 

Samostatné hromadné 

podzemní garáže, 

instalační a zásobovací 

šachty a kolektory, sklady 

s nižšími užitnými 

požadavky 
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Velký důraz bude kladen na správné provedení těsněných pracovních a dilatačních spár. 

Podzemní mezilehlé garáže patří  z hlediska charakteru užívání vnitřních prostor do třídy 

A2 – lehce vlhké. 

Dilatační úseky 

 Výškové objekty E, F, G jsou tvořeny samostatnými dilatačními celky. Další 

samostatné dilatační celky tvoří podzemními garážové objekty. Velikost dilatačních celků 

věžových objektů je cca 22 x 22 m a velikost dilatačních celků podzemních garáží je cca. 

49 x 29 m a 39 x 25 m. 

2. Převzetí pracoviště 

2.1 Připravenost pracoviště 

Před začátkem realizací je nutné provést vstupní kontrolu provedených prací. V 

přechozích činnostech byl realizován výkop stavební jámy s průběžným pažením stěn 

pomocí zápor a mikrozápor. Po provedení pilotáže bude provedeno odkopání ochranné 

vrstvy 0,5 m a začištění dna jámy. Následovat bude betonáž podkladních betonů, kterou 

provádíme po záběrech.  Betonáž musíme provádět co nejrychleji, aby byla základová 

spára vystavena vlivům povětrnosti co nejkratší dobu a zůstala bez porušení.   

Pracovní roviny pro monolitické konstrukce bílé vany se nachází ve výškových úrovních: 

Objekt E: 253,85 m.n.m. (výtahové šachty 252,6 m.n.m. )  

Objekt F: 250,8 m.n.m. (výtahové šachty 249,6 m.n.m. ) 

Objekt G: 251,5 m.n.m. (výtahové šachty 250,3 m.n.m. ) 

Objekt M1: 250,8 m.n.m. 

Objekt M2: 250,8 m.n.m. 

Při převzetí pracoviště bude přítomen dodavatel monolitických konstrukcí, který 

jej převezme od hlavního stavbyvedoucího. Přítomni budou i technický dozor investora. 

Při přebírání bude kontrolována především stabilita a provedení záporového pažení. 

Rovinnost, vyzrálost a čistota podkladních betonů. Dále bude kontrolován stav skládek 

materiálu a staveništní komunikace. O převzetí bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

2.2. Připravenost staveniště 

Příjezd na staveniště je z ulice Škarvadova, která je přístupná z ulice Veselská. Vjezd na 

staveniště situován u objektu G je zároveň určen i pro výjezd vozidel ze stavby. 

Příjezdová komunikace je řešena jako zpevněná a dostatečně únosná komunikace 



150 

 

z recyklátu stavebních sutí v tloušťce 200 mm. Šířka obousměrné komunikace je min. 6,0 

m. K oplocení staveniště využito mobilního neprůhledného oplocení výšky 2,0 m. 

V přední části staveniště se nachází šatny, kanceláře a skladové buňky. Skládky pro 

bednící a výztužný materiál jsou umístěny na staveništi podle výkresu ZS. Zpevněná 

plocha je dostatečně zhutněna a jako materiál je použito recyklátu stavebních sutí. V místě 

výjezdu je umístěna mycí rampa JW2 pro očištění pneumatik vozidel, která odjíždí ze 

staveniště. Staveniště bude v průběhu stavby připojeno k rozvodu vody a elektřiny. U 

rozvodů vody se využije nově zřízená vodoměrná šachta, ze které bude vyvedena voda 

k místu staveništních buněk a dále také k místu odběru pro staveništní provoz. Pro 

potřeby pracovníků budou na staveniště dopraveny obytné kontejnery tří různých typů – 

kancelář, šatny a hygienické zařízení. Všechny kontejnery budou napojeny na zdroj 

elektřiny a hygienické zařízení i k rozvodu vody a kanalizace. Zprovozní se rozvaděč, ze 

kterého bude vedena elektřina k hl. rozvaděči a staveništním buňkám. Pro manipulaci s  

materiálem na staveništi budou sloužit věžové jeřáby Liebherr EC 90 B a Liebherr 100 

LC. Na staveništi budou umístěny také 4 uzamykatelné kontejnery, které budou sloužit 

ke skladování nářadí a materiálu. Dále budou zřízeny tři druhy kontejnerů na odpady: suť, 

dřevo a komunální odpad. 

3. Materiály 

Beton: 

Skanska Transbeton s.r.o., betonárna Letňany 

Toužimská ul. 664 

199 00, Praha 9 - Letňany 

Betonářská výztuž: 

KONDOR Kobylisy 

K Ládví 825/10a 

182 00 Praha 8 

Systémové bednění: 

PERI, spol. s.r.o. 

Průmyslová 392 

Jesenice u Prahy 

252 42 
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Hlavní použité materiály 

1) Podkladní beton pevnostní třídy C 16/20  

Pevnost v tlaku 16 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu  1,9 MPa 

Objem autodomíchávačů 9 m3 

2) Podkladní beton pevnostní třídy C 20/25 

Pevnost v tlaku 25 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu  2,2 MPa 

Objem autodomíchávačů 9 m3 

3) Beton pevnostní třídy C25/30-XC4, XA1 - S3  

Pevnost v tlaku 30 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu  2,6 MPa 

Objem autodomíchávačů 9 m3 

4) přísada XYPEX  Admix C-1000 NF 

Pro správnou funkci vodotěnosti spodní stavby bude přísada přidávána při výrobě 

betonu v betonárně. 

Dávkování přísady 2 kg/m3 

hmotnost balení 6 kg 

Objemová hmotnost suché směsi 1100 kg/m3 

Alternativě pro zimní období bude využito přísady Xypex Admix C 500 NF  

5) Ocel betonářská B 500B (10505 (R)) 

Celková hmotnost výztuže základových desek viz. položkový rozpočet k technologické 

etapě. 

6) Smykové trny HED-S 25 + GSQ 25 

 

 

 

 

 

Obr. 9.1  

Smykový trn HED-S s pouzdrem GSQ 

  

Průměr trnu 25 mm 

Délka trnu 300 mm 

Délka pouzdra 160 mm 

Čelní deska 70 x 70 mm 
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7) Systémové prvky pro pracovní a dilatační spáry  

a) Pracovní spáry  

ABS těsnící plech  PENTAFLEX ABS – V 

Těsnění pracovních spár z přerušení betonážních úseku ZD,  bude řešeno pomocí 

prvku Pentaflex ABS-V, které jsou tvořeny těsnícím plechem Pentaflex KB a  ztraceným 

výztužným bednícím prvkem. Šířka ztraceného bednícím kusům odpovídá distanci mezi 

horní a dolní výztuží 

 

 

Obr. 9.2    Těsnící plech Pentaflex ABS-V 

Těsnící plech PENTAFLEX KB 167 

Těsnění vodorovných pracovních spár v místě napojení základové desky a 

svislých konstrukcí řešeno pomocí vložení těsnících plechů Pentaflex KB 167.  

 Obr. 9.3 Těsnící plech Pentaflex KB 167 

Injektážní hadička PLURALFLEX 

Injektážní hadičky patří k součásti celého systému injektáží Pluralflex. Typ C11 

je základní typ hadiček určených pro injektování pomocí pryskyřic. Provedení 

jednonásobné injektáže tlakem větším než 0,5 bar. 

 

Obr. 9.4 Injektážní hadičky Pentaflex 

 

Výška plechu 167 mm 

Tloušťka plechu 1,2 mm 

Délka  2 750 mm  

Materiál Pozinkovaná ocel 

Výška plechu 167 mm 

Tloušťka plechu 1,2 mm 

Délka  2 500 mm 

Materiál Pozinkovaná ocel 

Materiál  PVC 

Těsnost  1,0 bar 

Max. délka injektážního 

úseku 

 10 m 

Balení  50 m 

Injektážní směs PU pryskyřice 
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b) Dilatační spáry 

Dilatační pás KUNEX DA 320/35 

Vnější dilatační pás Kunex DA 320/35 je použit pro vnější těsnící opatření 

dilatačních spár v konstrukcích základových desek. 

Šířka pásu 320 mm 

Šířka dutiny 20 mm 

Výška žebra 35 mm 

Počet žeber 6 

Šířka roztažené části 100 mm 

Délka pásu 25 m 

 

Obr. 

9.5 Spodní dilatační pás Kunex DA 320/35 

Bentonitové panely VOLCLAY  

Bentonitové panely Volclay budou použity pro těsnění dilatačních spár. Pásy vážou 

vodu a následně zvětší svůj objem 12 až 15 násobně. Upevněny pomocí hmoždinek. 

 

 

 

 

 Obr. 9.6 Bentonitový panel Volcay 

  

Rozměry panelu 1,22 x 1,22 m 

 Plocha panelu  1,49 m2 

Tloušťka panelu 4,7 mm 

Koeficient propustnosti K= 2x10-11 m/s 

Náplň bentonitem 

sodným 

4,9 kg/m2 
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Expanzní bentonitový pásek SWELLFLEX BT 

Těsnící pásy na bázi bentonitu a butylkaučuku jsou použity jako doplňkové těsnění 

dilatačních spár betonových konstrukcí. Při průniku vody do pracovní spáry tyto pásky 

nabobtnají a spolehlivě místo utěsní.    

       

      Obr. 9.7 Expanzní bentonitový pásek 

Doplňkový materiál: 

Je nutné počítat s dodáním doplňkového příslušenství jako upevňovací mřížky, 

vláknobetonová distanční tělíska, kotevní spony, příchytky apod. Tento drobný spojovací 

materiál není napočítán ve výkazu výměr.  

3.1 Primární doprava materiálu 

Výztuž 

Výztuž bude postupně navážena na stavbu z ocelárny KONDOR Kobylisy. Dovoz 

výztuže prováděn etapově v závislosti na realizaci objektu. K dopravě jsou vybrány 

automobily valníkového typu Scania P310 6x4 s hydraulickou rukou Palfinger PK 19502. 

Průměry, délky a množství výztuže jsou vypsány v jednotlivých výkresech tvarů 

projektové dokumentace. Je navržena výztuž z betonářské oceli 10 505 v profilech o 

průměru 10 - 20 mm a délek do 9 m. Všechny výztuže jako ohyby a třmínky budou 

ohýbány předem v armovací firmě. Na staveniště dováženy ve finálním stavu, který lze 

rovnou vyvázat do konstrukce. Jednotlivé svazky s výztuží budou opatřeny 

identifikačními štítky. 

Beton 

Čerstvá betonová směs bude dopravována autodomíchávači z  betonárny Skanska 

nacházející se poblíž staveniště. Byl vybrán autodomíchávač Stetter Heavy duty line AM 

9 C na podvozku MAN o objemu bubnu 9 m3. Použito autočerpadlo na beton Schwing S 

43 SX na podvozku MAN. Autodomíchávače budou vždy jezdit v závislosti na konkrétní 
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betonáži prvků. Na stavbě použity různé typy pevností betonů podle dané konstrukce. 

Použité betony jsou popsány níže. 

3.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava materiálu na staveniště zajišťována věžovými jeřáby s horní otočí 

LIEBHERR EC 90 B a LIEBHERR 100 LC, které jsou umístěny viz. situační výkres ZS.  

K menším přesunům materiálů nebo pro přiblížení materiálu k dosahu věžového jeřábu 

bude využito nakladače s manipulačními vidlemi nebo ručních paletových vozíků NF 

20NL s nosností 2000 kg a šířkou vidlic 540 mm, které lze využít pouze na hladkém 

hotovém povrchu. V malém rozsahu bude materiál přepravován po staveništi pomocí 

stavebních koleček nebo ručně.  

Doprava betonové směsi bude zajištěna autočerpadlem Schwing S 43 SX, které 

bude využito především na vodorovné konstrukce. Podle objemu betonáže monolitických 

konstrukcí bude zvolen způsob sekundární přepravy čerstvé betonové směsi. Objemově 

velké betonáže budou provedeny za pomocí autočerpadla. Objemově malé betonáže 

provedeme pomocí bádie, která bude zavěšena na věžovém jeřábu.  

3.3 Skladování  

Skladovací plocha pro bednění a výztuže jsou podrobně řešeny v kapitole 5. Projekt 

zařízení staveniště. Umístění skladovacích ploch je patrné z výkresu ZS. Plocha určená 

ke skladování řešena vrstvou cca 150 mm, která je tvořené stavebním recyklátem. Plocha 

je čistá a spádově odvodněná. Všechna výztuž skladována na podkladních paletách a 

podložena dřevěnými hranoly výšky 100 mm. Hranoly rozmístěny ve vzdálenosti tak, aby 

nedocházelo k následnému průhybu výztuže. Po zřízení základové desky se část 

skladovací plochy přesouvá na základovou desku. Především se jedná o výztuž, kterou 

následně využijí železáři při armovacích pracích.  Řezivo pro bednění, vodovzdorné 

překližky a tepelné izolace budou skladovány na skladovací ploše s bednícím materiálem. 

Palety s uskladněným materiálem budou opatřeny plachtou, která je zatížena proti 

odfouknutí větrem. Zakrytí materiálu provedeme způsobem, který umožní cirkulaci 

vzduchu pod plachtou.  

Drobnější materiál a povlakový materiál bude skladován v uzamykatelných skladech. 

Izolace a separační folie skladujeme ve svislé poloze.  
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4 Pracovní podmínky  

4.1 Obecné pracovní podmínky 

Staveniště obehnáno mobilním neprůhledným oplocením výšky 2m. V severní části 

staveniště po příjezdu z ulice Škarvadova zřízena vrátnice s vjezdem, který bude primárně 

využíván i pro vchod pracovníků, opatřeným bránou pro pěší při levé straně vstupu na 

staveniště. Příjezd k staveništi je veden po zpevněné a dostatečně únosné komunikaci. 

Šířka komunikace je min. 6 m. V přední části je zajištěna zpevněná plocha pro šatny, 

kanceláře a hygienické buňky. Na staveništi jsou situované skládky materiálů a místa pro 

předmontáž. Dále jsou zde zpevněná místa pro mechanismy dopravované čerstvou 

betonovou směs, kontejnery na odpady a místo pro vázání výztuže. Zpevněná plocha pro 

mytí vozidel je odvodněna a opatřena odlučovačem ropných látek. Všechny zpevněné 

plochy jsou dostatečně zhutněné, které jsou provedeny z recyklátu stavebních sutí 

v tloušťce 200 mm. Situovány dva věžové jeřáby pro sekundární dopravu na staveništi. 

Staveniště bude před začátkem výstavby připojeno k rozvodu vody a elektřiny. Dimenze 

jednotlivých přípojek a výpočet potřeby je vypočítán v technické zprávě zařízení 

staveniště. U rozvodů vody bude využita nově zřízená vodoměrná šachta, ze které je 

vyvedena voda podle potřeby. Pracovníci musí být vybaveni ochranným oděvem s 

možností upnutí drobného nářadí, helmou, vestou, brýlemi, vysílačkou pro komunikaci 

se strojníkem jeřábu. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude před vstupem 

proškolen o BOZP, organizaci ve výstavbě a pohybu, organizaci na staveništi, samotném 

procesu a dokumentaci. Dojde-li ke změně dokumentace, je třeba na staveniště donést 

novou aktualizovanou formu pro všechny prováděcí čety. Pracovní směna stanovena na 

8 pracovních hodin. Každý den od 7:00 do 15:30. Doba se může měnit podle řádného 

plnění harmonogramu. 

4.2 Pracovní podmínky procesu 

V průběhu realizace budou prováděny průběžné klimatické kontroly, které jsou 

důležité pro správné provádění betonáže a bezpečnosti na staveništi. Kvůli velkému 

rozsahu stavby a dodržování časového harmonogramu se nevyhneme provádění 

betonových konstrukcí v zimním období. Pokud teploty trvale klesnou pod +5°C je nutné 

provést opatření přidáním nemrznoucí přísady. Dále musíme při předpovědi nízkých 

teplot zhotovit opatření proti poškození betonu mrazem.  

Při betonáží v zimním období bude použita přísada Xypex Admix C 500 NF. 

Firma zajišťující krystalizační přísadu, navrhne nutná opatření při nízkých teplotách a 
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proškolí pracovníky na stavbě, kvůli správnému postupu betonáže a hlavně následnému 

ošetřování betonové konstrukce. Na betonárně budou provedena opatření v podobě 

ohřevu záměsové vody a ohřevu kameniva. V těchto podmínkách je potřeba betonové 

konstrukce ihned po betonáž zakrývat geotetíliíemi nebo rohožemi. Při mrazech bude 

prováděno ohřívání konstrukce pomocí horkého vzduchu.  

Při betonáži musí být teplota povrchu, na který čerstvou betonovou směs 

ukládáme vyšší než 0°C. Na povrchu nebo uvnitř bednění nesmí být stojatá vody, led 

nebo sníh. Po provedené betonáži bude betonová konstrukce chráněna, aby teplota 

povrchu neklesla pod 5°C. Do doby než beton nedosáhne požadované pevnosti, při které 

je schopen odolat promrznutí. Minimálně po dobu 3 dnů.  

 Realizaci  ŽB „bílé vany“ musíme provádět v souladu se všemi požadavky a 

doporučeními  

- Ukládání betonu lze  pouze na čistý a hladký podklad 

- Betonáž v stojaté nebo tekoucí vodě je zakázáno 

- Všechny pracovní spáry musí být důkladně vyčištěny a předem navlhčeny 

- Nesmí být používány plastové a kovové distanční prvky  

- Při ošetřování  betonové konstrukce musí být zajištěno, aby betonový prvek byl 

chráněn minimálně po dobu 3 dnů před náhlým ochlazením a minimálně 7 dnů 

před silným vysušením. 

- Teplota čerstvý betonový směsi při ukládání by se měla pohybovat mezi +10°C až 

+22°C 

-  

 Věžové jeřáby na stavbě nesmí manipulovat s břemeny nad okolní zástavbou a 

zakázanými prostory. Jeřábník má zakázáno manipulovat s břemeny při rychlosti větru 

vyšší 10 m/s. Při větru rychlosti 8 m/s je zakázáno zdržování se na pracovních plošinách. 

Za nepříznivých pracovních podmínek jako jsou silné bouře, prudký déšť, sníh a mlha se 

sníženou viditelností do 30m musí být stavební práce přerušeny. Při přerušení prací bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

5. Pracovní postup 

Bednění podkladního betonu: 

 Po začištění spáry výkopů bude provedena montáž tesařského bednění pro 

podkladní beton. Prováděno po objektových úsecích. Okraje stavební jámy bedněny 

nebudou. Záporová pažící stěna opatřena vyrovnávací vrstvou izolantu tl. 100 mm, který 
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bude sloužit jako bednící plocha okrajových částí. Tesařské bednění zhotoveno z 

betonářských překližek a hranolů. Spojení prvků provedeno pomocí hřebíků. Části 

bednící překližky, které příjdou do kontaktu s betonem musí být před betonáží opatřeny 

odbedňovacím přípravkem.  

Vyztužení podkladního betonu 

 Všechny práce na daném stavebním objektu budou začínat od konstrukcí 

výtahových šachet. U objektu G bude provedeno vyztužení podkladního betonu karisítí. 

Pod sítě uložíme potřebné distanční prvky v požadovaném množství, které zabrání 

kontaktu kari sítí se zeminou. Následně začneme ukládat kari sítě. Jednotlivé sítě 

vzájemně překrýváme ve spojích o 100 mm. Nutné dodržení krajní krycí vrstvy mezi 

armaturou a dřevěným bedněním. 

U objektů E a F založených na pilotech není nutno vkládat kari sítě. U mezilehlých 

podzemních garáží vzhledem k nízké výšce objektu také není potřeba vyztužení kari 

sítěmi.   

Uzemnění obvodovým zemničem 

Dále je nutno provést uzemnění stavby. Přesná poloha umístění obvodových 

zemničů, pospojování a ostatní informace by měly být uvedeny v projektové dokumentaci 

(tato část PD mi nebyla poskytnuta) 

Podle ČSB 33 2000-5-54 ed, 3 Elektrické instalace NN: Uzemnění a vodiče pro 

stavby z konstrukce „bílé vany“ z vodonepropustného betonu se řadí mezi konstrukce se 

zvýšeným zemním odporem a nedostatečným kontaktem se zemí. Proto bude provedeno 

kombinace tzv. obvodového zemniče, který bude ukládán v podkladním betonu a tzv. 

vodiče funkčního ekvipotenciálního pospojení, které bude provedeno v základové desce 

pospojováním s vyztužením. Obě tyto části uzemnění budou spojeny pomocí ŽB stěn bílé 

vany. Bude zde využito systému těsnících průchodek a vývodů pro hromosvod.  

Dále se podrobněji uzemněním stavby nezabývám, jelikož to není účelem této 

Diplomové práce.  

Betonáž podkladního betonu 

 Pod objektem G bude použita vyšší pevnost betonu C20/25 v tloušťce 100 mm.   

U objektů E a F založených na pilotách a mezilehlých podzemních garáží bude podkladní 

beton pevnosti C16/20 v tloušťce 100 mm. Po provedení vyztužení překontroluje 

stavbyvedoucí a TDI. Betonáž bude prováděna pomocí autočerpadla betonu Schwing 

S 43 SX na podvozku MAN. 4.3.2.2. Následně bude čerstvý beton dovážen auto 

domíchávači Schwing Stetter Heavy duty line AM 9 C na podvozcích MAN 
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z blízké betonárny. Popis jednotlivých strojů je podrobněji zaznamenán v kapitole strojní 

sestava. Betonáž je prováděna dopravním potrubím autočerpadla. Ukládání čerstvého 

betonu nesmí překročit výšku 1,5 m. Beton se následně hutní vibrátory a povrch 

vyrovnáme vibrační latí šířky 2,4 m. Po dokončení betonáže je nutno daný podkladní 

beton ošetřovat a provést technologickou přestávku v realizovaném úseku. 

Příprava podkladu 

Na dostatečně vyzrálém podkladním betonu bude provedena příprava podkladu 

monolitických konstrukcí bílé vany. U objektů E a F bude na podkladní beton pokládán 

polystyren tloušťky XPS tl. 30 mm, který bude následně opatřen ochrannou geotextílií. 

Toto opatření nebude provedeno v místech hlav pilot. V místě všech snížených částí jako 

jsou svislé části dojezdů výtahových šachet, jímek a šikmé části hlavic pod sloupy, které 

se opatří vrstvou XPS tl. 50 mm. Izolace bude ukládána na sraz a dotlačována co nejvíce 

k sobě. Na připravený podklad budou položeny 2 vrstvy PE fólie, které se budou 

navzájem překrývat přesahy 100 mm. Zajistí to kluznost podlahové desky vůči 

podkladnímu betonu a pilotám. Vzájemně budou folie přelepeny a přitíženy proti 

povětrnostním vlivům. 

Výtahové šachty  

 První na objektech řešíme dna výtahových šachet a jímek, která jsou opatřena 

podkladním betonem. Nejdříve provedeno rozmístění vláknobetonových distančních 

prvků, který zajistí distanci spodní výztuže a dna šachty. Poté se zhotoví armování desky, 

podle projektové dokumentace. Provede se vytrnování výztuže pro napojení stěn dojezdu 

šachet. Stěny dojezdu budou vyztuženy dle PD. Dbát na dodržení krycích vrstev a použití 

distančních prvků. Betonáž provedena v průběhu realizace základové desky. Musí zde 

být provedena vodotěsná pracovní spára pomocí upevnění těsnícího profilu. Postup 

pracovní spáry řešen u základové desky. Stěny výtahových šachet a jímek budou 

betonovány před, nebo souběžně s betonáží základové desky. V případě dřívější betonáže 

šachtových stěn dojezdu bude nutné řešení těsnících pracovních spár v místě napojení na 

ZD. Postup těsněných pracovních spár popisuji níže. 

Bednění základové desky 

 Bednění základových desek bude řešeno stěnami záporového pažení, které jsou 

opatřeny vyrovnávající vrstvou izolantu XPS tl. 100 mm. Montáž bednícího systému 

bude provedena pouze v místě ukončení betonovaných úseků v pracovních spárách. 

Bednění ZD bude řešeno bednícím systémovým plechem Pentaflex ABS-V, který bude 

vázacím drátem kotven k armaturám desky. Postup provádění svislých pracovních spár 
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popisuji níže. V místě vytvořené pracovní spáry je nutné horní část nad armaturou 

zabednit v celé délce dřevěnými hranoly profilu 50/50.   

Vyztužení základové desky 

 Krytí výztuže zajištěno uložením vláknobetonových distančních prvků.  Použity 

distanční prvky hadovitého tvaru. Krycí vrstva velikosti 50 mm. Veškeré výztuže budou 

rozmístěny podle výkresu tvaru dané konstrukce spodní stavby. Provedeno umístění 

výztužných prvků, vzdálenost prutů, průměry a vytrnování armatur pro navázání svislých 

konstrukcí realizováno podle výkresu tvarů z projektové dokumentace. Výztuž pilot u 

objektů E, F nebude napojována s výztuží základové desky – nepočítáme s interakcí. 

V podzemních garážích v místech tahových pilot bude provedeno vytrnování armatur, 

které následně budou ohnuty ve výškové úrovni horní výztuže a provázány s armaturami 

základové desky. Pro zajištění distance mezi výztuží ZD a podkladním betonem budou 

použity vláknobetonové distanční prvky. Rozmístění distancí po osových vzdálenostech 

1m. Pro distanci u svislých konstrukcí nebo v místech okrajů desky budou použita 

vláknobetonová distanční tělíska DP motýlek 35/40/50 s drátem, kterým ukotvíme prvek 

k výztuži. Distanční prvky se přivazují drátkem v místě křížení armatur. Vzdálenost 

distančních tělísek zvolena tak, aby následně nedocházelo k průhybu výztuže. Rozteče 

bodových distančních prvků po vzdálenosti cca. 70 -100 cm podle průřezu použité 

výztuže. Musíme zajistit projektované krytí všech armatur od vnějšího líce konstrukce. 

   

 Obr. 9.8 Vláknobetonové distanční prvky 

  Vyztužení desky prováděno podle výkresu tvaru z projektové dokumentace. 

Přísně dodržováno umístění výztuže, vzdálenosti výztuže, průměry výztuže a provedené 

vytrnování armatur pro navázání svislých konstrukcí. Výztuž bude na místo použití 

dopravena věžovým jeřábem. Spojení armatur učiníme v místech křížení výztuže, které  

provedeme vázacím drátem. Četa železářů za vedení mistra provede vyvázání výztuže 

základových desek. Po dokončení armovacích prací bude provedena kontrola 

stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. 

Montáž šikmých kotev 
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 Při armování základové desky aplikovány šikmé kotvy V, které jsou 

opatřeny montážním kónusem. Umožní kotvení opěrných rámů SB-1 pod úhlem 45°. 

Osazení těchto kotev bude prováděno při betonáži základové desky, následně důsledně 

překontrolovány umístění šikmých kotev podle PD stěnového bednění. 

 

Obr. 9.9 Montáž šikmých kotev s kónusem 

Provedení vodorovných pracovních spár  

 Místo napojení základové desky na monolitickou stěnu bude opatřeno těsněnou 

pracovní spárou. Před betonáží je nutno tato vodorovné místa pracovních spár opatřit 

těsnícími pásy firmy Pentaflex typu KB 167, které zabrání případnému průsaku vody 

spárou. Minimální hloubka zabetonování pásu je 30 mm od povrchu pracovní spáry. Při 

aplikaci pásu musí být nejdříve odstraněna spodní ochranná fólie z obou stran. Následně 

se musí jednotlivé pásy napojit v podélném směru. V oblasti okrajových konců stočíme 

horní ochrannou folii o 100 mm a vzájemně těsnící pásy přitiskneme s minimálním 

přesahem 50 mm. Pásy zajistíme spojovací sponou. Při teplotě nižší než 5°C se spoje 

krátce nahřejí. Poté překryjeme spoj stočenou krycí fólií pro následnou ochranu. Těsnící 

plechy se připevňují k výztuži základové desky pomocí svorek ve vzdálenosti 150 mm 

od okraje desky. Samotné spony osazujeme ve vzdálenosti max. 1 m. Použita spona 

Omega firmy Pentaflex, kterou kotvíme k horní výztuži. Pro vyřešení rohu bude 

provedeno ohnutí těsnícího plechu Pentaflex KB. Odstranění horní ochranné fólie bude 

provedeno po zhotovení základové desky před následující betonáží svislých stěn.  
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  Obr. 9.10 Těsnění vodorovné pracovní spáry 

 Po betonáži základové desky bude v místě vodorovné pracovní spáry provedena 

nad betonáž podle PD, která je vysoká 20 mm.  Na tuto vrstvu osadíme injektážní hadičky 

Pluralflex, které popisuji níže. 

Provedení svislých pracovních spár  

Podle požadavků PD bude dodržena maximální délka betonového záběru 

základový desky ve vzdálenostech 25 - 35 m. Vzhledem k velikosti objektu bude betonáž 

podlahových desek u podzemních garáží řešena po jednotlivých záběrech, které na sebe 

budou navazovat. V místě přerušení záběru vytvoříme svislé pracovní spáry, které budou 

těsněny pomocí prvků Pentaflex ABS. Tento prvek je opatřen těsnícím prvkem a také 

bednícím profilovaným plechem, který bude použit pro bednění plochy ukončující 

betonový záběr. Betonáž navazujícího betonářského záběru lze provádět po 

technologické přestávce 10 dnů. Svislé pracovní spáry budou provedeny v předem 

navržených místech. V místě pracovní spáry bude podkladní beton opatřen  liniovými 

distančními lištami typu A-CV, výšky 60 mm a délky 1 m. Projektované krytí spodní 

výztuže je 40 mm. Vložíme bednící plech ABS-V mezi spodní a horní výztuž desky, 

následně připevníme díl vázacím drátem přes otvory děrovaného plechu k armaturám. 

Pro správné provedení montáže bednících plechů je nutno provést zafixování plechu na 

vnější straně svislými pruty přidané výztuže. 
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Obr. 9.11 Svislá pracovní spára v základové desce 

Kotvící armatury rozmístěné v roztečích 70 cm od sebe budou zajištěny vázacím 

drátem v úrovni horní a spodní výztuže. Odstraníme ochranou folii z horní a spodní strany 

prvku Pentaflex KB z části, která je na straně  první plánované betonáže. Těsnící prvek 

nasuneme na doraz bednícího plechu ABS-V. Napojení těsnících prvků proveden 

překrytím pásů o 50 mm, pevně se přimáčknou a zajistí křížovou sponou ze strany vnitřní 

i vnější. V případě teplot na stavbě nižších než 5°C se spoje zahřívají. Provedeme bednění 

horního krytí, které vyřešíme pomocí dřevěných hranolů profilu 50 x 50 mm 

Provedení dilatačních spár  

Dilatační spáry budou opatřeny na podkladním betonu pryžovými dilatačními 

pásy Kunex DA 320/35. Pásy budou předem zkontrolovány, jestli nejsou porušeny nebo 

zdeformovány. Případná porušení těsnících žeber musí být opraveny tepelným ošetřením 

podle návodu výrobce. Pásy pokládáme přímo na očištěný povrch podkladního betonu. 

V místě napojení se provede spojovací svár. Pásy nejdříve upevníme v přípravné formě a 

kolmo seřízneme. Následně se těsnící pásy upnou do spojovacího přístroje s přesahem 10 

mm.  Poté nažhavíme svařovací tyč pomocí teplovzdušných svářecích přístrojů (do 

1400W). Pokud se spojovací pás snadno taví, přiložíme tyč mezi pásy a pomocí upínacích 

forem přitlačíme části proti sobě. Po cca 10 vteřinách svařovací kus vytáhneme. Pásy 

okamžitě přitlačíme nazpět k sobě a přidržíme 30 sekund. Následně daný svár necháme 

vychladnout.  
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Obr. 9.12 Dilatační spára v základové desce  

 Prováděno v průběhu armování základové desky, kdy vložíme dilatační pás do 

spodní části dilatační spáry na podkladní beton. Dilatační pryžový pás musíme kotvit 

proti možnému posunu při betonáži. Poté bude realizováno tesařské bednění, které musí 

být provedeno těsně a stabilně. V místě dilatačních spár bude provedeno tesařské bednění, 

které bude řešeno z betonářských desek Peri  a dřevěných hranolů. Tento bednící prvek 

bude navržen statikem, kvůli dostatečné tuhosti. Dále musíme zajistit přerušení výztuže 

desky, která nesmí procházet dilatační spárou. Musíme zde zajistit boční krytí výztuže. 

Horní části okrajů dilatační spár budou před betonáží opatřeny nájezdovými profily, které 

kotvíme k výztuži základové desky. Jedná se o žárově pozinkované ocelové úhelníky o 

profilu L 60 x 60 x 6 mm.  

 Po provedení betonáže a technologické přestávce prvního úseku ZD bude čelní 

plocha v místě dilatační spáry opatřena bentonitovými panely. Nad pryžové pásy budou 

aplikovány 4 bentonitové panely Volcay, které budou kotveny podle návodu výrobce. 

Pásy kotvíme do předem realizované ZD pomocí plných plastových trnů Hilti IDP 2-4. 

Pásy Volclay je nutno při instalaci do konstrukce chránit před vodou a vlhkostí, jinak by 

mohlo dojít k poškození a znehodnocení pásů.  

 Následně bude provedeno utěsnění nad panely v dilatační spáře pomocí expanzního 

bentonitového pásku SWELLFLEX BT.  Pásy budou aplikovány a ošetřeny tak, aby 

nedošlo k jejich nekontrolovatelnému nabobtnání. Následně bude spára v horní části 

vyplněna izolantem EPS 30 mm podle PD.  

 Dále provedeme vyztužení navazující části ZD, které poté překontroluje 

stavbyvedoucí a TDI. V horní části proveden druhý nájezdový profil, který kotvíme 
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k výztuži desky. Horní část neprovedené dilatační spáry bude bedněna nájezdovým 

profilem. Po provedené betonáži druhé části ZD bude utěsněna horní části pojížděné 

dilatační spáry. 

 Horní část bude opatřena tmelovým uzávěrem SIKAFLEX PRO 3WF. Nejdřív 

vtlačíme kruhový těsnící provázek Sika Fugenprofil. Okraje horní části dilatační spáry  

natřeme podkladním nátěrem Sika-Primer 35, který je určen pro ocelové prvky. Pomocí 

ruční pistole vytlačujeme tmelící hmotu Sikaflex PRO 3WF. Minimální hloubka plnění 

dilatační spáry je 10 mm. Připravenou část spáry vyplníme zcela tmelící hmotou. Při 

aplikace musí být tryska pod stejnoměrným uhlem 45°, kvůli zamezení přimíšení 

vzduchu. Povrch tmele se vytáhne do konkávního tvaru pomocí speciálně vytvarované 

špachtle. Pro vyhlazení povrchu je vhodná voda se syntetickým mycím prostředkem. 

Tento typ úpravy spáry se hodí pro pojížděnou plochu podzemních garáží. 

Smykové trny  

 V místech dilatačních objektových spár, kde potřebujeme zajistit stejné úrovně 

poklesu základových desek, budou při betonáži osazovány smykové trny HED-S 25 + 

GSQ 25. Nejdříve upevníme kluzná pouzdra GSQ 25, které přibijeme na bednění 

dilatační spáry podle výkresu tvaru s vyznačenými osovými vzdálenostmi trnů a odstupy 

od okrajů. Dále musíme dbát na správné uložení kluzných pouzder vzhledem ke směru 

působících sil. Nesmíme odlepovat krycí nálepku, která zabraňuje zatečení betonu do 

kluzného pouzdra. Následně je nutné vyvázat potřebnou podélnou a lemovací výztuž 

první betonované desky podle výkresu PD a následně překontrolovat stavbyvedoucím a 

TDI. Poté bude provedena betonáž prvního betonovaného úseku. Po technologické 

přestávce můžeme základovou desku v místě dilatace odbednit. Po odbednění odlepíme 

nebo propíchneme krycí nálepku z kluzného pouzdra. Následně bude provedena výplň 

dilatační spáry, kterou popisuji výše. Osazení bentonitových panelů a izolantu EPS. Poté 

můžeme tělo trnu HED-S 25 zasunout do pouzdra skrz výplň dilatační spáry. Nechtěnému 

posunu trnu během provádění betonáže druhé úseku zabrání tlaková svorka, která se 

nachází v pouzdře. Následně vyvážeme podélnou a lemovací výztuž a po zkontrolování 

můžeme daný úsek zabetonovat. 

Betonáž základových desek 

Práce na základových deskách budou probíhat vzhledem k rozsáhlosti objektu 

v betonážních záběrech. Nejdříve uvažuji, že jednotlivé práce na ZD začnou v oblastech 

objektů E, F, G. Tyto fáze budou koordinovány a prováděny souběžně. Budou zde 3 

pracovní čety ve složení: Vedoucí pracovník čety, 2 x tesař, 2 x betonář, 2x železář, 3x 
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pomocný dělník. Po provedení úseku pod výškovými objekty budou pracovníci 

přesunuti do části mezilehlých podzemních garáží M1 a M2. Při betonáži je nutné 

dodržení maximální délky záběru železobetonových podlahových desek 25 – 35 m.  

Po provedení armovacích prací a správném provedení všech těsněných pracovních 

a dilatačních spár můžeme provést monolitické práce na základové desce. Před betonáží 

je potřeba znovu zkontrolovat provedenou armaturu, její množství, vzdálenosti a 

průměry. Zhotovená výztuž musí být před zakrytím zkontrolována stavbyvedoucím a 

technickým dozorem investora. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Po provedených betonáží  základové desky. Kde jsou vyznačeny pozice a dosah 

autočerpadel na sekundární dopravu čerstvé betonové směsi na místo uložení. Čerstvý 

beton dovážen autodomíchávači Stetter Heavy duty line AM 9 C na podvozku MAN, 

který má objem bubnu 9 m3. Pro čerpání čerstvé betonové směsi použito autočerpadlo 

Schwing S 43 SX na podvozku MAN. 4.3.2.2. Beton bude ukládán do bednění z výšky 

max. 1,0 m.  

Postupně se čerstvý beton zhutní pomocí ponorných vibrátorů. Jakmile se v okolí 

vpichu vibrátoru objeví cementové mléko, je nutno vibrování ukončit a pokračovat 

vibrováním v dalším místě.  Místa pracovních spár opatřena těsnícími systémovými 

prvky nutno důkladně zhutňovat ponornými vibrátory. Vibrování provádí pracovníci, 

kteří jsou proškoleni na tuto činnost. Dbát na dodržování základních pravidel práce 

s ponornými vibrátory. Velký důraz kladen na důkladné zhutnění všech částí desky. 

Následující vpich zvolit na 1,5 násobek akčního rádiusu vibračního přístroje tak, že se 

jednotlivé kruhy musí navzájem cca o 10 mm překrývat. Nutné je provibrování celé 

tloušťky konstrukce. Při vibrování by nemělo docházet ke kontaktu vibrátoru s konstrukcí 

bednění nebo výztuže. Beton důkladně rozprostřeme pomocí ručních hladících lišt a 

následně zhutníme ponornými vibrátory a vibrační lištou, která urovná povrch před 

použitím strojního hlazení.  

Ihned po betonážní činnosti je nutné začít u všech konstrukcí s ošetřováním  

betonu s ohledem na eliminaci vzniku trhlinek. Před kropením bude betonová konstrukce 

zakryta navlhčenou geotextílií. Nesmí nastat situace, kdy dojde k náhlému vysychání 

vody z betonu Při teplotách nižších jak 5°C je potřeba konstrukce zakrývat rohožemi, 

geotextílií nebo polystyrenovými deskami.  Správný způsob ošetření betonu bude 

stanoven firmou Nekap, která zajištuje krystalizační přísadu do betonu. Následně budou 

pracovníci proškoleni o dané technologii. 
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V odpovídajícím stádiu tuhnutí betonu provedeme povrchovou úpravu horního 

líce v prostorách parkování, kterou vykonáme strojními hladičkami betonu Wacker 

Neuson CT 36 – 8A a na velké plochy použijeme strojní pojizdnou hladičku betonu 

Wackers Neuson  CRT 48. 

6 Personální obsazení 

Na veškeré práce, které jsou spojeny s realizací železobetonového základových desek,  

bude dohlížet kvalifikovaná osoba – mistr. Stavbyvedoucí musí kontrolovat správný 

postup při provádění. V průběhu stavby stavbyvedoucí provádí potřebné zkoušky a 

kontroly. Všichni pracovníci budou před pracovní činností proškoleni o BOZP, mít 

platnou lékařskou kontrolu a platné průkazy potřebné k vykonávání dané profese.  

Seznam pracovníků pro provádění ŽB monolitických konstrukcí s uvedeným 

minimálním vzděláním, případně potřebné zkoušky, oprávnění na provádění profese a 

řidičské průkazy.  

Seznam pracovníků a pracovní četa 

1 x Tesař – (vedoucí pracovní čet), středoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe, platné 

osvědčení k práci, vazačský průkaz 

1 x Železář (vedoucí pracovní čet), středoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe, platné 

osvědčení k práci, vazačský průkaz 

1 x Betonář (vedoucí pracovní čet), středoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe,  

6 x Tesař -  výuční list, proškolení v oboru, vazačský průkaz 

6 x Železář -  výuční list, proškolení v oboru, vazačský průkaz 

6 x Betonář – výuční list, proškoleni k prováděným postupům 

9 x Pomocný dělník – proškoleny v oboru a prováděným posupům 

2 x Vazač břemen – vazačský průkaz 

2 x Obsluha věžového jeřábu Liebherr -  jeřábnický průkaz, vazačský průkaz 

3 x Řidiči zásobovacích vozidel - řidičský průkaz skupiny B, C a vazačský průkaz 

1x Řidič a obsluha autočerpadla - řidičský průkaz skupiny C 

3x Řidič autodomíchávače – řidičský průkaz skupiny C 

7 Stavební stroje a pracovní pomůcky 

7.1 Stroje  

- Věžový jeřáb Liebherr 100 LC  

- Věžový jeřáb Liebherr EC 90 B  

– Autodomíchávač Stetter Heavy duty line AM 9 C  
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– Autočerpadlo Schwing S 43 SX  

- Valník Mercedes – Benz Sprinter  

- Scania P310 6x4 s HR Palfinger typu PK 19502 B 

- Valník MAN 26.414 s HR HIAB 200-C4 

- Strojní hladička betonu Wacker Neuson CT 36 – 8A 

- Strojní hladička betonu Wackers Neuson  CRT 48 

7.2 Seznam nářadí  

- Rotační laser BOSH GRL HV  

- Nivelační přístroj DeWALT DW096PK 

- Vibrátor Wacker Neuson typ IE 45 

- Vibrační lišta typ HAL-200/ER 

- Vrtací kladivo Hilti TE 7-C  

- Kombinované vrtací a bourací kladivo Hilti TE 60  

- Ruční okružní pila Hilti WCS 55  

- Úhlová bruska Hilti AG 115 S 

- Nastřelovací prachem poháněná pistole Hilti DX 460 MX 72  

- Sanační bruska na beton BOSCH GBR 15 CAG Professional 

- Svářecí invertor SCHEPPACH WSE900 

- Vysokotlaký čistič Kärcher HD 6/15 CX Plus 

- Tesařské kladivo  

- Hřebíky 32- 63 mm 

- Vázací drát  

- Svinovací metr  

- Lopata  

- Hrábě  

- Vodováha  

- Stavební kolečko  

- Vazačské kleště  

7.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky  

- Ochranné rukavice  

- Ochranná přilba  

- Reflexní vesta  

https://www.domacitechnika.cz/
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- Ochranné brýle  

- Pracovní obuv  

- Pracovní oděv  

- Holínky  

- Špunty do uší 

8 Jakost a kontrola 

8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola provedení předchozích prací (základová deska, provedené pažení stavební 

jámy) 

 Kontrola převzetí pracoviště  

 Celková materiálu dodaného na staveniště 

 Kontrola zabezpečení stavební jámy 

 Kontrola stavebních strojů 

 Kontrola pracovníků a dodržování BOZP 

8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola vytyčení základových konstrukcí 

 Kontrola přípravných prací 

 Kontrola armovací základové desky 

 Kontrola uložení těsnících prvků 

 Kontrola provedení dilatačních spár 

 Kontrola betonáže základové desky 

 Kontrola ošetření betonu 

8.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrie základových desek 

 Kontrola kvality provedení vodorovných monolitických konstrukcí 

 Kontrola pevnosti betonu  
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Velký důraz při školení pracovníků bude kladen na dodržování nošení ochranných přileb 

a reflexních vest v celém rozsahu staveniště, včetně dalších OOPP.  Jako je pracovní 

obuv, rukavice a osobní bezpečnostní postroje pro práci ve výškách nebo nad volnou 

hloubkou.  

Celý obvod pracovní jámy bude opatřen bezpečnostním zábradlím proti zabezpečení 

možného pádu do hloubky. Zabezpečovací prvky proti pádu z výšky budou nebezpečné 

okraje pracovních konstrukcí opatřeny dočasnými ochrannými zábradlími. Nebezpečné 

otvory, prohlubně a podobná místa kde hrozí nebezpečí pádu osob, musejí být zakryty, 

ohrazeny nebo zasypány. Lze použít poklopy pro zakrytí otvorů, které musí být únosné a 

zajištěny proti odsunutí. 

Pracovníci v odborných pracovních činnostech musí prokázat oprávnění k výkonu dané 

profese (svářeči, strojníci, jeřábníci, železáři apod.) Tyto pracovníci jsou povinni na 

požádání ukázat doklad o své odbornosti. Pracovníci budou před zahájením prací a poté 

průběžně seznamováni s technologickými postupy prací. Vázání břemen může provádět 

pouze pracovník s platným vazačským průkazem.  

Všechny svářecí práce mohou provádět pouze pracovníci s platnými svářecími průkazy a 

odpovídajícím osvědčením.  

Na staveništi budou informační cedule se zákazem vstupu do pracovních prostor. 

V průběhu realizace je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy související 

s bezpečnostní a ochranou zdraví osob. 

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

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

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

práci 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  

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

pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků 

10 EKOLOGIE  

- Ekologie a ochrana životního prostředí  

Prováděná stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Mezi negativní 

aspekty realizace stavby patří zvýšená hladina hluku, vznik odpadů, prašnost, 

možnost kontaminace půdy a spodních vod škodlivými látky. Nepředpokládá se 

manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem.  

- Návrh opatření proti kontaminaci půdy a spodních vod  

Plochy určené k čištění bednění nebo vozidel budou vyspádovány do žlabu pro odvod 

znečištěných vod. Žlab probíhá přes usazovací nádobu a odlučovač ropných látek do 

staveništní kanalizace. Usazovací nádobu a odlučovač je nutné čistit a udržovat 

funkční.  

- Nakládání s odpady  

- Na staveništi budou umístěny tři kontejnery pro sběr odpadu vzniklého při realizaci 

stavby. První kontejner bude určen pouze pro dřevo a dřevěné materiály, které mohou 

být dále využity. Druhý kontejner bude určen pro ostatní odpad – plast, polystyren… 

Třetí kontejner je určený pro vývoz suti. Odvoz odpadu bude zajišťovat 

specializovaná firma. 

- Při nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dbát o jejich ochranu a 

zabezpečit jejich hospodárné a účelné užívání. Umístit zařízení, v němž se závadné 

látky používají, zachycují, skladují nebo dopravují tak, aby se zabránilo úniku těchto 

látek do půdy a/nebo vody. Používaní úkapových nádob a rohoží (jiných sorbentů) 

pod strojní zařízení. 

- Prašnost na stavbě bude snižována kropením potenciálních zdrojů prašnosti a čištěním 

komunikací, včetně řádné očisty používané mechanizace. 
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8.2 Technologický předpis pro provádění ŽB monolitických 

konstrukcí hrubé spodní stavby 

1 Obecné informace: 

1.1 Charakteristika stavby: 

Celá část podzemních 4 podlažních garážích je řešena technologií „bílé vany“. 

Spodní stavba je provedena jako ŽB monolitický bez průvlakový skelet se ztužujícími 

jádry, který je doplněn příčnými nosnými stěnami. Stropní konstrukce v (3. a 4. PP) budou 

provedeny v tloušťce 200 – 220 mm. Tyto stropy budou tvořit podlahovou pojížděnou 

plochu podzemních garáží. Stropy nejsou provedeny z vodostavebního betonu. Stropní 

deska (nad 2. PP) bude provedena v tloušťce 250 mm, která bude následně zasypána 

substrátem o tloušťce cca. 1,5 m. Na stropě mezilehlých garáží budou řešeny terasy. Tato 

deska bude provedena spádově. Suterén objektu tvoří obvodové železobetonové stěny 

tloušťky 240 – 300 mm a ŽB pilíře a vnitřní stěny tloušťky 240 mm. Vnitřní svislé 

konstrukce jsou provedeny v modulových osách, které budou umožňovat garážová stání 

a dopravu automobilů v suterénu. 

 Obvodové stěny budou řešeny z vodostavebního betonu třídy 25/30 – XC4 nebo 

30/37 - XC4 s přísadou Xypex. Svislé vnitřní stěny jsou řešeny v tloušťkách 200 – 240 a 

sloupy převážně půdorysných rozměrů 1000 x 240 mm. 

Konstrukční systém nadzemních části je navržen jako železobetonový 

monolitický stěnový se ztužujícími jádry. Šachty výtahů jsou odděleny od sousedních 

nosných konstrukcí vrstvou tepelné izolace. Železobetonová schodišťová ramena jsou 

prefabrikovaná. Ramena jsou přímá a oddilatována od svislých konstrukcí 

komunikačních prostor. 

1.2 Obecné informace o procesu: 

Místo stavby: Praha 9, Letňany 

Datum realizace: 1. 11. 2018 

Konstrukční systém podzemních podlaží stavby je tvořen železobetonovými 

stěnami, které svojí tuhostí umožňují přechod ze sloupového systému spodní stavby na 

stěnový. Celá spodní stavba bude provedena technologií „bílé vany“. Všechny pracovní 

a dilatační spáry musí být opatřeny těsnícími prvky. Do stěn budou osazovány trhací lišty 

pro řízené spáry. Na bednění jednotlivých konstrukcí bude použito systémové bednění 

firmy PERI.  
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Obvodové a vnitřní stěny v podzemních patrech pod výškovými domy jsou z 

betonu C30/37 XC4, XA1 – S3.  Obvodové konstrukce jsou z vodostavebního betonu, do 

kterého je v betonárně přidávána přísada Xypex Admix C 1000 NF (v zimním období 

použita přísada Admix C 500 NF). 

Obvodové a vnitřní stěny v podzemních garážích jsou z betonu C20/25 XC4, XA1 

– S3. Obvodové konstrukce jsou z vodostavebního betonu, do kterého je v betonárně 

přidávána přísada Xypex Admix C 1000 NF (v zimním období použita přísada Admix C 

500 NF). 

2 Převzetí pracoviště 

2.1 Připravenost pracoviště: 

Při převzetí pracoviště budou předchozí práce dokončeny v plném rozsahu. 

Konkrétně se jedná o zemní práce s pažením stavební jámy a provedením pilotáže 

hlubinných základů pod objekty E a F. Dále provedeny tahové piloty v oblasti 

mezilehlých garáží.  Následně budou provedeny podkladní betony a základová deska 

provedena v celém rozsahu.  Kontrolujeme správné provedení a rovinnost ZD. Veškerý 

předchozí stavební práce musí být v souladu s projektovou dokumentací, musí být 

dodržen geometrický tvar, prostorové umístění, to vše v požadované kvalitě. Kontrola již 

zmíněných předchozích prací bude provedena měřením a vizuální kontrolou. U kontroly 

budou zástupci zhotovitele předchozích prací, zástupce zhotovitele monolitických 

konstrukcí, technický dozor investora a hlavní stavbyvedoucí. O kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku jako o převzetí staveniště a bude vyplněn předávací protokol 

o předání pracoviště. Zápis a protokol budou podepsány zúčastněnými osobami. 

2.2 Připravenost staveniště 

Příjezd na staveniště je z ulice Škarvadova, která je přístupná z prodloužené ulice 

Veselské. Vjezd na staveniště situován u objektu G. Příjezd je veden po zpevněné a 

dostatečně únosné komunikaci. Šířka komunikace je minimálně 6,0 m. K oplocení 

staveniště využito mobilního neprůhledného oplocení výšky 2,0 m od firmy TOI TOI. 

V přední části staveniště se nachází šatny, kanceláře. Tyto obytné buňky zajištuje firma 

CONT, Proficontainers. Skládky výztužného a bednícího materiálu umístěny na 

staveništi podle ZS.  Zpevněná staveništní komunikace a místa pro ustavení strojů na 

přepravu betonu jsou patrná z výkresu ZS. Dále jsou na staveništi umístěny kontejnery 

pro odpady, kontejner pro výplach autodomíchávačů. Také jsou zde situována místa pro 
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mytí systémového bednění a automobilů, která opouští staveniště. Tyto plochy jsou 

zpevněné, odvodněné a jsou opatřeny odlučovačem ropných látek.  

Staveniště bude v před započetím stavební činnosti připojeno k rozvodu vody a 

elektřiny. U rozvodů vody se využije nově zřízená vodoměrná šachta, ze které bude 

vyvedena voda dle potřeby. Pro potřeby pracovníků budou na staveniště dopraveny 

obytné kontejnery tří různých typů – kanceláře, šatny (obytné buňky) a hygienické 

zařízení. Všechny kontejnery budou napojeny na zdroj elektřiny a hygienické zařízení i k 

rozvodu vody a kanalizace. V předchozí etapě zřízen betonový rozvaděč situovaný na 

jižní straně staveniště. Odtud vedena elektřina k hlavnímu rozvaděči, který je situován u 

buňkoviště. Dále bude elektrická energie rozvedena po stavbě do dalších podružných 

staveništních rozvaděčů, které budou umístěny u budoucích vstupů do objektů. Pro 

sekundární dopravu materiálu na staveništi budou sloužit dva věžové jeřáby Liebherr EC 

90 B a Liebherr 100 LC. Umístění jeřábů je patrné z výkresu ZS. Na staveništi budou 

umístěny také 4 uzamykatelné skladové kontejnery, které budou využity k uskladnění 

nářadí drobného materiálu. Dále budou zřízeny tři druhy kontejnerů na odpady: suť, dřevo 

a komunální odpady. 

3. Materiály 

3.1 Použité materiály: 

Beton: 

Skanska Transbeton s.r.o., betonárna Letňany 

Toužimská ul. 664 

199 00, Praha 9 - Letňany 

Betonářská výztuž: 

KONDOR Kobylisy 

K Ládví 825/10a 

182 00 Praha 8 

Systémové bednění: 

PERI, spol. s.r.o. 

Průmyslová 392 

Jesenice u Prahy 

252 42 

 

 



175 

 

Prefabrikované dílce:  

Prefa Praha a.s. 

Teplárenská 608/11 

108 00, Praha 10 

Beton 

Čerstvá betonová směs bude dopravována autodomíchávači z betonárny Skanska 

Transbeton, s.r.o., nacházející se poblíž místa staveniště. Byl vybrán autodomíchávač a 

čerpadlo betonu autodomíchávač Stetter Heavy duty line AM 9 C na podvozku MAN o 

objemu bubnu 9 m3, čerpadlo betonu Schwing S 43 SX na podvozku MAN. 

Autodomíchávače budou vždy jezdit v závislosti na konkrétní betonáži prvků. Pevnost 

betonu je různá podle dané konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce u výškových objektů tvoří železobetonové monolitické stěny, 

sloupy, schodišťová a výtahová jádra.  U mezilehlých podzemních garáží tvoří svislé 

nosné prvky železobetonové stěny. Vnitřní systém je kombinovaný se ŽB sloupy 

v místech parkovacích prostor. 

Použito více typů betonové směsi podle typu konstrukce:  

 Obvodové ŽB stěny pod výškovými objekty(4. PP – 2. PP) provedeny z betonu 

třídy C30/37 XC4, XA1/90 max. průsak 35 mm s přísadou Xypex Admix C 1000 

NF (Xypex Admix C500 NF pro zimní období)  

 Obvodové železobetonové stěny v podzemních garážích ( 4.PP – 2.PP) budou 

provedeny z betonu třídy C25/30 XC4, XA1 90 dní, max.průsak 35 mm s přísadou 

Xypex Admix C 1000NF (Xypex Admix C 500 NF pro zimní období)  

 Vnitřní stěny v garážích – beton třídy C25/30 XC1 

 Sloupy v garážích – beton třídy C30/37 XC1 

 Vnitřní stěny 1. PP - beton třídy C25/30 XC1 

 Stěny v 1. PP u lokálních průnikových stěn beton třídy C30/37 XC1 

Stropní nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří ŽB monolitické stropní desky tl.200mm, 220mm 

v podzemních podlažích. V 1. PP provedeny stropní desky tloušťky 200mm s lokálně 

zesílenými poli na tloušťku 250, 260 a 400mm.  

 Stropní desky 4.PP – 3.PP a 2.PP pod věžemi z betonu třídy C25/30 XC1, 

 Stropní deska 2.PP garáží beton třídy C30/37 XC1, 
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 Stropní deska 1.PP beton třídy C30/37 XC1, 

Výztuž 

Výztuž bude navážena na stavbu po etapách. Doprava ocelových prvků z armovny 

KONDOR Kobylisy. Naskladnění výztuží v závislosti na montáži jednotlivých 

konstrukcí. Kvůli složitosti konstrukcí je nutné provést důkladnou předvýrobní přípravu. 

Všechny výztužné prvky budou dováženy v ohnutém stavu připraveny pro vyvázání do 

konstrukce. Výztuže budou označeny identifikačními štítky. K dopravě armovacích 

prvků použity automobily valníkového typu Scania P310 6x4 s hydraulickým ramenem 

Pallfinger typu PK 19502 B. Průměry, délky a množství výztuže jsou vypsány v 

jednotlivých výkresech výztuže. Je navržena výztuž z betonářské oceli 10 505 v profilech 

o průměru 10 – 20 mm. 

Stěnové bednění 

Jednotlivé dílce stěnového bednění budou na stavbu dovezeny z hlavního sídla firmy Peri, 

sídlící v Jesenicích u Prahy. Firma Peri zajistí dodávku bednících prvků a všech 

spojovacích prvků. Tím bude ušetřen čas i místo na staveništi a množství dílců bude 

přesně navrženo na požadavky stavby. Na staveništi pak budou dílce montovány podle 

potřeb daných konstrukcí. Systém Trio využívá rychloupínacích zámků BFD. U 

jednostranného bednění bude využito opěrných rámů SB-1 od fy Peri. Doprava bednících 

kusů a opěrných rámů zajištěna valníkovými automobily automobil MAN 26.414 

s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 200 C-4. U spojovacích prvků nejsou počítány 

přesné kusy, z důvodu snadné dostupnosti prvků a možnosti dopravy na staveniště podle 

potřeby. Doprava spojovacích prvků zajištěna automobilem valníkového typu Mercedes 

– Benz Sprinter. Pro dopravu jednotlivého spojovacího materiálu budou využity mřížové 

palety o rozměru 1,20 x 0,80 m. 

Opěrné rámy SB-1  

 

  Obr. 9.13 Opěrný rám SB-1 pro jednostranné bednění 

http://www.autodoprava-hado-praha.cz/foto/foto_11.jpg
http://www.autodoprava-hado-praha.cz/foto/foto_11.jpg
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Hlavní použité materiály 

1) Beton pevnostní třídy C25/30-XC4, XA1 - S3  

Pevnost v tlaku 30 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu  2,6 MPa 

Objem autodomíchávačů 9 m3 

2) Beton pevnostní třídy C30/37-XC4, XA1 - S3  

Pevnost v tlaku 30 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu  2,9 MPa 

Objem autodomíchávačů 9 m3 

3) přísada XYPEX  Admix C-1000 NF  

Pro správnou funkci vodotěsnosti spodní stavby bude přísada Xypex přidávána 

v průběhu výroby betonové směsi v betonárně. 

Dávkování přísady 2 kg/m3 

hmotnost balení 6 kg 

Objemová hmotnost suché směsi 1100 kg/m3 

Alternativě pro zimní období bude využito přísady Xypex Admix C 500 NF  

4) Ocel betonářská B 500B (10505 (R)) 

Celková hmotnost výztuže základových desek viz. položkový rozpočet 

k technologické etapě. 

5) Systémové prvky pro pracovní spáry 

a) ABS těsnící plech  PENTAFLEX ABS – V 

Těsnění pracovních spár v stěnových konstrukcích bude řešeno pomocí prvku 

Pentaflex ABS-V, které jsou tvořeny těsnícím plechem Pentaflex KB opatřený ztraceným 

výztužným bednícím prvkem. Šířka ztraceného bednících kusů odpovídá distanci mezi 

vnitřní a vnější výztuží 

 

 Obr. 9.14 Těsnící plech s bednícím profilovaným plechem 

 

Výška plechu 167 mm 

Tloušťka plechu 1,2 mm 

Délka  2 750 mm  

Materiál Pozinkovaná ocel 
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b) Křížový těsnící plech PENTAFLEX OBS „Trhací lišty“ 

Těsnění řízených spár v obvodových konstrukcích řešeno pomocí těsnících prvků 

Pentaflex OBS. Prvky provedeny z těsnícího plechu  Pentaflex KB a křížovýho 

pozinkovaného ocelového plechu, který slouží pro oslabení průřezu betonové stěny. Díky  

vloženému těsnění vznikají trhliny utěsněné proti tlakové vodě. Slouží k vytvoření 

plánovaných těsnících trhlin v požadovaných rozestupech 4,5 m ve stěnách podle PD. 

 

 

     Obr. 9.15 Křížový trhací plech „trhací lišta“ 

Vylamovací výztuž FERBOX typu B 

 Prvek FERBOX typu B je dvouřadá vylamovací výztuž. Box řešen 

z profilovaného ocelového plechu. Použit v místech napojení vnitřních stěn na obvodové 

stěny nebo na navazující vnitřní stěnu. 

 

 Obr. 9.16 Vylamovací výztuž Ferbox typ B 

Výška plechu 167 mm 

Tloušťka plechu 1,2 mm 

Délka  2 750 mm  

Materiál Pozinkovaná ocel 
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3.1 Primární doprava materiálu 

Trasy primární dopravy materiálů budou popsány v samostatné kapitole DP.  

(2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras) 

Bednění 

Pro dopravu bednění z hlavního sídla firmy Peri na stavbu bude využito valníkových  

automobilů: MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4. Firma Peri zajistí plán 

dovozu bednění, aby na stavbě bylo optimální množství systémových bednících prvků 

pro plynulou realizaci stavebních činností. Pro provedení hrubé spodní stavby bude 

prováděno jednostranného bednění Peri Trio. Nejvíce využito panelů TR 270 x 240 a 

opěrných rámů SB-1. Dále pro dorovnání délek budou použity i jiné velikosti panelů. U 

vnitřního zdiva bude použito běžné oboustranné bednění se stabilizátory. Dále bude 

potřeba velkého množství bednícího systému MULTIFLEX se stropními stojkami PEP 

ERGO 350. Systémové stropní bednění bude dovezeno v optimálním množství, které 

bude stanoveno firmou Peri pro řešení plynulého bednění stropních konstrukcí v místech 

výškových objektů a mezilehlých garáží. 

Výztuž 

Výztuž bude postupně navážena na stavbu z ocelárny KONDOR Kobylisy. Dovoz 

výztuže prováděn etapově závislosti na montáži jednotlivých konstrukcí. K dopravě jsou 

vybrány automobily valníkového typu Scania P310 6x4 s hydraulickou rukou Palfinger 

PK 19502. Průměry, délky a množství výztuže jsou vypsány v jednotlivých výkresech 

tvarů projektové dokumentace. Je navržena výztuž z betonářské oceli 10 505 v profilech 

o průměru 10 - 20 mm a délek do 9 m. Všechny výztuže jako ohyby a  třmínky budou 

ohýbány předem v armovací firmě. Na staveniště dováženy ve finálním stavu, který lze 

vyvázat do konstrukce. Jednotlivé svazky s výztuží budou opatřeny identifikačními 

štítky. 

Beton 

Čerstvá betonová směs bude dopravována autodomíchávači z mobilní betonárny 

Skanska  nacházející se poblíž staveniště. Byl vybrán autodomíchávač a čerpadlo betonu 

autodomíchávač Stetter Heavy duty line AM 9 C na podvozku MAN o objemu bubnu 9 

m3, čerpadlo betonu Schwing S 43 SX na podvozku MAN. Autodomíchávače budou 

vždy jezdit v závislosti na konkrétní betonáži prvků. Pevnost betonu je různá podle dané 

konstrukce: 
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3.2 Sekundární doprava 

Sekundární dopravu materiálu na staveništi zajišťují věžový jeřáby LIEBHERR 100 LC 

a LIEBHERR EC 90 B, které jsou umístěny viz. Situační výkres ZS. K menším přesunům 

materiálu, nebo pro přiblížení materiálu k dosahu věžového jeřábu bude využito čelního 

nakladače s manipulačními vidlemi nebo ruční paletový vozík např. NF 20NL s nosností 

2000 kg a šířkou vidlic 540 mm, který lze využít pouze na hladkém hotovém povrchu. 

V malém rozsahu bude materiál přepravován po staveništi pomocí stavebních koleček 

nebo ručně. 

 

Systémové stěnové a sloupové bednící panely Peri Trio budou přepravovány v balících 

maximálně po 5 kusech, přepravujeme na manipulačních paletách jištěných v rozích 

pozinkovanými přepravními sloupky. Sloupy mají únosnost 0,5t/ ks. Sestavovací hák na 

závěsu jeřábu má únosnost 1,5 t. Používá se vždy ve dvou kusech pro manipulaci 

s bednícím systémem. 

 

Obr. 9.17 Manipulační prvky pro přemístění věžovým jeřábem 

 

Dopravu betonové směsi po převzetí bude zajištěna autočerpadlem Schwing S 43 SX, 

které bude využito především na vodorovné konstrukce. Podle rozsahu svislé monolitické 

konstrukce, budou provedeny za pomocí autočerpadla nebo bádie. 

3.3 Skladování 

Skladovací plocha je řešena ve výkresu Zařízení staveniště. Bude provedena 

z vrstvy 200 mm řešené stavebním recyklátem a zhutněným štěrkopískem. Plocha 

skládek bude odvodněná pomocí spádu a pravidelně čištěna od nepořádku. Materiál 

skladujeme v originálních obalech na paletách. Betonářská výztuž musí být skladována 

na dřevěné hranoly. 
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Menší materiály budou uskladněny do plechových uzamykatelných kontejnerů. 

Také zde budou skladovány materiály, které musíme chránit před deštěm, sněhem, ledem 

a slunečním záření. 

Po zrealizování základové desky budou některé skládky přesunuty na desku 

samotnou. Kvůli brzkému použití a ochrany materiálu proti krádeži. Dodávky materiálu 

jsou řešeny tak, aby byl daný prvek co nejdříve zabudován do stavebního objektu. 

 

Staveniště musí být v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. Na staveništi 

budou naskladněny všechny potřebné prvky pro zhotovení kompletního bednění, kotevní 

a připojovací dílce a spojovací prvky. Výztuž naskladněna podle potřeby pro danou 

konstrukci. 

Množství bednícího systému bude stanoveno firmou Peri, která určí optimální množství 

prvků s ohledem na velikost realizované stavby a hlavně na časové, finanční i prostorové 

využití bednění v průběhu výstavby. Bednící prvky budou využívány téměř neustále, 

tudíž nebude nutno jejich dlouhého skladování. V návrhu však počítám i s jeho 

skladováním přímo na stavbě s ohledem na bezpečnost. Bednění je skladováno v paletách 

určených výrobcem. Čištění dílců se provádí na speciálním místě s odkalovacím 

bazénkem. Skladování dílců na skladové ploše je maximálně do výšky 1,8m. BFD zámky, 

kotvy, stabilizátory, dorovnávací prvky se skladují do mřížovaných a ocelových palet, 

které budou uloženy na viditelném místě. Skladováním se zabývá samostatná kapitola 

technická zpráva ZS.  

4 Pracovní podmínky 

4.1 Obecné pracovní podmínky 

Staveniště obehnáno mobilním neprůhledným oplocením výšky 2 m. V zadní části ulice 

Škarvadova zřízena vrátnice s vjezdem, který bude primárně využíván i pro vchod 

pracovníků opatřen pěší bránou při vstupu staveniště. Vjezdová brána je řešen v přední 

části staveniště opatřen kamerovým systémem pro evidování osob na staveništi. Příjezd 

k staveništi je veden po zpevněné a dostatečně únosné komunikaci. Šířka komunikace je 

min. 6 m. 

V přední části je zajištěna zpevněná plocha pro šatny, kanceláře a hygienické buňky. 

Skládky materiálu a místa pro čerpadlo na beton, kontejnery na odpady. V místě výjezdu 

je umístěna mycí rampa JW2 pro očištění pneumatik vozidel, která odjíždí ze staveniště. 

Zpevněná plocha je dostatečně zhutněna a jako materiál je použit recyklát staveništní sutě 
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ve vrstvě 200 mm. Dva věžové jeřáby pro sekundární dopravu na staveništi. Staveniště 

bude před začátkem výstavby připojeno k rozvodu vody a elektřiny. Dimenze 

jednotlivých přípojek a výpočet potřeby je vypočítán v technické zprávě zařízení 

staveniště. U rozvodů vody bude využita nově zřízená vodoměrná šachta, ze které bude 

vyvedena voda dle potřeby. Pracovníci musí být vybaveni ochranným oděvem s možností 

upnutí drobného nářadí, helmou, vestou, brýlemi, vysílačkou pro komunikaci se 

strojníkem jeřábu. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude před vstupem proškolen 

o BOZP, organizací ve výstavbě a pohybu a organizaci na staveništi, samotným procesem 

a dokumentací. Dojde-li ke změně dokumentace, je třeba na staveniště donést novou 

aktualizovanou formu pro všechny čety. Pracovní směna stanovena na 10 pracovních 

hodin. Každý den od 7:00 do 15:30. Doba se může měnit podle řádného plnění 

harmonogramu. 

4.2 Pracovní podmínky procesu 

V průběhu realizace budou prováděny průběžné klimatické kontroly, které jsou 

důležité pro správné provádění betonáže a bezpečnosti na staveništi. Kvůli velkému 

rozsahu stavby a dodržování časového harmonogramu se nevyhneme provádění 

betonových konstrukcí v zimním období. Pokud teploty trvale klesnou pod +5°C je nutné 

provést opatření přidáním nemrznoucí přísady. Dále musíme při předpovědi nízkých 

teplot zhotovit opatření proti poškození betonu mrazem. Při betonáží v zimním období 

bude použita přísada Xypex Admix C 500 NF. Firma zajišťující krystalizační přísadu, 

navrhne nutná opatření při nízkých teplotách a proškolí pracovníky na stavbě, kvůli 

správnému postupu betonáže a hlavně následnému ošetřování betonové konstrukce. Na 

betonárně budou provedena opatření v podobě ohřevu záměsové vody a ohřevu 

kameniva. V těchto podmínkách je potřeba betonové konstrukce ihned po betonáž 

zakrývat geotetíliíemi nebo rohožemi. Při mrazech bude prováděno ohřívání konstrukce 

pomocí horkého vzduchu. Při betonáži musí být teplota povrchu, na který čerstvou 

betonovou směs ukládáme vyšší než 0°C. Na povrchu nebo uvnitř bednění nesmí být 

stojatá vody, led nebo sníh. Po provedené betonáži bude betonová konstrukce chráněna, 

aby teplota povrchu neklesla pod 5°C. Do doby než beton nedosáhne požadované 

pevnosti, při které je schopen odolat promrznutí. Minimálně po dobu 3 dnů.  
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 Realizaci  ŽB „bílé vany“ musíme provádět v souladu se všemi požadavky a 

doporučeními  

- Ukládání betonu lze  pouze na čistý a hladký podklad 

- Betonáž v stojaté nebo tekoucí vodě je zakázáno 

- Všechny pracovní spáry musí být důkladně vyčištěny a předem navlhčeny 

- Nesmí být používány plastové a kovové distanční prvky  

- Při ošetřování  betonové konstrukce musí být zajištěno, aby betonový prvek byl 

chráněn minimálně po dobu 3 dnů před náhlým ochlazením a minimálně 7 dnů 

před silným vysušením. 

- Teplota čerstvý betonový směsi při ukládání by se měla pohybovat mezi +10°C až 

+22°C 

Věžové jeřáby na stavbě nesmí manipulovat s břemeny nad okolní zástavbou a 

zakázanými prostory. Jeřábník má zakázáno manipulovat s břemeny při rychlosti větru 

vyšší 10 m/s. Při větru rychlosti 8 m/s je zakázáno zdržování se na pracovních plošinách. 

Za nepříznivých pracovních podmínek jako jsou silné bouře, prudký déšť, sníh a mlha se 

sníženou viditelností do 30m musí být stavební práce přerušeny. Při přerušení prací bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

5.1 Pracovní postup pro provedení monolitických ŽB stěn 

Hotové práce předchozích etap 

Provedena stavební jáma, která je zajištěna pomocí záporového a 

mikrozáporového pažení stěn. Stěny stavební jámy budou v celém rozsahu obloženy 

vyrovnávací vrstvou izolace EPS tloušťky 100 mm. Tato vrstva bude přibíjena k výdřevě 

pomocí hřebů s velkoplošnými hlavami. Vykopaná zemina a skrývka ornice bude  z části 

skladována poblíž staveniště, kvůli následným terénním úpravám v okolí stavby. Dále 

bude provedena podkladní betonová vrstva a následně základová deska. Výstupní 

kontrola provedena   stavbyvedoucím  a dozorem investora. Prokázána kompletnost a 

správnost všech provedených prací. Důležité je překontrolovat vytrnovanou výztuž ze 

základové desky podle PD, která bude následně sloužit pro napojení výztuže svislých 

konstrukcí spodní hrubé stavby. Dále je potřeba překontrolovat rozmístění kotevních 

opěrných rámů jednostranného bednění. Také bude provedeno hlubinné základy pod 

věžovými jeřáby a následná montáž jeřábů, kterou provede firma Kranimex. 
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Geodetické vytyčení 

Pro dodržení správného umístění v souladu s projektovou dokumentací je potřeba 

přesného vytyčení dané konstrukce geodetem. Podle domluvy se stavbyvedoucím geodet 

vytyčí potřebné body na stavbě. Provedeno zaměření hlavních bodů rohů obvodových 

stěn a směr dané konstrukce.  Vytyčení na stavbě bude provedeno pomocí totální stanice, 

kterou se zaměří všechny potřebné body pro vyznačení hran budoucí konstrukce. 

Provedení injektážních hadiček  

V místě pracovních spár osazujeme injektážní hadičky, které aplikujeme do vodorovných 

spár mezi základovou desku a stěny bílé vany. Umístění hadiček bude provedeno podle 

PD. V místě uložení bude nadbetonávka o tloušťce  20 mm. Místo ukládání hadiček je 

mezi těsnícími pásy a vnitřní výztuží stěny. V místě uložení bude povrch důkladně 

vyčištěna od nečistot. Na betonových nadvýšeních z vnitřní strany budou hadičky 

upevňovány pomocí kovových nastřelovacích spon, které rozmísťujeme v osových 

vzdálenostech max. 150 mm.  Kotvíme nastřelovacími hřeby proti následnému pohybu 

hadiček při betonáži. Nutnost dodržování injektážních úseků, které nesmí přesahovat 

vzdálenost větší jak 10 m. Začátek a konec dalšího úseků injektážních hadiček nutno 

překrývat minimálně o 15 cm. Postup injektáže provádíme z jedné strany. U svislých 

zabudovaných hadiček provádíme injektáž zespoda nahoru. 

    Obr. 9.18 Montáž injektážních hadiček 

Výztuž 

Na plochu určenou jako skládka výztuže jsou dováženy pruty ve svazcích o průměrech 

10 - 20 mm a délek do 9 m. Ohýbané typy výztuží jako ohyby a  třmínky budou ohýbány 

předem v armovací firmě. Podle polohy a typu konstrukce se mění zatížení, průměry 

prutů a jejich počet. Armování svislých konstrukce „Bílé vany“ bude provedeno podle 

platné a zkontrolované PD. Armatury budou vázány četou železářů, která se skládá z 3 
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železářů a 3 pomocných dělníků na každém objektu. Označená a ohnutá výztuž bude 

opatřena identifikačními štítky. Balení s armaturami budou přemístěna věžovým jeřábem 

na pracovní plochu, kde je třeba některé pruty opracovat, sestříhat a následně použít.  

Postup vázání výztuže 

Vyvázání svislých armatur bude prováděno od vnější výztuže. Pruty napojeny na 

vytrnovanou výztuž ze základových konstrukcí. Připojení provedeme pomocí vázacího 

drátu. Po dokončení první řady svislé výztuže vyvážeme výztuž vodorovnou. Distanční 

vláknobetonový prvky se pomocí kotvících drátku přivážou v bodech křížení výztuži, 

které zajistí krycí vrstvu armatur. Mezi výztuže budeme vyvazovat trhací lišty a těsnící 

prvky. Postup montáže těchto prvků popisuji níže. Následně budou upevněny distanční 

prvky požadované velikosti, které zajistí vzdálenost mezi první a druhou řadou výztuže. 

Po upevnění distancí bude dovázána druhá řada svislých prvků. Vnitřní řada výztuže je 

provedena stejným způsobem. Navážeme svislé pruty, které se následně opatří vyvázanou 

vodorovnou výztuží podle PD.  

Montáž těsnícího prvku Pentaflex OBS (trhací lišty) 

V osových vzdálenostech 4,5 m budou rozmístěny „trhací lišty“. Mezi výztuž stěn 

budeme vkládat pásy Pentaflex OBS. Před aplikací těsnícího prvku odstraníme všechny 

folie z těsnícího pásu. Osadíme těsnící prvek Pentaflex OBS mezi vnější a vnitřní výztuž 

stěny. Prvek připevníme pomocí vázacího drátu, který provlečeme připravenými otvory 

v křídlech prvku. Prvek Pentaflex OBS musíme připevnit tak, aby nebyla možnost 

pohybu prvku a byla zajištěna správná poloha řízené spáry. Dále se prvek ukotví pomocí 

sponek ve spodní části k těsnícímu plechu vodorovné pracovní spáry. Rovina těsnícího 

plechu Pentaflex KB musí být totožná s rovinou systémového stěnového bednění, tedy 

kolmo k řízené spáře.  

Napojení Pentaflex OBS na těsnící plech Pentaflex KB proveden s přesahem min. 50 mm, 

který spojíme pomocí dvou kotevních spon. Plechy se k sobě pevně přitlačí. Při teplotě 

na stavbě nižší než 5°C se spoje zahřejí. Každý místo napojení Pentaflex OBS bude 

pojištěno dvěma sponami. Po vyvázání vnitřní výztuže provedeme upevnění prvku 

pomocí vazacího drátu. 
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Obr.9.19 Napojení  těsnících plechů   Obr. 9.20 Schéma těsněné svislé pracovní spáry

Montáž těsnících prvků Pentaflex ABS –V 

V plánované části přerušení betonážního záběru bude provedena těsněná pracovní spára. 

Svislé pracovní spáry nesmí být v kritických místech. V místě pracovní spáry osadíme 

trapézovou lištu, kterou přikotvíme k výztuži bodovým přivařením. Následně vyvážeme 

těsnící prvky ABS-V, které ukotvíme pomocí vázacích drátů. Na straně prvního 

betonovaného záběru, odstraníme oboustranně obě části ochranné fólie z těsnícího pásu 

Pentaflex KB. Následně se pás zasune na doraz do bednícího kusu ABS-V. Spoje 

provedeny vzájemným překrytím pásů o 50 mm, které následně pevně  přimáčkneme a 

zajistíme pojistnou křížovou sponou. Při teplotě nižší jak 5°C se spoje zahřejí 

horkovzdušným hořákem. Po vyvázání vnitřní výztuže k ní ukotvíme prvek ABS, pomocí 

vázacího drátu. Následně na prvek ABS ukotvíme trapézovou lištu. 

 

Obr. 9.21 Provedení svislé pracovní spáry v obvodové stěně 

Montáž vylamovací výztuže FERBOX 

Systémová vylamovací výztuž se pevně přikotví k bednění pomocí hřebíků do dřevěné 

bednící překližky na bednících panelech. Napojení dalších kusů vylamovacích výztuží 

bude provedeno na sraz prvků. Po následné betonáži a odbednění dané konstrukce 

odstraníme kryt ohnuté vylamovací výztuže. Odstraní se ucpávky a vylomí se výztužné 

pruty v souladu s DVB-Merkblat. Plechový kryt nesmí být znečištěn odbedňovacím 
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přípravkem. Odstraní se nečistoty v místě vylamovací výztuže. Následně provedeme 

vyvázání výztuže druhé části navazující vnitřní stěny, která se následně zaklopí 

systémovým bedněním Trio. Po provedené kontrole správné geometrie armatur, kterou 

provede stavbyvedoucí s TDI, začneme betonáž vnitřní stěny. 

Provedení svislé dilatační spáry 

Svislé dilatační spáry jsou řešeny stejným způsobem jako vodorovné dilatační spáry 

situované v základové desce. Skladba výplně dilatační spáry bude od vnější strany 

opatřena těsnícím dilatačním pryžovým pásem, který bude ukotven proti možnému 

přemístění před betonáží. 

U přímých dilatačních částí bude použit vnější rovný dilatační pás Kunex DA 320/35.  

V místech kde je dilatace situována u vnější rohové části bude použit pryžový dilatační 

pás Kunex DA 165/165. (Tato situace nastane v místě připojení objektů G/M1, F/M2 a 

M1/M2) Následný montážní postup bude obdobný s přímým dilatačním pásem. 

Nejdříve překontrolujeme stav dilatačních pásů, které v případě porušení opravíme podle 

návodu od výrobce popsaného výše. Dilatační pás ukládáme na rovný a čistý povrch 

pažení stavební jámy, který je opatřen vyrovnávací vrstvou izolantu.  

V místě svislé dilatační spáry v obvodové konstrukci bude provedeno tesařské bednění, 

které bude řešeno z betonářských desek Peri  a dřevěných hranolů. Tento bednící prvek 

bude navržen statikem, kvůli dostatečné tuhosti. Dále musíme zajistit přerušení výztuže 

stěny, která nesmí procházet dilatační spárou. Musíme zde zajistit boční krytí výztuže. 

Po provedení betonáže a technologické přestávky prvního úseku obvodové stěny bude 

čelní plocha v místě dilatační spáry opatřena bentonitovými panely. K pryžovým pásům 

budou aplikovány 4 bentonitové panely Volcay, které budou kotveny podle návodu 

výrobce. Pásy kotvíme do předem realizované obvodové stěny pomocí plných plastových 

trnů Hilti IDP 2-4. Pásy Volclay nutno při instalaci do konstrukce chránit před vodou a 

vlhkostí, jinak by mohlo dojít k poškození a znehodnocení pásů.  

Následně bude proveden vyztužení druhé navazující části obvodové konstrukce. Musíme 

zde vyřešit přerušení výztuže v místě dilatace a zajištění bočního krytí výztuže. Dále 

v místě dilatace budou osazeny prvky s vylamovací výztuží typu Ferbox, které umožní 

následné napojení výztuže pro vnitřní stěny a pilířky. Po vyztužení obvodové stěny bude 

armování překontrolováno stavbyvedoucím a TDI.  Následně může být daná konstrukce 

zakryta jednostranným bedněním fy Peri s opěrnými rámy SB-1. Po provedení betonáže 

bude následně po dobu  technologické přestávky beton ošetřován. Poté lze provést 

napojení vnitřní stěny a pilíře, které popisuji níže. V místě ukončení dilatační spáry 
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v úrovni obvodové konstrukce, bude provedeno utěsnění expanzním těsněním, které 

provedeme pomocí bentonitového pásku SWELLFLEX BT.  Pásy budou aplikovány a 

ošetřeny tak aby nedošlo k jejich nekontrolovatelnému vybobtnání při styku s vodou nebo 

vlhkým prostředím. Po provedení bude následná část dilatační spáry mezi vnitřními 

konstrukcemi vyplněna izolantem EPS 30 mm podle PD. Vnitřní část dilatační spáry bude 

uzavřena pomocí plastové dilatační lišty, která kotvena do ŽB pilíře v souladu s PD.  

Pro napojení těsnících plechů Pentaflex KB 167 a KB 80 na těsnící pryžový dilatační pás 

Kunex DA 320/35 bude použita spojka Pentaflex DFA, která bude upevněna 

k dilatačnímu pásu pomocí kotevních prvků od výrobce Pentaflex. Dále bude použitá 

spojka Pentaflex DFA spojena s těsnícími plechy pomocí svorek. 

 

Obr.9.22 Napojení těsnících plechů KB na vnější dilatační pás typu DA 320/35  

Bednění obvodových stěn 

Zhotovení monolitických obvodových podzemních stěn bude řešeno jednostranným 

stěnovým bedněním TRIO od firmy PERI. Bude zde využito hlavně velkoplošných 

bednících panelů. Druhou stranu bednění bude tvořit záporová pažící stěna stavební jámy 

opatřena po celé ploše vyrovnávací tepelnou izolací tl. 100  mm. Při montáži je nutné 

dodržovat technologický postup výrobce. Při montáži bednění budou použity originální 

díly a bude dodržován technologický postup od výrobce. Kladen velký důraz na 

dodržování bezpečnosti při práci s bedněním. Systémový bednění bude využito pří 

bednění stěn, sloupů a výtahových šachet. Bednění se skládá ze tří hlavních částí: panel 

TRIO, opěrný rám SB-1 a rychloupínací zámek BFD. U jednostranného bednění při výšce 

bednění 2,78  m je dovolený tlak čerstvého betonu 83 kN/m2. Kvůli rozlehlým 

betonážním úsekům podzemních stěn budou použity velkoplošné dílce o rozměrech: 2,7 
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x 2,4 m, které budou osazovány na výšku 2,7 m. Následně bude každý prvek nadvýšen 

dřevěným hranolem profilu 100 x 100 mm, které budou kotveny kotvícími prvky.  Pro 

vyztužení bednění obvodových stěn výšky 2,78 m budou použity opěrné rámy SB-1 

v osových vzdálenostech 1,32 m. Pro následné odbednění bude použit odbedňovací olej 

fy Peri. 

 

Obr. 9.23 Opěrný rám SB-1 

Montáž stěnového bednění 

Nejdříve zřídíme pracovní plochu pro montáž bednění. Jednotlivé bednící dílce se 

přepravují na místo montáže, pomocí sestavovacích háků s nosností 1,5 t na jeřábovém 

úvazu. Zde budou ukládány velkoplošné panely na dřevěné podkladky. Následně bude 

každý bednící panel opatřen dvěma opěrnými rámy SB-1. Na každý velkoplošný panel 

budou osazeny dva opěrné rámy a kotveny podle návodu výrobce systémového bednění. 

Montáž rámů SB bude provedena na panelech v ležaté poloze. Nejdřív se opatří rám 

přípojného prvku pomocí dvou spon pro SB-1, které se v lokálním styku s rámem podloží 

dřevěnými prkny. Kotvení rámu s bedněním bude provedeno připojením pro prvek SB-

1, které se upevní k bednícímu panelu pomocí čepů a objímky.  

  Obr.9.24 Připojovací prvky 

Dále je potřeba zavětrovat opěrné rámy pomocí lešeňových trubek v spodní části rámu. 

Spojení trub provedeme kloubovými spojkami DK 48/48, které utáhneme pomocí klíče o 

velikosti 19 mm. Následně přemístíme celou jednotku pomocí jeřábu na místo použití. 

Před každým obedňovacím procesem se musí plocha překližek, která přijde do kontaktu 
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s betonem opatřit odbedňovacím přípravkem Peri Bio Clean. Bednit začínáme vždy od 

rohů,  který bude opatřen rohovým bednícím kusem TAE 270-2. Připojen na bednící panel 

v předmontáži. Každý panel opatřen dvěma opěrnými rámy SB-1, které zajistí danému 

panelu stabilitu ve svislé poloze a lze jej následně po osazení na správné místo odjistit 

z jeřábového úvazu. Vždy bude provedena předběžná montáž bednění TRIO ve 

vodorovné poloze, kde bude provedeno důkladné přikotvení opěrného rámů. Poté sestavu 

zavěsíme na jeřábový závěs pomocí jeřábových ok, která se nachází  na připojovacím 

prvku opěrných rámů. Bednění ve svislé poloze důkladně očistíme z bednící strany. 

Následně na bednící plochu aplikujeme postřik odbedňovací emulze Peri Bio Clean, dále 

dílec umístíme na danou pozici. Po usazení je následně sestava stabilní. Po přesném 

ustanovení můžeme uvolnit sestavu z jeřábového závěsu 

Kvůli nemodulovým rozměrům je nutné u bednění provést napojování délky bednění, 

které řešíme pomocí dorovnávacích hranolů. Dřevěný prvek vložíme mezi bednící 

panely, které následně spojíme po celé výšce třemi BFD zámky. K dosažení 

požadovaných délek betonážních úseků budou velkoplošné bednící panely kombinovány 

s bednícími panely TR 270 x 30. Spojení bude provedeno pomocí tří BFD zámků po 

výšce bednění. Toto spojení navíc posílíme pomocí vyrovnávací závory TAR 85, kterou 

osadíme ve třech výškových úrovních. Háky třmenu osadíme do horních otvorů 

vodorovných žeber a klíny se poté pevně dorazí kladivem. Toto spojení nám zaručí 

pevnost spojených panelů.  . 

Kotvení opěrného rámu 

Nejdřív musí být provedena demontáž montážního kónusu pomocným klíče na 

táhlo 20/26 a jednostranného klíče 70 mm. Na kotevní držák našroubujeme šestihranné 

matice, které jsou opatřeny na kotevních táhlech DW 15.   

 

 Obr.9.25 Postup použití ztraceného táhla 

Opěrný rámy  opatřeny roznášecími profily L, které umožní provést šikmé kotvení do 

základové konstrukce. V místě kotvení vsadíme napínací válec, který provlečeme 

kotevními  táhly DW 15. Napínací válec musí být uložen v rohové části úhelníku, který 
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je navařen na opěrný rámy SB-1. Dále budou použity křídlové matice, kterými dané 

kotvení dotáhneme.  

 

Obr. 9.26 Detail ukotvení opěrných rámů SB-1 

Montáž betonářských lávek  

Pro zajištění bezpečnosti při práci a bezproblémový průběh betonáže, osadíme na stěnové 

bednění konzoly TRG 80 pro vytvoření betonářských lávek. Prvek připevňujeme do 

otvorů na vodorovná nebo svislá žebra v horní části bednících panelů. Konzoly 

osazujeme při předmontážních prací na ležaté bednění. Připevnění provedeme 

zaháknutím do otvorů na panelech. Na každý velkoplošný panel TR 270 x 240 budou 

upevněny dvě betonářské konzoly TRG 80. Provedena kontrola o správném zavěšení 

konzol. Při montáži je nutné dodržovat postup od výrobce. Dovolené zatížení konzoly je 

150 kg/m2 . Na postavené bednění do svislé polohy následně osadíme na  spodní díl 

konzol po celé šířce dřevěné podlahové fošny, které následně připevníme. Také budou 

osazeny prkna plnící funkci bezpečnostního zábradlí na plošině, které musíme připevnit 

pomocí hřebíků. V krajních částech bude betonářská lávka zabezpečena čelním zábradlím 

FTF, které bude kotveno k bezpečnostnímu zábradlí pomocí hřebíků. 

U vnitřních stěn bude na protější kus bednění namontován držák sloupku zábradlí TRIO. 

Tento držák zavěsíme do otvorů ve svislém žebru bednícího panelu. Držák zajistíme 

závlačkou. Následně osadíme sloupek zábradlí HSGP, které opatříme zábradlovými 

prkny a zajistíme je. Při odbednění je zakázáno panely pokládat na držáky sloupků 

zábradlí. 

Provedení vodorovné pracovní spáry (stěna / stropní konstrukce) 

Místo napojení svislých obvodových stěn na stropní monolitickou konstrukci bude 

opatřeno těsnící pracovní spárou. Před betonáží je potřeba tyto horní části stěnové 
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konstrukce opatřit těsnícími pásy firmy Pentaflex KB 80, které zajistí zabránění průsaku 

vody spárou.  

Minimální hloubka zabetonování pásu je 30 mm od povrchu pracovní spáry. Při aplikaci 

pásu musí být nejdříve odstraněna spodní ochranná fólie z obou stran. Následně se musí 

jednotlivé pásy napojit v podélném směru. V oblasti okrajových konců stočíme horní 

ochrannou folii o 100 mm a vzájemně těsnící pásy přitiskneme s minimálním přesahem 

50 mm. Pásy zajistíme spojovací sponou. Při teplotě nižší jak 5°C se spoje krátce nahřejí. 

Poté překryjeme spoj stočenou krycí folii pro následnou ochranu. Těsnící plechy se 

připevňují k výztuži základové desky pomocí svorek ve vzdálenosti 150 mm od okraje 

svislé konstrukce. Samotné spony osazujeme v osové vzdálenosti max. 1 m. Použita 

spona pro těsnící pás KB 80 od firmy Pentaflex, kterou kotvíme k výztuži svislých 

konstrukcí. Pro vyřešení rohu bude provedeno ohnutí těsnícího plechu Pentaflex KB 80. 

Odstranění horní ochranné fólie bude provedeno po zhotovení obvodových stěn před 

následujícím betonáží stopní monolitických konstrukcí.  

 

 Obr. 9.27 Provedení pracovní spáry těsnícím plechem KB 80 
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Bednění vnitřních stěn 

Bednění vnitřních stěn provedeno systémovým bedněním Peri Trio. Jednotlivé dílce se 

přepravují do místa uložení zavěšené na jeřábovém závěsu opatřeném sestavovacími háky 

na přemístění panelů Trio. Musíme dbát na dodržování dovolené únosnosti sestavovacích 

háků TRIO o nosnosti 1,5 t na hák. Rozměry stěn 300 mm a 200 mm značně ovlivňují 

způsob výstavby. Vzdálenosti jednotlivých stěn bude potřeba doplňovat dřevěnými 

hranoly pro dosažení požadovaných délek podle PD. Umožní nám to spínání 

protibednících kusů v místech, kde panely nevychází přesně proti sobě a není možné 

vkládání spínacích tyčí. Pro stabilitu bednění a  proti povětrnostním vlivům je potřeba 

dílce stabilizovat v svislé poloze. U oboustranného bednění použity stabilizátory RS 300 

pro zajištění stability bednění. Na bednící panely se kotví stabilizační prvky v ležaté 

poloze, kde upevní ve dvou polohách. Na první panel budou použity vždy dva 

stabilizátory. Nejdříve nasadíme hlavu pro stabilizátor na žebro bednícího panelu v místě 

podle PD. Při nasazení se musí upínací háček zachytit do otvoru a hlavu stabilizátoru 

přitáhnout trojkřídlovou maticí. Stabilizační Trio prvky dále kotvíme do podlahové vrstvy 

v nejnižším patře do základové desky v 4. PP a v následujících patrech do stropních 

konstrukcí. Kotvení do vodorovného podkladu provedeme pomocí kotevních šroubů Peri 

14/20x 130.  Při výšce bednění 3m je stanovena vzdálenost na 2,5m, podle tabulky 

výrobce bednění roznášecí šířka zcela vyhovuje. 

Bednění začínáme provádět vždy od rohových částí a postupujeme směrem k doměrkům. 

Vybednění rohové části provedeme z panelů TR 60 a TR 72 na vnější straně a rohovým 

dílcem TE 270 na vnitřní straně, který se dorovná pomocí dvou doměrek z dřevěných 

hranolů šířky 50mm, 125mm, 180mm (viz schéma). Doměrky se mezi rohovým panelem 

a panelem navazujícím sepnou pomocí 3 BFD zámků a sepnou 2 spínacími tyčemi. 

  

 Obr. 9.28 Provedení rohové části 

Spínání protilehlých panelů mezi sebou s únosností do 90kN. Panely naproti sobě musí 

být vždy stejné. Počet spínacích tyčí se určuje podle panelu. Velkoplošné panely obsahují 
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4 otvory pro spínácí tyče. Nevyužité otvory pro sepnutí musí být uzavřeny zátkou proti 

zatečení čerstvé betonové směsi.  

 

Obr. 9.29 Množství spínacích tyčí u jednotlivých  panelů Trio 

Napojování vnitřních stěn na  obvodové zdivo provedeme pomocí předem 

zabetonovaných prvků s vylamovací výztuží, které nám umožní navázání konstrukční 

výztuže vnitřních nosných stěn. Umístěním Ferboxu s vylamovací výztuží bude řešeno i 

vzájemné napojení vnitřních stěn. Následné napojení provedeno přiložením 

velkoplošných bednících dílů TR 270 x 240, které budou předem sepnuty v 4 místech pro 

spínací tyče DW 15, které dotáhneme kloubovou maticí DW 15. Spínací systém bude 

uložen do distančních trubek opatřených na obou stranách kónusy. Bednící panel napojen 

BFD zámky na pokračující bednění vnitřních stěn. Také lze napojení provést panelem TR 

270 x 72, v případě vhodnosti daného rozměru.  

 

 Obr. 9.30  Napojení stěn pomocí velkoplošných panelů TR 270 x 240  

 

 Obr. 9.31 Napojení stěn pomocí víceúčelového kusu TRM 72 
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Pro vytvoření dveřních otvorů bude v průběhu bednění a armování provedeno vybednění 

dveřního otvoru pomocí dřevěného tesařského bednění, které musí být provedeny  

stabilně a těsně. Aby do míst otvoru nenatekla čerstvá betonová směs. 

V místě ukončení stěn se provede bednění čelní části z překližky a dvou hranolů, které 

budou přibity k bednící desce a vsazeny mezi systémové bednící panely Trio. Rozměry 

dřevěných hranolů jsou závislé na použitých krajních panelech a také na konkrétním 

místě. Rozměry jsou patrné z výkresu bednění.  Kotvení čela panelů provedeme za  

pomocí 6-ti čelních kotev TS, které se kotví k závoře TAR 85. Dále bude použito 6 

kotevních držáků AH, které sepneme pomocí spínací soupravy a dotáhneme pomocí 

křídlové matice. 

 

 Obr. 9.32 Bednění čelních částí stěn 

Provedení průvlaků nad průjezdnými otvory v podzemních garážích 

V mezilehlých podzemních garážích v místě přechodů objektů M1 a M2 následně pak u 

vjezdu na rampu do následujících pater jsou překlenuty dveřní otvory, které jsou 

provedeny pomocí ŽB průvlaků. Dané průvlaky jsou situovány v místě objektové 

dilatace, tudíž bude potřeba provést nosníky zdvojeně s provedenou vyplněnou 

mezilehlou dilatační spárou. Pro bednění nosných průvlaků bude použito opěrných rámů 

UZ od firmy Peri.   
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    Obr. 9.33. Průvlakový rám UZ 

Jednotlivé rámy budou podepřeny dvěma stropními nosníky GT 24 o délce 1,8 m, které 

jsou v osových vzdálenostech cca 1300 mm. Mezi UZ rámy jsou umístěny vždy dva 

mezilehlé nosníky v osových rozestupech 0,435 m. Příčné stropní nosníky jsou vynášeny 

podélnými nosníky GT 24 o délce 6 m. Tyto nosníky klademe do ustavených stropních 

stojek PER Ergo B-350, které musíme opatřit univerzální trojnožkou u krajních sloupů. 

Sloupy budou stavěny 163 mm od okraje, kvůli stabilitě celé bednící sestavy. Uvažuji zde 

s provedením betonářských lávek, které zajistíme na příčných nosnících, kde budou 

rozmístěny a následně kotveny betonářské desky. Volné okraje nutno zajistit pomocí 

bezpečnostního zábradlí. Při provádění bednění, nejdříve musíme provést první část 

dilatovaného průvlaku. Bednění bočních stran bude provedeno pouze z jedné strany. 

Řešeno pomocí stropních nosníků 2 x GT 24 na stojato, které jsou na každé straně osazeny 

na sebe. Výška průvlaku je 0,48 m. Následně provedeme spodní a krajní bednící plochu 

z betonářských desek tloušťky 21 mm. Následně bude osazen předem vyvázaný armokoš, 

který napojíme na výztuž krajních stěn podle PD. Po vyztužení bude provedena kontrola 

stavbyvedoucím a statikem. Následně zabedníme druhou krajní plochu, kterou 

provedeme stejným postupem jako u předešlé strany. Po překontrolování vyztužení a 

správnosti bednící konstrukce bude provedena betonáž. Po uplynutí technologické 

přestávky se odbední strana situována u dilatační spáry. Následně bude provedena 

dilatace vyplněním tepelnou izolací EPS tl. 30 mm. Poté provedeme druhou část bednění 

průvlaku. Postup montáže bude totožný s první částí. Ve výkresové příloze jsem provedl 

schéma bednění průvlaku,  pro dvě fáze betonáže.   
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Šachtové bednění 

Vnitřní bednící dílec systémového bednění výtahových šachet bude zmontováno předem 

na rozměr šachty. V každém objektu jsou situovány dvě výtahové šachty, které  prochází 

všema podlaží o půdorysném rozměru šachty 2 500 mm x 1600 mm. Pro snadné 

odbednění bude použit šachtový díl TSE, který bude použit podle montážního návodu 

výrobce. 

Montáž šachtového bednění: 

Bednění šachty začneme od rohů, které opatříme 4 kusy rohů TAE 270-2. Následně bude 

použit na každé straně šachty díl TSE, který ukotvíme mezi dva bednící panely TRIO.  

Nejdříve sepneme bednící panely s rohovými kusy, které následně propojíme 

s šachtovým bednícím dílcem. Na delší straně šachtový kus sevřen mezi dva panely TR 

270 x 90. Na kratší straně šachty vložen mezi dva panely TR 270 x 30. Tato strana bude 

délkově nastavena dřevěnými hranoly a jedním bednícím kusem TR 270 x 24. Skladební 

šířka šachtového dílu je  10 cm (dorovnání s vnějším bedněním je také 10 cm). Výška 

dílu je 1560 mm. Nastavování jednotlivých šachtových dílců provedeme postavením kusů 

na sebe a spojením pomocí čepů  Šachtový dílec následně zajistíme čepem a závlačkou 

k panelům. Upevnění šachtového kusu mezi bednící panely provádíme  v ležaté poloze 

na podkladních dřevěných hranolech.   U panelu TR 30 zajišťujeme ve vnitřním otvoru. 

U panelů TR 90 zajistíme ve vnějším otvoru. Sestavu panelů přepravíme na místo a 

pomocí zámků BFD připevníme k rohovým bednícím kusům. U kratší příčné strany je 

nutno sestavu panelů nastavit dřevěnými hranoly podle PD. Následně provedeme spojení 

panelů pomocí BFD zámků. Na kratší straně podle PD provedeme vybednění dveřního 

otvoru pomocí dřevěné tesařského bednící kastle, které musí být stabilní a těsná. Aby do 

míst otvoru nenatekla čerstvá betonová směs. Jednotlivé typy panelů musíme použít 

uvnitř i vně šachty, kvůli provedení sepnutí vnitřních a vnějších šachtových bednících 

panelů. Šachtový díl usadíme pomocí páčidla do bednící polohy zatlačením celého kusu 

dolů. Následně provedeno vnější obednění šachty, které bude provedeno ze stejných 

bednících kusů, kvůli možnému sepnutí pomocí spínacích tyčí DW 15. V místě 

šachtových dílů bude prováděno sepnutí s vnějším šachtový kusem. Následně provedeno 

sepnutí u ostatních bednících panelů, které uskutečníme ve spínacích otvorech v krajních  

částech bednění.  
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9.34 Sestavování bednění 9.35 Ustavení šachtového dílu do bednící polohy 

Šachtové bednění u objektu F (4. PP ) 

U bytového objektu F v nejnižším podzemním podlaží jsou výtahové šachty situovány u 

přilehlých obvodových stěn. V podloží objektu se nachází skalní horniny R2, kvůli 

kterým je objekt založen na velkoprůměrových pilotách ve dvou výškových úrovních 

základové desky a hlav pilot. 

Výtahové šachty přiléhající k obvodové stěně budou komplikovat v realizaci šachtového 

bednění. Kvůli přilehlým obvodovým konstrukcím zde nemohou být použity protilehlé 

bednící panely a nelze v dané části sepnout vnitřní šachtový díl. V místech výtahových 

šachet přiléhajících k obvodovým stěnám bych navrhl provést opatření v podobě 

vrtaných skalních kotev 15,0 od firmy DOKA. Tento způsob kotvení byl předem 

konzultován se statikem a schválen. 

V místě sepnutí bednících panelů nejdříve provedeme vrt do obvodové stěny. Použit vrták 

do betonu 37 x 250mm vhodný pro vrtací kladiva HILTI. (případně vrták o průměru 38 

mm)  Nesmí být použito jádrových vrtů. Průměr vrtu bude 37 mm. Hloubka vyvrtaných 

otvorů bude 210 mm. Vyvrtaný otvor pečlivě vyčistíme, pomocí stlačeného vzduchu 

vyfoukáme vrtnou drť. Následně zašroubujeme kotevní tyč délky 750 mm. Nasaďte 

rozpínací montážní trubku na kotevní tyč 15,0 a zajistěte kotevní matkou s podložkou. 

Pro kontrolu hloubky označíme montážní trubici pomocnou čarou křídou. 
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Obr. 9.36 Skalní kotva DW 15 

Zasuneme kompletní sestavu skalních kotev až na dno vyčištěného vrtu. Následně pevně 

dotáhneme kotevní matku s podložkou. Segmenty skalní kotvy se tak rozevřou a zaryjí 

se do stěny vyvrtaného otvoru. Poté odstraníme kotevní matku s podložkou a rozpínací 

trubicí. Nasuneme hydraulický píst s tlakovým kozlíkem na kotevní tyč 15,0. Následně 

namontujeme kotevní matici s podložkou 15,0. Pumpováním na ručním čerpadle vnášíme 

zkušební sílu 135 kN. Při nedostatečné únosnosti podkladu může dojít k vytržení. 

Z tohoto důvodu je zakázáno pohybu pracovníků  pod zkušebním zařízením nebo za ním. 

Předpínací zařízení musí být zajištěno proti pádu.  

Zkoušku dovoleného zatížení provedeme u tří kotev s předpokladem nepříznivého 

výsledku. U těchto kotevních míst provedeme zatížení až do momentu porušení, který je 

max. 135 kN. Dovolenou kotvící sílu spočítáme z hodnoty zatížení v momentě porušení. 

Dovolená nosná síla kotevní tyče podle DIN 18216 je 90 kN. Přejímací zkouška bude 

provedena u každé kotevní tyče. Zkušební zatížení je 1,25 krát vyšší než bude skutečně 

působit spínací zařízení. Po provedení zkoušky odstraníme předpínací zařízení. Potom 

tyč dotáhneme až na konec vyvrtaného otvoru. Kotevní prvek je následně připraven 

k použití. 

Odbednění šachtového bednění: 

Po uplynutí technologické přestávky, kterou stanoví statik provedeme odbednění 

výtahové šachty. Nejdříve budou vyjmuty spínací tyče. Poté na všechny čtyři šachtové 

dílce TSE připneme jeřábový závěsy. Vzhledem k různým vzdálenostem záchytných 

bodů, kvůli obdélníkovému tvaru šachty musí být použit nastavitelný jeřábový závěs, aby 

bylo při zavěšení docíleno stejných tahových sil v jednotlivých závěsech.  

Při odbedňování musíme lehce zatáhnout a šachtové díly pomocí páčidla uvést do 

odbedněné polohy. Pomocné páčidlo vzepřít nahoru. Následně se na každé straně vnitřní 
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bednění odsadí o 25 mm. Poté lze celé vnitřní bednění šachty vytáhnout a přemístit 

k dalšímu použití.   

 

Obr. 9.37 Uvedení šachtového dílu do odbedněné polohy 

Kontrola před betonáží 

Před betonáží je provedena kontrola celistvosti bednění. Kontrolujeme všechny prvky 

bednění, včetně skládacích a betonářských plošin. Spojovací materiál musí být správně 

pospojován. Dále musí být ve všech místech prováděných otvorů provedené tesařské 

dřevěné bednění v podobě kastle, která zabrání zatečení betonu do místa otvorů. Daný 

vybednění otvoru musí být stabilní a těsný. Kontrolujeme zda je celé systémové bednění 

sestaveno podle technologického předpisu bednění a je v souladu s PD. Opět 

překontrolujeme svislost a rovinnost bednící konstrukce. Pro betonáž stěn použijeme 

autočerpadla SCHWING S 43 SX a dovoz betonové směsi bude zajištěn autodomíchávači 

Schwing Stteter AM 9 C. Po přivezení na staveniště nutná kontrola betonové směsi, 

zejména se stanoví konzistence čerstvého betonu –zkouška sednutí kužele. 

Betonáž 

Před zahájením betonáže zkontrolujeme čistotu bednění, která je důležitá kvůli výsledné 

kvalitě betonu a otisku. Dále je nutné zkontrolovat shodu dodaného betonu s PD. 

Samotnou betonáž povede četa betonářů, kde vedoucí čety komunikuje s jeřábníkem a 

koordinuje manipulaci s přepravovaným materiálem. Betonáž nesmí být zahájena při 

nepříznivých povětrnostních podmínkách, které jsou popsány v obecných pracovních 

podmínkách procesu. K betonáži bude použito autočerpadlo SCHWING S 43 SX , které 

bude plněno přímo z autodomíchávačů AM 9C. Všechny dopravní stroje musí být 

ustaveny na zpevněných plochách viz. výkres zařízení staveniště. Autodomíchávače 

budou plynule dovážet čerstvý beton z blízké betonárny Skanska s.r.o. Autočerpadlo bude 

využito pro betonáž vodorovných konstrukcí a rozsáhlých betonáží svislých stěn. Pro 

menší velikosti betonáže využita bádie, která umožní vypouštění betonové směsi pomocí 

http://www.schwing.cz/data/52/UserFiles/File/ke_stazeni/prospekty/autocerpadla/small_S_42_SX_engl.pdf
http://www.schwing.cz/data/52/UserFiles/File/ke_stazeni/prospekty/autocerpadla/small_S_42_SX_engl.pdf
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dolní výpusti přímo do bednění. Ukládat beton lze z maximální výšky 1,5m, aby 

nedocházelo k rozpojování složek betonu. Musí se dbát na bezpečnost při práci 

s čerpadlem. Hadici čerpadla nebo bádie obsluhuje mistr a koordinuje pracovníka, který 

z plošiny bádie otevírá či zavírá přívod betonu. Při volném ukládání betonu nesmí 

docházet k deformaci a posunu výztuže, deformaci bednění. Z betonářské plošiny bude 

držet betonář výpusť přímo nad bedněním. Druhý betonář kontroluje výšku betonu dle 

předem zaznačené výšky. Třetí betonář vibruje čerstvou betonovou směsí pomocí 

ponorného vibrátoru. Při vibrování nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním.  

Pro betonáž stěn budou použity dvě pevnostní třídy betonu. Beton C20/25 a C30/37 XC4, 

XA1 – S3 – Dmax 22 mm. Při betonáži musíme dbát i na správnou rychlost betonáže, a 

to z důvodu maximálních přípustných tlaků na jednotlivé dílce bednění.  

Ošetřování betonu 

Obvyklým způsobem jako běžný čerstvý beton (ČSN P ENV 13670-1 (2) + ČSN EN 206-

1). Po dobu min. 48 hodin musí být povrch betonu s přísadou Xypex® Admix C-1000 

(NF) v trvale vlhkém stavu. Následně ji můžeme zakrýt do ochranné geotextilie, kterou 

případně vlhčíme. Pokud se nedodržuje daný postup, mohou se vytvořit trhlinky v 

konstrukci. Trhlinky negativně ovlivňují kvalitu monolitických konstrukcí. 

Při nízké teplotě prostředí a předpovědi nízkých teplot v následujících dnech musí být 

zhotoveno opatření proti poškození betonu mrazem, které je popsáno pracovních 

podmínkách procesu. Při betonáží v zimním období bude použita přísada Xypex Admix 

C 500 NF. Firma Nekap navrhne nutná opatření při nízkých teplotách a proškolí 

pracovníky na stavbě, kvůli správnému postupu betonáže a hlavně následnému ošetřování 

betonové konstrukce. V těchto podmínkách je potřeba betonové konstrukce ihned po 

betonáž zakrývat (rohožemi, geotextílií nebo polystyrenovými deskami.) 

Orientační výpočet doby pro odbednění monolitických konstrukcí  

Uvedení výpočtu doby pro odbednění, která je potřebná pro tvrdnutí betonu před 

demontáží systémového bednění pro hodnotu 70% konečné pevnosti betonu (nosné části 

obvodových stěnových konstrukcí). Použito více druhů pevnostních tříd betonů. Výpočet 

proveden pro betony C 25/30 a C30/37. Začátek betonáže svislých konstrukcí spodní 

stavby uvažuji podle objektového harmonogramu na 1.11.2018.  

a) postup výpočtu:  

- předpokládáme laboratorní podmínky t = 20°C  

 1. Výpočet potřebného času d pro laboratorní podmínky, odvozením ze vzorce  

Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d) [MPa], kde:     



202 

 

Rbd – požadovaná pevnost betonu v tlaku v čase d [MPa]     

Rb28d – pevnost betonu v tlaku 28 dnů po betonáži [MPa]     

d – čas odbedňování [dnů] 

2. Výpočet průměrné denní teploty v období betonáže tprům  

tprům= ((t7:00+t12:00+t21:00)/4) [°C] 

3. Faktor upravující vzorec pro denní teplotu prostředí 

f = t+10∗d [°C ] 

d – čas odbednění [dnů]     

t – předpokládaná teplota prostředí [°C]  

b) známe:  

- konstrukce z betonu pevnostní třídy C 25/30; tedy Rb28d = 30 Mpa  

- konstrukce z betonu pevnostní třídy C 30/37; tedy Rb28d = 37 Mpa 

- teplota při laboratorních podmínkách t = 20°C  

- čas začátku betonáže: uvažuji 1. Listopadu  

- potřebná pevnost po odbednění konstrukce = 70 %  

C 25/30 Rb28d; tj. Rbd = 21 Mpa 

C 30/37 Rb28d; tj. Rbd = 25,9 Mpa 

4. Laboratorní podmínky:  

f = t+10∗d = 20+10∗ 7 = 210 °C ∗ dnů  

Skutečné podmínky: f = t+10∗d = d =  

f (t+10)*d = d = (f / (t+10))= 

c) výpočet  

Beton C25/30:  

Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d)  

- d=10 ^(((Rbd/Rb28d)—0,28)/0,5)= 10 ^(((21/30)—0,28)/0,5)=6,91 dnů = cca 7 

dnů 

- tprům=((t7:00+t12:00+t21:00)/4)= ((7,5+17,6+2*11,5)/4)= 12,025°C 

laboratorní podmínky 

- f= t+10∗d = (20+10)*7= 210 °C*dnů 

skutečné podmínky 

- f=(t+10)*d=  d=(f/(t+10))=(210/12,025+10)=9,53 dnů= 10 dnů 
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Beton C 30/37:  

Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d)  

- d=10 ^(((Rbd/Rb28d)—0,28)/0,5)= 10 ^(((25,9/37)—0,28)/0,5)=6,91 dnů = cca 

7 dnů 

- tprům=((t7:00+t12:00+t21:00)/4)= ((7,5+17,6+2*11,5)/4)= 12,025°C 

laboratorní podmínky 

- f= t+10∗d = (20+10)*7= 210 °C*dnů 

skutečné podmínky 

- f=(t+10)*d=  d=(f/(t+10))=(210/12,025+10)=9,53 dnů= 10 dnů 

Pro dosažení 70% pevnosti betonu v době odbednění, je nutné odbednit po uplynutí 

technologické přestávky 10 dnů od betonáže. Výpočet konzultován se statikem a 

schválen. Tato doba bude použita pro odbednění obvodových stěn konstrukcí bílé vany z 

vodotěsného betonu a u vnitřních stěn, které jsou bez krystalizační přísady. 

V následujících měsících při nižších teplotách v zimním období bude doba pro odbednění 

počítána statikem.  

 

Přemísťování bednění jeřábem: 

Ukotvení na závěs jeřábu bude provedeno přímo na spojovacím prvku opěrných rámů 

SB-1.  Jeřábové oko má nosnost 1t při uhlu zavěšení do 15°. Při přemísťování společných 

částí bednění je dovolen přesun pouze těsně nad zemí. Při odbednění bude bednící prvek 

uvolněn od stěny pomocí ocelového páčidla. Zákaz použití jeřábu pro odtržení bednících 

panelů! 

Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 

Komunikační prostor do jednotlivých podlaží je řešen dvěma prefabrikovanými 

schodišťovými rameny. Ukládají se pomocí ozubu na železobetonovou mezipodestu. 

Před osazením je potřeba úložný plochy ozubů opatřit izolačními prvky Belar tl. 10 mm, 

pro tlumení kročejového zvuku.  Prefabrikovanými rameno uchytíme pomocí 4 

manipulačních uchytů, které určí prefa zhotovitel schodišťových ramen. Následně 4 

popruhovým řetězovým závěsem dopravíme věžovým jeřábem rameno do 

komunikačních prostor k místu uložení. Před osazením prefa ramen je nutné celou 

vodorovnou úložnou plochu ozubu opatřit izolaci proti kročejovému hluku BELAR N-08 

tl. 10 mm. Svislou horní úložnou plochu opatříme izolací proti kročejovému hluku 

BELAR N-08 tl. 20 mm. Totéž platí na spodní části osazovaného panelu. Tato úložná 

plocha bude taktéž opatřena izolaci proti kročejovému hluku BELAR N-08 tl. 10 mm.  
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Rameno uložíme na ozub na ŽB podestě a podlahovou desku 4. PP.  Pro kotvení ramen 

budou použity dva otvory průměru 30 mm na prvním schodišťovém stupni. Skrz otvory 

vyvrtáme otvor do základové desky o průměru 24 mm a délce vrtu max. 100 mm. Do 

vyvrtaného otvoru zainjektujeme prut o průměru 20 mm z oceli B500B. 

Po osazení prefabrikovaných schodišťových ramen je nutné vzniklou dilatační mezeru 

mezi ŽB schodišťovou stěnou a schodišťovým ramenem vyplnit PU pěnou. 

5.2 Pracovní postup pro provedení monolitických ŽB sloupů  

Sloupy jsou převážně řešeny o půdorysném rozměru 240 x 1000 mm. Bednění bude 

provedeno dvěma bednícími panely Peri TR 270 x 120,  který navýšíme v horní části 

nastavením dřevěným hranolem výšky 80 mm a ukotvíme pomocí čelních kotev 

k bednícím kusům. Získáme tak potřebnou výšku bednění sloupu 2780 mm. Mezi 

bednícími kusy bude provedeno bednění čel sloupů, které bude řešeno sepnutím stropních 

nosníků GT 24  mezi panely. Tyto nosníky budou předem opatřeny po celé ploše bednící 

překližkou Peri tloušťky 21 mm. 

Nejdříve bude vyvázána a překontrolována armatura sloupu, která bude napojena na 

vytrnovanou výztuž ze základové desky. Kontrolu provede stavbyvedoucí a TDI. 

Následně budou přemístěny bednící panely k místu prováděnému sloupu. V blízkosti 

sloupu bude provedena předběžná montáž dvou polovin bednění sloupu. Nejdříve se 

provede navýšení bednících panelů na požadovanou výšku pomocí hranolů. Dále bude 

zřízeno zbití nosníků GT 24, které budou na krajní ploše opatřeny bednící překližkou Peri 

FinPly. Kotvení čelní části bednících kusů bude řešeno pomocí čelních kotev s kombinací 

závory TAR 85, která spolehlivě přenese vzniklé čelní tlaky. Toto spojení bude 

provedeno ve třech výškových úrovních po výšce bednění. Toto řešení bylo předem 

zkonzultováno se statikem. Před použitím a zakrytím bednících kusů musí být aplikován 

nástřik odbedňovacího oleje na všechny bednící plochy. Nejdříve zmontujeme a 

ukotvíme jednu část bednění s připojeným kotvením čelní části. Pro stabilitu bednění 

bude první řešená část kotvena stabilizátory do základové desky. Tím se tato část 

stabilizuje v svislé poloze. Postavíme druhou část bednícího panelu, kterou kotvíme k 

protikusu sloupového bednění. Následně bude provedeno bednění a ukotvení druhé čelní 

strany. Dotažení čelních kotev povedeme souběžně na obou stranách. 
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Obr. 9.38 Bednění sloupů 

5.3 Pracovní postup pro provedení monolitických stropních konstrukcí 

Stropní konstrukce v podzemních garážích bedněna systémovým bedněním fy Peri 

Multiflex, které bude podepřeno stojkami PEP Ergo D-350. Stojky jsou snadno 

nastavitelné na požadovanou výšku. Stropní nosníkový rastr je tvořen z primárních a 

sekundárních nosníků GT 24 délek od 0,9m do 6,0 m. 

Hodnoty rozestupů byly zvoleny podle tabulek pro návrh stropního bednění, které jsou 

přístupny v montážních návodech systémových bednění Peri. Vzdálenost horních 

nosníků GT24 v závislosti na tloušťce stropní desky 200 mm volím a = 0,625 m. Osová 

vzdálenost hlavních spodních nosníků bude ve vzdálenostech b= 2,8 – 3 m v prostorách 

podzemních garáží. V místě objektů jsou pak rozestupy spodních nosníků voleny menší, 

podle velikosti bedněných místností. Stojky v garážových prostorech budou stavěny v 

rozestupech o vzdálenosti 1,135 m. V oblasti objektů jsou rozestupy měněny podle 

osových vzdáleností spodních nosníků. 

Stropy v podzemních patrech začínáme bednit od rohových částí objektu. 

Zaměříme polohu stojek s křížovými hlavami. Nejprve rozestavíme podpěrné stojky PEP 

Ergo D-350 na krajích nosníku, pro podepření spodních trámů. Sloupky stavíme na rovný 

a únosný podklad. Nejdříve stavíme stojky s křížovými hlavami, které jsou ustaveny 

v okrajových částech spodního nosníku. Stojky předem opatříme křížovými hlavami, 

které následně zajistíme klapkou. Pokud hlava není opatřena klapkou, zajistíme pomocí 

čepu a závlačky. Následně takto opatřené stojky stavíme do univerzální trojnožky do 

svislé polohy. Přední odsazení první stojiny provedeme o velikosti min. 163 mm. Boční 

odsazení stojek od stěnových konstrukcí provedeme max. 300 mm. Dále pokračujeme 
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v osazení další okrajové stojky s křížovou hlavicí podpírající spodní nosník. Na 

ustavenou stojku s křížovou hlavicí osadíme spodní nosník pomocí pracovních vidlic. Do 

křížové hlavy budou osazovány dva nosníky, kde minimální přesah jednoho nosníku GT 

24 je 163 mm. Poté vyměříme rozestupy mezi stojkami 1,135 m a vzdálenosti spodních 

nosníků 2,8 – 3 m. V osové vzdálenosti spodních nosníku sestrojíme další řadu 

podpěrných stojek.  Pokračujeme stejným postupem jako v předchozí řadě stojek. 

 

 Obr. 9.39 Montáž stropního bednění Multiflex 

Pomocí pracovních vidlic osadíme i horní nosníky v osové vzdálenosti 625 mm. 

Při ukládání nosníků musíme dbát zvýšené opatrnosti tak aby spoje následně 

aplikovaných překližek byli vždy na ose nosníku, případně ve středu dvojice nosníků. 

Všechny horní nosníky budou následně zajištěny proti překlopení pomocí prvků Flexklip 

GT24/GT24. Následně provedeme osazení bednící překližky a zajištění pomocí hřebíků.  

V osových vzdálenostech 1,135 m podepřeme spodní nosník stojkami s přímými hlavami, 

které vkládáme mezi stojky s křížovými hlavami. Tedy mezi každé dvě stojky s křížovou 

hlavou vložíme dvě stojky s hlavou přímou. 

 

Obr. 9.40 Montáž betonářských desek a vnitřních sloupů 
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Při montáži bednících stropních desek bude zajištěno nebezpečí pádu z výšky. Každý 

pracovník pohybující se na stropním bednění musí být jištěn pomocí bezpečnostního 

postroje a připnut zachycovačem pádu k pevnému bodu, který je tomu určen. Okraje 

bednění nad volným prostorem a možným pádem z výšky, budou zabezpečeny 

bezpečnostním zábradlím. Řešeno držákem zábradlí se sloupkem HSGP-2 pro nosníky 

GT24, které budou opatřeny třemi bezpečnostními madly z prken. K výstupu na bednění, 

bude použit žebřík umístění v souladu s požadavky BOZP.  

V místech přerušení části betonového záběru stropu, kde se dále pokračuje v přípravě 

bednění stropní konstrukce. V těchto částech bude použit základní rám AW pro bednění 

betonářských záběrů v kombinaci se sloupkem zábradlí AW, které bude zabezpečeno 

třemi bezpečnostními madly. 

 

Obr. 9.41 Zajištění volných okrajů  

Následně musíme obednit všechny volné okraje stropní desky, prostupy a 

šachtové otvory a schodišťový prostor. Obednění dřevěnou deskou výšky 300 mm, která 

bude kotvena k stropnímu bednění pomocí AW rámu a min. 8 ks hřebíků. 

Bednění bude znivelováno do vodorovné polohy. Následně aplikován nástřik 

separačního oleje PERI BIO CLEAN. Panely se před každým využitím nastříkají olejem 

ze všech stran pro snadnější očištění. Po aplikaci nástřiku hrozí nebezpečí uklouznutí 

pracovníků. 

Vyztužení stropní konstrukce 

Na bednění stropní desky uložíme hadovité distanční lišty z vláknobetonu FBSN 

100 s krycí vrstvou 25 mm. Pro armování bude použita čisté a suché výztuže opatřené 

identifikačními štítky. 

Spodní výztuž bude vázána podle PD. Výztuž montujeme vázacím drátem v takovém 

rozsahu, aby držela správnou pozici a nedocházelo k deformacím a posunutím výztuže 

od PD. Zhuštění výztuže je v lokálně více zatížených místech u sloupů a stěn. 
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Na spodní armatury budou kladeny ocelové kozlíky pro distanci horní výztuže. Tyto 

prvky budou rozmístěny v rastru 0,8 x 0,8 m= 1,5 ks/m2. V takových rozměrech a 

osových roztečích, aby bylo docíleno správné a trvalé distance krytí horní výztuže. 

Následně vyvážeme horní výztuž stropní desky v obou směrech. Spojení výztuže bude 

provedeno vázacím drátem. Před betonáží bude vyztužení stropní konstrukce očištěno. 

Betonování stropní konstrukce 

Před začátkem betonáže bude vyztužení stropní desky překontrolováno podle PD. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Betonáž stropních 

konstrukce provedena za pomocí autočerpadla. Výška shozu čerstvého betonu nesmí 

překročit 1,5 m. Beton bude ukládán do bednění v pravidelných pruzích. Bude se dbát na 

bezpečnosti při obsluze hadici čerpadla a správného provádění betonáže a následného 

hutnění směsi. Při ukládání betonu nesmí docházet k posunutí a deformaci stropní 

výztuže. Výška uložení betonové vrstvy bude kontrolována pomocí rotačního laseru. 

Bude vyznačena orientační míra na bednící desce. Dále musíme dodržovat správnou 

rychlost betonáže, kvůli velkému lokálnímu přetěžování stropního bednění. 

Zhutňování betonu: 

Při betonáži stropu bude pověřený pracovníci zhutňovat pomocí ponorných 

vibrátorů a vibračních lišt. U použití vibrátoru nesmí být vpichy umístěny vícekrát do 

stejného místa a vzdálenost vpichů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru, tedy 500 mm. Tloušťka zhutňované vrstvy betonu nesmí být vetší 

než 1,25 násobek délky pracovní hlavice vibrátoru, tedy  440mm. Při použití vibračních 

lišt budeme postupovat zhutňováním v pruzích, které musí být v ploše učinnosti 

vibračních lišt překryty o 100 až 200 mm. Uložené vrstvy budou pravidelně vibrovány 

kombinací vibrátorů následně vibračních lišt, čímž dojde k dokonalému zhutnění a 

vyrovnání povrchu betonu. Beton bude hutněn ponornými vibrátory značky Vibrátor 

Wacker Neuson typ IE 45. Konkrétní průměr a délka vibrační hlavice vibrátoru bude zvolena 

podle rozměrů konstrukce a způsobu jejího vyztužení. Směs bude hutněna po nezbytně 

nutnou dobu, aby směs byla dostatečně zvibrována. Jakmile se na povrchu betonu okolo 

vibrátoru objeví cementové mléko, je třeba vibrování přerušit a pokračovat v dalším místě 

stropní desky. 
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Ošetření betonu : 

Ošetření betonu stropu bude prováděno, jakmile beton bude umožnovat přístup na 

stopní konstrukci. Podmínky pro ošetřování stejné jako u svislých konstrukcí. Při 

teplotách vzduchu vyšších hodnot nad 30°C dochází k negativnímu účinku odpařování 

technologické vody z konstrukce a snižování pevnosti betonu. V těchto případech je 

nutno danou konstrukci přikrýt folií nebo kropit vodou. Při nižších teplotě než 5°C je 

nutno počítat s delší dobou pro odbednění stropní konstrukce, než je předložena 

výpočtem. V případě mrznutí může nastat zmrznutí a poškození celé struktury 

konstrukce. Při teplotě menší než 0°C se hydratace zastaví. Pokud klesne pod 5°C, 

doporučuje se provést určitá opatření, dokud beton dosáhne požadované pevnosti alespoň 

5MPa: V těchto případech je možné provést ohřev záměsové vody, kameniva nebo použít 

vyšší stupeň složky cementu. Dále je potřeba při nižších teplotách než 0°C neošetřovat 

beton vodou. 

Technologická přestávka 

Po realizované stropní konstrukci se lze pohybovat následující den a pokračovat tak ve 

svislých konstrukcích podle harmonogramu. Částečné odbednění bude provedeno při 

dosažení 70 % krychelné pevnosti betonu. Po uplynutí 28 dnů bude provedeno kompletní 

odbednění stropních konstrukcí. 

Odbednění stropní konstrukce: 

Jako první demontujeme stojky pro dodatečné podepření s rovnými hlavami, které 

následně uskladníme do palety pro stojky. Poté odmontujeme flexklipy, které stabilizují 

horní nosníky. Stojky s křížovými hlavami spustíme minimálně o 4 cm. 

 

Obr. 9.42 Odbednění stropních konstrukcí 

Následně odbedňujeme horní nosníky, které za pomoci pracovních vidlic 

sklopíme, následně vyjmeme a uskladníme na palety. Při odbedňování hrozí nebezpečí 
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pádu nosníků. Kladen důraz na dodržování bezpečnosti při práci. Pracovníci musí nosit 

ochranné přilby, pracovní rukavice a pevnou pracovní obuv. Osazené nosníky v spojích 

bednící překližky budou ponechány, aby nedošlo k pádu bednící desky. Následuje 

demontáž betonářských překližek a zbylých horních nosníků. Poté se křížové hlavy 

vyšroubují a budou podpírat konstrukci do finálního odbednění. Konečné odbednění 

provedeno spuštěním stojek s křížovými hlavami o 4 cm a odstranění spodních nosníků 

pomocí pracovních vidlic. 

6 Personální obsazení 

Na veškeré práce, které jsou spojeny s prováděním železobetonového stěn, bude 

dohlížet kvalifikovaná osoba – stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí kontrolovat správný 

postup při provádění. Stavbyvedoucí bude sám provádět potřebné zkoušky a kontroly 

v průběhu stavebních prací. Níže je uveden seznam pracovníků pro provádění 

železobetonové monolitické konstrukce s potřebným minimálním vzděláním, potřebné 

zkoušky, řidičské průkazy a jiné. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP, mít 

platnou lékařskou prohlídku a platné průkazy potřebné k vykonávání dané pracovní 

činnosti. Pracovníci jsou rozděleni do tří pracovních čet, které pracují samostatně na 

každém výškovém objektu. 

Seznam pracovníků a pracovní četa 

1 x Tesař – (vedoucí pracovní čet), středoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe, platné 

osvědčení k práci, vazačský průkaz 

1 x Železář (vedoucí pracovní čet), středoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe, platné 

osvědčení k práci, vazačský průkaz 

1 x Betonář (vedoucí pracovní čet), středoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe,  

6 x Tesař -  výuční list, proškolení v oboru, vazačský průkaz 

6 x Železář -  výuční list, proškolení v oboru, vazačský průkaz 

6 x Betonář – výuční list, proškoleni k prováděným postupům 

9 x Pomocný dělník – proškoleny v oboru a prováděným posupům 

2 x Vazač břemen – vazačský průkaz 

2 x Obsluha věžového jeřábu Liebherr -  jeřábnický průkaz, vazačský průkaz 

3 x Řidiči zásobovacích vozidel - řidičský průkaz skupiny B, C a vazačský průkaz 

1x Řidič a obsluha autočerpadla - řidičský průkaz skupiny C 

3x Řidič autodomíchávače – řidičský průkaz skupiny C 
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7 Stavební stroje a pracovní pomůcky 

7.1 Stroje 

- Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 

- Věžový jeřáb Liebherr EC 90 B 

– Autodomíchávač Stetter Heavy duty line AM 9 C 

– Autočerpadlo Schwing S 43 SX  

- Valník Mercedes – Benz Sprinter 

- Valník MAN 26.414 s HR HIAB 200-C4 

- Scania P310 6x4 s HR Palfinger typu PK 19502 B 

- Strojní hladička betonu Wacker Neuson CT 36 – 8A 

- Strojní hladička betonu Wackers Neuson  CRT 48 

7.2 Seznam nářadí 

- Rotační laser BOSH GRL HV  

- Nivelační přístroj DeWALT DW096PK 

- Vibrátor Wacker Neuson typ IE 45 

- Vibrační lišta typ HAL-200/ER 

- Vrtací kladivo Hilti TE 7-C 

- Kombinované vrtací a bourací kladivo Hilti TE 60 

- Nastřelovací prachem poháněná pistole Hilti DX 460 MX 72 

- Úhlová bruska Hilti AG 115 S 

- Ruční okružní pila Hilti SC 55 

- Sanační bruska na beton BOSCH GBR 15 CAG Professional 

- Svářecí invertor SCHEPPACH WSE900 

- Vysokotlaký čistič Kärcher HD 6/15 CX Plus 

- Halogenová lampa se stojanem  

- Tesařské kladivo  

- Hřebíky 32- 63 mm  

- Vázací drát  

- Svinovací metr 

- Lopata 

- Hrábě 

- Univerzální nástroj pro povolování 

https://www.domacitechnika.cz/
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- Montážní vidlice 

- Odbedňovací páka DF 

- Vodováha  

- Stavební kolečko 

- Vazačské kleště 

- Předpínací zařízení pro skalní kotvy DOKA 

7.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

- Ochranné rukavice 

- Ochranná přilba 

- Reflexní vesta 

- Ochranné brýle 

- Pracovní obuv 

- Pracovní oděv 

- Holínky 

- Špunty do uší 

8 Kontrola jakosti a kvality 

8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola provedení předchozích prací (základová deska, pažení stavební jámy) 

 Kontrola převzetí pracoviště  

 Celková materiálu dodaného na staveniště 

 Kontrola zabezpečení stavební jámy 

 Kontrola stavebních strojů 

 Kontrola pracovníků a dodržování BOZP 

8.2 Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontroly budou prováděny v průběhu činností monolitických 

konstrukcí hrubé spodní stavby. Při provádění veškerých prací na dané technologické 

etapě budou pravidelně kontrolovány klimatické a povětrnostní podmínky a případně 

určena potřebná opatření. Soupis provedených kontrol: 

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola montáže bednění svislých konstrukcí 
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 Kontrola vyvázání výztuže svislých konstrukcí (stěny, sloupy ) 

 Kontrola uložení těsnících prvků 

 Kontrola montáže protibednění 

 Kontrola provádění betonáže svislých konstrukcí 

 Kontrola ošetřování betonu svislých konstrukcí 

 Kontrola provedení bednění vodorovných konstrukcí 

 Kontrola vázání výztuže vodorovných konstrukcí 

 Kontrola uložení těsnících prvků v místě pracovních spár 

 Kontrola provádění betonáže stropních knstrukcí 

 Kontrola ošetřování betonu vodorovných konstrukcí 

 Kontrola ukládání prefabrikovaných schodišťových ramen 

8.3 Výstupní kontrola  

 Kontrola geometrie přesnosti svislých a vodorovných monolitických konstrukcí, včetně 

umístění prostupů 

 Kontrola kvality provedení svislých a vodorovných monolitických konstrukcí 

 Kontrola pevnosti betonu  

 

BEZPEČNOST OCHRANY ZDRAVÍ 

Veškeré činnosti při realizaci stavby souboru objektů „Letňanské zahrady“. 

Stavba se musí řídit níže uvedenými právními předpisy. Zhotovitelem musí být 

provedeno nebo zajištěno proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví a prevenci rizik 

všech pracovníků. O daném školení bude proveden zápis s prezenční listinou všech 

zúčastněných osob. 

Závazné právní předpisy 

 Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

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

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

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

ochranné prostředky 

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

prostředí 
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 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

EKOLOGIE 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré pracovní činnosti 

prováděna při realizaci stavby bude v souladu s následujícími předpisy a se všemi 

odpady a vzniklými ze stavební výroby bude nakládáno dle:  

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

- zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon  

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny České národní rady  

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

- vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů  

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  

Negativní vlivy stavby budou vyloučeny nebo zmenšeny použitím mechanizmů s 

malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti z cesty 

při provozu mechanizace, omezením doby provozu strojů jen na dobu nezbytnou, 

vypínáním motorů strojů při přerušení provozu stroje apod.  

Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a veškerý odpad ze stavby 

bude tříděn - recyklovatelný odpad bude odvážen k recyklaci. Ostatní odpad bude 

odvážen na skládky. Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není 

dovoleno.   
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 Tabulka vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů : 

Označení  Druh odpadu 

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02  Plastové obaly 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

 Nakládání s odpady 

Na staveništi budou umístěny tři kontejnery pro sběr odpadu vzniklého při realizaci 

stavby. První kontejner bude určen pouze pro dřevo a dřevěné materiály, které mohou být 

dále využity. Druhý kontejner bude určen pro ostatní odpad – plast, polystyren… Třetí 

kontejner je určený pro vývoz suti. Odvoz odpadu bude zajišťovat specializovaná firma. 

Ekologie a ochrana životního prostředí 

Prováděná stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí. Mezi negativní 

aspekty realizace stavby patří zvýšená hladina hluku, vznik odpadů, prašnost, možnost 

kontaminace půdy a vod škodlivými látky. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky 

nebezpečným materiálem. 

Návrh opatření proti kontaminaci půdy a spodních vod 

Plochy určené k čištění bednění nebo vozidel budou vyspádovány do žlabu pro odvod 

znečištěných vod. Žlab probíhá přes usazovací nádobu a odlučovač ropných látek do 

staveništní kanalizace. Usazovací nádobu a odlučovač je nutné čistit a udržovat funkční. 

Prašnost na stavbě bude snižována kropením zdrojů prašnosti včetně řádného 

očistění používané mechanizace před odjezdem ze staveniště. U využívaných městských 

komunikací bude prováděna pravidelná údržba a čištění. 

Stavba musí zajišťovat, aby vzniklý hluk a vibrace působící na okolní zástavbu byly na 

takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a 

pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 
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9. Kontrolní a zkušební plán kvality pro železobetonovou 

základovou desku a monolitické konstrukce hrubé spodní 

stavby 

9.1 Vstupní kontrola: 

1. Kontrola projektové dokumentace a ostatních dokumentů 

Provádí se kontrola projektové dokumentace, zda je provedena správně, úplně a také 

v plném rozsahu všech realizačních výkresů. Dokumentace musí být odsouhlasena 

razítkem od autorizovaného projektanta a investora. Kontrolu projektové dokumentace 

provede stavbyvedoucí a TDI. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  

2. Kontrola provedených předešlých prací  

Kontrolujeme především provedení podkladních betonů, který musí být vyzrálý a rovný. 

Povrch podkladních betonů musí být suchý a čistý. Rovinnost podkladních betonů bude 

měřena 2m latí. Maximální dovolená odchylka v rovinnosti podkladních betonů je  10 

mm. 

Dále bude zkontrolována geometrie a kvalita provedení stavební jámy a její hloubka. 

Také se bude měřit rovinnost vyrovnávací vrstvy polystyrenu, který je opatřena na 

stěnách stavební jámy. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  

3. Kontrola převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště bude kontrolován celý stav staveniště. Provedena kontrola 

přístupnosti na staveniště, kvůli dopravě nutné mechanizace a materiálu. Kontrola vjezdu  

a oplocení na staveniště, které musí být minimálně 1,8 m vysoké. Dále se kontrolují 

skládky materiálu, jejich plochy a odvodňovací sklon, který smí být maximálně 10°. 

Zkontrolujeme připojovací místa pro odběr vody a elektrické energie.  

Zkontrolujeme stav zpevněné staveništní komunikace a jednotlivé zpevněné plochy. 

Především kontrolujeme umístění, stav a rozměry těchto ploch, které jsou určeny pro 

těžkou stavební mechanizaci. 

Také bude provedena kontrola vytyčení inženýrských sítí, které zaměří geodet. 

V místě pracoviště budou vytyčeny polohopisný a výškový body. Kontrolujeme jejich 

počet a polohu.  O provedené kontrole učiníme zápis do stavebního deníku.  
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4. Kontrola kvality materiálu 

Všechny dodávky materiálů musíme zkontrolovat, zda jsou v souladu s daným 

objednacím a dodacím listem. Dále kontrolujeme, zda dodaný materiál souhlasí 

s požadavkem projektové dokumentace. U jednotlivých materiálu kontrolujeme: 

Výztužná ocel a doplňkový materiál  

U každé dodávky výztužných armatur bude zkontrolována kvalita dané dodávky. 

Kontrolujeme především správnou třídu oceli, popisové štítky u všech svazů, průměry, 

tvary, délky armatur a také pevnosti jednotlivých dodaných výztužných prvků, jestli 

souhlasí s prvky v projektové dokumentaci. Především zkontrolujeme dodané množství 

podle dodacího listu. Dále sledujeme rovinnost a stav armovacích prvků. Zda se na 

výztužích nevyskytuje nepřípustné množství koroze. Všechna výztuž musí být dovezena 

v čistém a ohnutém stavu. Jednotlivé druhy výztuží budou svázány ve svazcích. Velikost 

svazku bude úměrná k váze, kvůli následné manipulaci za pomocí věžových jeřábů. 

Všechny svazky musí být opatřeny identifikačními štítky,  které budou obsahovat 

označení prvku, průměr, rozměr a pevnost dané oceli.   

Také je potřeba zkontrolovat, zda množství a typy dovezených doplňkových 

materiálů odpovídají projektové dokumentaci. Kontroluje se také stav a kvalita prvků. 

Jedná se především o distanční vláknobetonové prvky a systémové smykové trny. Dále 

těsnící plechy, PVC dilatační pásy, injektážní hadičky apod. U kterých kontrolujeme 

množství prvků shodné s dodacím listem a jednotlivé certifikáty prvků. Hadové distanční 

prvky budou skladovány na paletách opatřených plachtou. Bodové distanční prvky budou 

uloženy v uzamykatelném skladu. Těsnící prvky budou skladovány v uzamykatelných 

skladech. 

Výztuž bude skladována na dvou zpevněných plochách, které budou spádově odvodněny. 

Tyčové armovací prvky budou uloženy na paletách a okraje prvků podepřeny dřevěnými 

hranoly. Podepření provedeno v takové míře aby nedocházelo k nadměrnému průhybu 

prvků. 

Dále budou kontrolovány všechny těsnící prvky a další příslušný materiál, který 

bude použit pro utěsnění pracovních a dilatačních spár spodní stavby. Především 

kontrolujeme správný typ prvků a množství, také zda nejsou dané prvky poškozeny. 

Těsnící prvky budou skladovány v uzamykatelných skladech, tak aby nebyly vystaveny 

vlhkému prostředí, které by následně vedlo k předčasnému nabobtnání. Smykové 

výztužné trny budou uloženy v uzavíratelných skladových buňkách. 
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Beton 

Čerstvá betonová směs bude dovážena z blízké betonárny, která zajistí 

pravidelnou kontrolu kvality. Na staveništi po  přivezení betonové směsi bude 

kontrolován dodací list. Především kontrolujeme množství mixu, pevnostní třídu betonu,  

maximální frakci kameniva, obsah vody a chloridů a také kontrolujeme časy, kdy došlo 

k začátku výroby betonové směsi a čas naložení betonové směsi do autodomíchávače. U 

vodostavebních betonů také  kontrolujeme přítomnost přísady Xypex Admix C-1000 NF, 

která bude dávkována v množství 2 kg/ m3 při výrobě betonové směsi v betonárně.  

Zkoušky betonu 

Kontrola betonové směsi bude provedena při první dodávce každé pracovní směny 

nebo při dodávce jiného pevnostního typu betonu. Na čerstvé betonové směsi budou 

v případě na vyžádání investora prováděny zkoušky zhutnitelnosti, objemové hmotnosti 

a také zkoušky obsahu vzduchu v betonu. Dále budou prováděny pravidelně zkoušky 

konzistence, které realizujeme na každém autodomíchávači na začátku směny, dále pak 

budou kontroly prováděny na každém pátém autodomíchávači. Zkouška konzistence 

provedena podle ČSN EN 206. Pro zjištění konzistence provádíme zkoušku sednutí 

kužele nebo zkoušku rozlití čerstvé betonové směsi. 

           Vzorky betonu na stavbě budou vždy odebírány z každé dodávky betonu, která je 

vyráběna jednotně. Množství odebíraných vzorků provedeno v souladu s ČSN EN 206, 

tab. 17. Minimální četnost odběru vzorků pro posouzení shody. Odebírány budou 

minimálně 3 vzorky z prvních 50 m3 vyrobené betonové směsi. Následně bude odebírán 

1 vzorek na množství 200 m3 betonové směsi. Odebrané vzorky uložíme do betonových 

forem, které nám vytvoří zkušební krychle o rozměrech 150 x 150 x 150 mm. Dané 

vzorky dostatečně zhutníme. Zkušební prvky budou opatřeny štítky s údaji o datu odběru, 

druhu betonu a hodnotě sednutí kužele. Vzorky uložíme do ideálního prostředí s teplotou 

okolo 25 °C, kde budou po dobu 16 hodin - 3 dnů. Následně  dané prvky vyjmeme a 

zamezíme nadměrnému vysoušení a otřesům po dobu 28 dní. Poté budou na zkušebních 

krychlích provedeny zkoušky, kterými zjišťujeme pevnost betonu v tlaku, hloubku 

maximálního průsaku tlakové vody nebo odolnost povrchu betonu proti působení vody a 

chemicky rozmrazující prostředky. Tyto zkoušky budou prováděny v laboratorních 

podmínkách.  

  



220 

 

Bednění 

Stavbyvedoucí nebo mistr překontroluje dodaný bednící materiál podle dodacího 

listu. Překontroluje počet dovezených bednících dílců, jednotlivých prvků a spojovacích 

materiálů. Dále bude kontrolována kompletace bednících dílců dodavatelem 

systémového bednění Peri. Také bude kontrolován stav bednících panelu a prvků jejich 

opotřebení, čistota dílců a případná poškození bednění. 

U bednění budeme také kontrolovat správný způsob skladování, které bude 

prováděno stohováním bednících panelů do výšky maximálně 2 m. Uskladněno na 

zpevněné a odvodněné skladovací ploše. Drobné prvky a spojovací materiál jako 

například BFD zámky budou skladovány na mřížové paletě 80 x 120, které můžou být 

osazovány maximálně tři na sobě. Dále musí být kontrolován stav bednících dílců, který 

musí být nepoškozený a čistý. 

O všech kontrolách při přejímce materiálu bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

5. Kontrola zabezpečení okolí nad paženou stavební jámou 

Před začátkem stavebních činností bude nutné provést kontrolu zabezpečení 

prostoru nad provedenou zapaženou stavební jámou. Při kontrole se zaměříme na správné 

a bezpečné provedení svahování v horní části nad pažením stavební jámy. Dále bude 

kontrolováno zabezpečení výkopu v horní části pomocí tesařského bezpečnostního 

zábradlí o výšce minimálně 1 100 mm. V spodní části zábradlí bude provedena zarážka 

po celém obvodu stavby. Na daném bezpečnostním zábradlí bude kontrolován stav, 

provedení a celková pevnost bezpečnostní konstrukce. Kontrolu provede stavbyvedoucí, 

případně koordinátor bezpečnosti práce. O výsledku kontroly bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

6. Kontrola provozního stavu mechanismů 

U použitých strojů kontrolujeme správnou funkčnost, použitelnost pro daný typ činnosti. 

Tyto mechanismy musí podléhat pravidelným údržbám a kontrolám. Hlavní 

stavbyvedoucí kontroluje způsobilost mechanismů vykonávat práci, které jsou určeny. 

Zaměřuje se především na technický stav strojů, jako je množství provozních kapalin, 

promazání a ošetření hlavní součástek strojů nebo zda není daný stroj mechanicky 

poškozen. Také se kontroluje bezpečný provozu stroje, například zda elektrické zařízení 

neprobíjí.  Kontroly budou prováděny na začátku každé směny nebo týdne, záleží na typu 

stroje. U stavebních věžových jeřábů budou zajištěny pravidelné týdenní kontroly. 
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7. Kontrola pracovníků a BOZP 

Každý pracovník na stavbě musí být odborně a zdravotně způsobilý k prováděným 

stavebním pracím. Pravidelně musí pracovníci procházet školením o použitých 

technologiích a pracovních postupech. Kontrolu o dodržování provádí stavbyvedoucí, 

mistr nebo koordinátor BOZP. Samotný pracovníci jsou povinni svou způsobilost 

prokázat platnými strojními průkazy, řidičským oprávněním, certifikáty, výučním listem 

nebo jinými dokumenty umožnují vykonávat danou činnost.  Také bude pravidelně 

prověřováno, zda nejsou pracovníci pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Kontroly prováděny vizuálně, v případě pochybností bude na staveništi alkohol tester a 

testy na návykové látky. 

9.2 Mezioperační kontroly  

8. Kontrola klimatických podmínek  

Kontrolujeme zejména u betonážních prací. Před zahájením a v průběhu dne 

stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje klimatické podmínky. Průměrně 4x denně. Před 

betonováním je potřeba sledovat předpověď počasí. V případě nižších teplot (pod +5°C) 

je nutné připravit opatření, které je popsané v technologickém postupu pro provádění 

monolitických konstrukcí. V případě teplot (od -5°C) budou betonářské práce přerušeny. 

Každodenní průběžné měření teplot bude zapisováno do stavebního deníku. 

Pravidelně se také kontrolují nepříznivé klimatické podmínky pro stavební práce. Teplota 

vzduchu pro kvalitu betonářských prací by neměla klesnout pod  + 5 °C a zároveň by 

neměla být vyšší jak 35°C. V případě nepříznivých teplot musí být provedeny určitá 

opatření pro zajištění kvality a ochranu betonových konstrukcí. Dále nesmí docházet k 

silným dešťům, které by vyplavovali částice betonové směsi. Také musí být rychlost větru 

nižší než 10 m/s. Veškerá pracovní činnost budou zastaveny při viditelnost nižší než 30 

m.  

9. Kontrola vytyčení základových konstrukcí  

Před začátkem stavebních prací bude provedena kontrola vytyčení základové 

desky. Je nutné zkontrolovat, zda vytyčení odpovídá PD. Kontrolu provádí geodet za 

přítomnosti stavbyvedoucího. Jedná především a polohové a výškové zaměření a 

zkontrolování stavební jámy. Rozhodující je velikost mezní vodorovné a svislé odchylky 

mezilehlých bodů základových konstrukcí, které jsou stanoveny v ČSN 730420-2 – 

Přesnost vytyčení staveb. ( tab. 1 a 2.) 
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10. Kontrola přípravných prací 

Jedná se především o kontrolu položených izolací z EPS na podkladní beton v místě 

náběhů a také v místech výtahových šachet. Provedeno bezespárým uložení jednotlivých 

kusů izolantu. Dále se kontroluje kvalita položení separačních fólií, které jsou pokládány 

ve dvou vrstvách s přesahy 100 mm. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

11. Kontrola armování základové desky 

Stavbyvedoucí nebo mistři kontrolují správné uložení výztužných prvků podle 

projektové dokumentace. Především se kontrolují průměry, rozměry a množství 

výztužných prvků, které musí byt provedeny v souladu s PD. Dále kontrolujeme 

vzdálenosti prvků, dodržení předepsaných krycích vrstev, čistotu prutů a provedené 

vytrnování pro následné navázání svislých konstrukcí.  Před zabetonování základové 

desky bude provedena kontrola stavbyvedoucím, statikem a technickým dozorem 

investora. 

12. Kontrola uložení těsnících prvků  

Stavbyvedoucí nebo mistr a technický dozor investora provede kontrolu uložení 

těsnících prvků. Kontrolují správné uložení těsnících plechů mezi deskou a budoucí 

svislou obvodovou stěnou, který musí být uloženy v ose pracovní spáry. Ve vzdálenosti 

150 mm od okraje ZD.  Těsnící plechy musí být zabetonovány minimálně 30 mm pod 

úroveň horní plochy ZD. Spojení plechů provedeno vzájemnými přesahy, které jsou také 

kontrolovány. Minimální velikost přesahu musí být 50 mm.  Dále jsou těsnící plechy 

stabilizovány pomocí svorek, které jsou ve vzdálenostech maximálně 1 m.  

Dále bude provedena kontrola svislých pracovních spár ZD, které budou uzavírat 

betonážní úseky. Do těchto pracovních spár bude vložen speciální těsnící a bednící prvek 

Pentaflex ABS-V. Tento prvek musí byt připevněn stabilně k armaturám základové desky 

a musí zde být provedeno zafixování bednícího plechu na vnější straně svislými pruty. 

Provedení, upevnění a stabilitu bednících plechů musí před betonáží zkontrolovat statik. 

O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku a podpis 

zodpovědné osoby do KZP. 
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13. Kontrola provedení dilatační spár 

V průběhu armování bude provedena kontrola provádění plánovaných dilatačních 

spár, které nesmí být prováděny s procházející betonářskou výztuží. V místech dilatace 

bude výztuž ukončena tak aby bylo zajištěno požadované boční krytí výztuže, které je 40 

mm podle PD. 

Zároveň bude zkontrolováno osazení těsnících PVC pasů v místech dilatačních 

spár, které musí být dostatečně ukotveny, tak aby nedošlo k posunutí nebo vyplavení při 

betonáži. Při provádění musí být zamezeno předčasnému nabobtnání gumových těsnících 

pásků, které osazujeme do těsněných pracovních a dilatačních spár.  

V místech zajištění stejného poklesu základových desek budou osazeny smykové trny. 

Kontrolujeme rozměry umístění jednotlivých smykových prvků, které musí být v souladu 

s PD. Dále kontrolujeme správný postup montáže podle technologického předpisu. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr, také správnost provedení ověří technický 

dozor investora. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku a podpis 

zodpovědné osoby do KZP. 

14. Kontrola provedení betonáže základové desky 

Betonáž bude prováděna autočerpadlem, které pomocí hadice bude dopravovat 

čerstvou betonovou směs na místo uložení. Betonová směs musí být ukládána a následně 

zhutňována způsobem, který zajistí předpokládanou pevnost a trvanlivost v souladu s PD. 

Při betonáži se kontroluje výška shozu, která nesmí být vyšší jak 1,0 m. Došlo by 

k oddělení frakcí kameniva v betonové směsi. Výška shozu bude co možno nejníže ke 

konečné poloze betonu.  

Následně bude beton hutněn pomocí ponorných vibrátorů. Musíme dbát na 

dodržování základních pravidel práce s ponornými vibrátory. Při provádění nesmí dojít 

ke kontaktu vibrátoru s výztuží a bedněním. Optimální doba hutnění je do doby než se na 

povrch vyplaví cementového mléko, poté musíme ihned přerušit a pokračovat s dalším 

vpichem vibrátoru. .  Následující vpich zvolit na 1,5 násobek akčního rádiusu vibračního 

přístroje tak že se jednotlivé kruhy musí navzájem cca o 10 mm překrývat. Nutné 

provibrování celé tloušťky konstrukce. Při vibrování by nemělo docházet ke kontaktu 

vibrátoru s konstrukcí bednění či výztuže. Kontrolujeme důkladné provedení hutnění 

v místech pracovních spár, které jsou opatřena těsnícími systémovými prvky. 

Následně necháme základovou desku zavadnout a v prostorách parkingu 

provedeme strojní hlazení povrchu betonu. Pro tyto práce musí být povrch betonové 

desky pevný tak aby nedocházelo k boření pracovníků a strojů do vrstvy betonové desky. 
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Dělníci opatřeni speciální obuví pro tyto účely. Při provádění kontrolujeme, zda se na 

povrchu nevytváří prohlubně a nerovnosti u finální plochy betonu. Také kontrolujeme 

správné vyhlazení desky, jestli je provedeno celoplošně a nevznikají nám nevyhlazená 

místa.  O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

15. Kontrola ošetřování betonu  

Kontrolu ošetření monolitických základové konstrukce provádí stavbyvedoucí 

nebo mistr. Dohlížejí na správné ošetřování čerstvé betonové směsi během tuhnutí a 

následného tvrdnutí. Musí být opatřena proti povětrnostním vlivům, které můžou 

negativně ovlivnit tento proces. Musíme zajistit, aby docházelo k průběžnému odpařování 

vody z betonové konstrukce. ZD bude opatřena navlhčenými geotextílií, která bude na 

okrajích zajištěna proti povětrnostním vlivům. Průběžně musíme povrch desky kropit 

vodou. Při vydatných deštích je nutné povrch zakrýt, abychom zamezili vyplavování 

částic betonu a poškození povrchu konstrukce.  

V neposlední řadě se bude kontrolovat doba provádění ošetření betonu, která bude 

stanovena podle ČSN EN 13 670, tab. 2.20.  Podle této tabulky byl čas pro ošetření 

monolitických konstrukcí z vodonepropustného betonu stanoven na 7 dní. Tato doba byla 

schválena statikem. Ostatní betonové konstrukce, které nejsou provedeny technologií 

„Bílé vany“ postačí ošetřovat po dobu 4 dní.  

16. Kontrola montáže bednění svislých konstrukcí 

Bednění svislých konstrukcí před vyvázáním armatur provedeno pouze u 

vnitřních stěn. U obvodových svislých konstrukcí bude protibednící kus řešen vnější 

konstrukcí pažené stavební jámy. Bude zde použito jednostranné bednění s opěrnými 

rámy, které přenesou vzniklé síly od čerstvé betonové směsi. 

Nejdříve musíme provést kontrolu správného vytyčení svislé konstrukce. Při 

manipulaci s bednícími panely bude dohlíženo na správné provádění přemísťování 

pomocí věžových jeřábů. Především se jedná o dodržování maximální únosnosti 

sestavovacích háků a dodržování BOZP při bednících prací. Dále je potřeba u použitých 

bednících panelů ověřit  neporušenost povrchu bednícího prvku, jestli při přemísťování 

nedošlo k deformaci kusu. Kontrola bednění bude provedena vizuálně.  

17. Kontrola vázání výztuže svislých konstrukcí 

Kontrolujeme vyvázanou výztuž svislých monolitických konstrukcí podle PD. 

Především se dohlíží na správně použité průměry tyčových prvků, množství a rozestupy 

mezi pruty. Dále se kontroluje dodržení krytí výztuže, které je provedeno podle PD. Krytí 

bočního a spodního líce desky je 40 mm. Krytí horního líce desky je 25 mm.   Před 
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zakrytím provedena kontrola stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. Musí být 

kontrolována čistota výztuže, která je důležitá pro zajištění soudružnosti. V některých 

případech bude na stavbu pozván statik, který zkontroluje dané vyvázání. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  

18. Kontrola uložení těsnících prvků  

Do obvodových stěn budou osazovány trhací lišty, které nám vytváří řízené 

smršťovací trhliny ve vodonepropustných konstrukcích. Kontroluje se vzdálenost 

vyvázaných trhacích lišt, které jsou ukládány max. po vzdálenosti 4,5 m podle PD. U 

navazujících záběrů betonáže musí být vždy odstraněna ochranná fólie z trhací lišty 

z předchozího úseku.   

19. Kontrola zřízení protibednění 

Jako v předchozí části montáže bednění bude dohlíženo na správnou manipulaci 

s bednícími panely a dodržování BOZP. Dále kontrolujeme jednotlivé panely, u kterých 

dohlížíme na neporušený stav panelů a také aplikaci odbedňovacího nástřiku. Po osazení 

bednící sestavy kontrolujeme stabilitu daného bednícího prvku.  

U jednostranného bednění  obvodových stěn bude provedeno připevnění opěrných rámů 

SB-1. Připojení na velkoplošný panel musí být provedeno vždy v místě, kde jsou 

v případě oboustranného bednění běžně prováděny spínací tyče. Před manipulací 

s bednící sestavou opatřenou opěrnými rámy bude překontrolováno provedení 

předmontáže bednění. Kontrolujeme připojení rámů, správné provedení a polohy rámů. 

Mezi opěrné rámy musí být ukotveny zavětrovací lešenářské trubky, bez kterých nelze s 

danou sestavou manipulovat pomocí věžových jeřábů. Při přemístění sestavy věžovým 

jeřábem kontrolujeme dodržování maximální únosnosti závěsných bodů na připojovacích 

prvcích.  Bod zavěšení břemene má nosnost 1,0 t při úhlu závěsů ≤ 15°. Také dohlížíme 

na aplikaci dostatečného množství odbedňovacího nástřiku. 

V neposlední řadě bude kontrolováno kotvení v patě bednění,  které bude provedeno 

pomocí předem opatřených kotevních tyčí DW 15, napínacím válcem a křídlovými 

maticemi.  

Systémové bednící prvky mají tyto přípustné odchylky od PD (měřeny 2 m latí) : 

Stěny  

Vodorovné polohy:       ± 25 mm  

Svislost bednění:     ± 15 mm 
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Sloupy: 

Svislost bednění u výšky sloupu 3,78 m:  ± 6 mm 

Horní hrana bednění:     ± 10 mm 

20. Kontrola provádění betonáže svislých konstrukcí 

Betonáž bude prováděna autočerpadlem, které bude čerpat čerstvou betonovou 

směs pomocí dopravní hadice přímo do bednění. Doprava betonové směsi bude řešena 

autodomíchávači, který zajišťují kontinuální dodávku čerstvé betonové směsi do 

autočerpadla. Betonáže o menších velikostech budou prováděny pomocí bádie, která bude 

přemísťována věžovými jeřáby. 

 Kontrolujeme především výšku shozu čerstvé betonové směsi, která musí být u 

obvodových stěn maximálně 1,0 m a u vnitřních stěn max. 1,5 m. Ukládání směsi bude 

prováděno tak, aby nedocházelo k oddělení frakcí kameniva v čerstvé směsi betonu. 

Čerpání bude prováděno plynule s hadicí co nejblíže k finálnímu místu betonu. 

Maximální délka u  betonážního záběru s vodonepropustným betonem bude maximálně 

15 m podle PD. Po uložení betonové směsi bude ihned provedeno hutnění pomocí 

ponorných vibrátorů. Při hutnění ponornými vibrátory musí být vzdálenost sousedních 

vpichů maximálně 1,4 násobek poloměru účinnosti vibrátoru. Hloubka průniku do 

předešlé betonované vrstvy musí být 50 – 100 mm. Nesmí docházet ke kontaktu vibrátoru 

a výztužných armatur nebo bednění. 

21. Kontrola ošetřování betonu svislých konstrukcí 

Doba odbednění svislých obvodových konstrukcí bude závislá na okolnostech průběhu 

betonáže, teplot a způsobu ošetřování konstrukce. Tato doba bude konzultována se 

statikem, který přesně určí dobu, po kterou beton dosáhne 70% předepsané pevnosti. 

22. Kontrola provádění bednění vodorovných konstrukcí 

Při montáži bednění bude dohlíženo na jednotlivé prvky u kterých kontrolujeme 

rozměr prvků a stav. Prvky nesmí být zřetelně deformovány.  

U bednění vodorovných konstrukcí bude překontrolována vodorovnost pomocí 

vodoáhy a výšková úroveň bednící plochy. Dále bude kontrolováno celkové provedení 

stropního bednění. Zaměříme se na kontrolu rozmístění podpěrných sloupů, vzdálenosti 

primárních a sekundárních nosníků, celkovou stabilitu stropního bednění. Bednění musí 

být provedeno řádně podle montážního návodu výrobce. Dodržení minimálních hodnot 

podepření, tak aby nedošlo k uvolnění, posunu nebo zborcení celé konstrukce bednění. 

Vzdálenost stropních nosníků GT 24 a sloupků musí odpovídat předepsané vzdálenosti 

od výrobce. Minimální přesah sekundární nosníků je 163 mm.  Provedeme kontrolu 
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těsnosti bednící plochy z betonářských desek, které musí být připevněny bez mezer. 

V průběhu provádění vodorovného bednění musí být kontrolována výška bednící plochy, 

která musí být umístěna v správné úrovni. Mezní odchylka od stanovené hodnoty je cca 

10 mm.  

Při provádění bednění vodorovných konstrukcí musí být dohlíženo na dodržování 

BOZP, především nošení ochranných helem, reflexních vest a pracovního oděvu.  

23. Kontrola vázání výztuže vodorovných konstrukcí 

Kontrolujeme správné provádění vyztužení stropní desky. Především se 

zaměřujeme na kontrolu správného umístění výztuže, rozměrů, průměrů, stability a 

dodržení délek přesahů. Celkové provedení vyztužení stropní desky musí být v souladu 

s projektovou dokumentací.  Dále bude kontrolováno dodržení krycích vrstev výztuže, 

která bude zajištěna vláknobetonovými distančními prvky. Výztuž nesmí být poškozena. 

Povrch armatur musí být čistý bez jakýchkoliv nečistot a jiných látek, které ovlivní 

přilnavost k betonu. Také bude prováděna kontrola vyvázání výztuže mezipodest, které 

budou navázány k vylamovací výztuži.  

24. Kontrola uložení těsnících prvků v místě pracovních spár 

V celém obvodu vodorovných konstrukcí budou osazeny těsnící plechy, které 

zajistí těsnost pracovních spár v místě přechodu stropní desek na svislé konstrukce 

dalších podlaží. Provedeno stejně jako u těsnění vodorovné pracovní spáry u ZD. Znovu 

kontrolujeme hloubku zabetonování těsnících pasů, která musí být minimálně 30 mm pod 

horní plochu stropní desky. Dále kontrolujeme vzájemné spojení plechů, které bude 

řešeno přesah těsnících plechů minimálně 50 mm. Dále jsou těsnící plechy stabilizovány 

pomocí svorek, které jsou ve vzdálenostech maximálně 1 m. 

25. Kontrola provádění betonáže stropních konstrukcí 

Beton bude ukládán a následně ihned zhutňován způsobem, který zajistí 

předpokládanou pevnost a trvanlivost dané stropní betonové konstrukce. Především 

kontrolujeme výšku shozu čerstvé betonové směsi do bednění, která nesmí být větší jak 

1,5 m. Jinak by došlo k oddělení frakcí kameniva v betonu. Beton bude ukládán co 

nejblíže k jeho finální poloze. Zásady a způsob provádění hutnění čerstvé betonové směsi 

je stejný jako u hutnění základové desky, který je popsán výše. 
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26. Kontrola ošetřování betonu vodorovných stropních konstrukcí 

Stropní desky budou odbedňovány po dosažení 70 % pevnosti betonu. Při 

odbedňování bude ponechány stojiny, které nelze odbednit v celé ploše. Liniově budou 

stojky podepírat stopní konstrukci až do nárůstu 100% krychelné pevnosti betonu. 

Odbedňování musí být prováděno tak, aby nedošlo k jiným nebo větším namáháním 

konstrukce, něž ke kterým je daná konstrukce navržena.  

Po betonáži bude betonová směs ošetřována kropením vodou, aby nedocházelo 

k vysušování a popraskání betonu. To by mohlo vést k následné ztrátě stability dané 

konstrukce. Při ošetřování betonu kontrolujeme kropení betonové směsi, intervaly 

kropení. U čerstvého betonu bude kropení prováděno minimálně 2x denně. Nesmí 

docházet k nežádoucím vadám betonu, které jsou např. praskliny. Beton bude ošetřován 

do doby, než povrch dosáhne 50 % pevnosti betonu v tlaku. Také musíme povrch 

betonové konstrukce chránit před náhlým poklesem teplot. Teplota povrchu betonu nesmí 

klesnou pod 0°C, dokud daná konstrukce nenabyla dostatečné pevnosti v tlaku.  

27. Kontrola ukládání prefabrikovaných schodišťových ramen 

Schodišťová ramena jsou řešena z ŽB prefabrikovaných schodišťových ramen, 

které jsou na stropní desky a mezipodesty ukládány na připravené ozuby. Při přebírání 

prefabrikovaných ramen kontrolujeme shodnost objednacího a dodacího listu. Pokud je 

potřeba dané schodišťové prvky skladovat, bude dohlíženo na správné ukládání prvků na 

skládce. Při osazování schodišťových ramen musíme dbát zvýšené bezpečnosti při 

manipulování s vežovým jeřábem. Po osazení bude provedena kontrola zmonolitnění 

kotevního trnu pomocí cementové zálivky.  

9.3 Výstupní kontrola 

28. Kontrola geometrické přesnosti vodorovných a svislých monolitických 

konstrukcí 

Kontrolujeme správnou geometrii konstrukce a úplnost všech částí konstrukce 

s projektovou dokumentací. Kontrolujeme správnost půdorysné polohy desky, kterou 

vztahujeme k osám podle PD. Dále překontrolujeme vodorovnost základové desky a 

celkovou vyzrálost. Také kontrolujeme celoplošné provedení strojního hlazení v místě 

parkingu. 

U svislých konstrukcí kontrolujeme převážně jednotlivé polohy, vzdálenosti stěn a 

sloupů. Půdorysné vzdálenosti svislých konstrukcí jsou vztaženy k osám v půdorysu. 

Výšková poloha stěn a sloupů je vztažena k základní výšce betonáže 2,78 m. V této  
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výškové úrovni bude vytvořen váhorys. U svislých konstrukcí řešíme také svislost, 

strhnutí hran, velikosti a poloha provedených otvorů v konstrukci.  

Velikosti vzniklých odchylek od PD musí být menší než dovolená, aby nedocházelo 

k negativním účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu. 

29. Kontrola kvality provedení vodorovných a svislých konstrukcí 

Po provedení monolitických betonových konstrukcí hrubé spodní stavby bude provedena 

kontrola. Vzniklá místa kde se vyskytují štěrková hnízda nebo místa důkladně nezaplněná 

betonovou směsí budou následně opravena. Provedeme vysekání dané části až na hutný 

beton, následně se místo pečlivě očistí a odstraní se uvolněné části betonu. Před aplikací 

nového betonu musí být místo důkladně navlhčeno vodou. Místa s povrchovými vadami 

budou opravena pomocí cementové malty.  

Při výskytu vlhkosti nebo vody v místě pracovních spár u obvodových stěn bude 

provedeno nápravné opatření pomocí materiálu XYPEX Patch'n Plug a XYPEX 

Concetrate. Materiál bude aplikován do požlábku o rozměru maximálně 20 x 20 mm, 

který bude vytvořen v místě pracovní spáry. Nebo případně použito dotěsnění pomocí 

injektáže, kterou provede autorizovaná osoba od firmy Nekap s.r.o. 

30. Kontrola pevnosti betonu 

Provedení zkoušky zkušebních betonových krychlí o velikosti 150 x 150 x 150 mm, které 

byli odebrány při zkoušení čerstvé betonové směsi. Zkouška bude provedena 

Schmidtovým kladívkem. Provedení zkoušek v laboratořích v časovém intervalu 28 – 90 

dnech. O výsledku zkoušky bude zhotoven protokol. 
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10. Časový plán vybraných procesů hlavního stavebního 

objektu – technologický normál a časový harmonogram 

Základní identifikační údaje o stavbě:  

Název stavby: Obytný soubor „Letňanské Zahrady“ 

Místo stavby:  Praha 18 - Letňany       

  Realizace objektu EFG  

k.ú.Letňany,  

Parcelní číslo: 760/64, 760/66  

Údaje o stavebníkovi:  CENTRAL GROUP 

          Letňanské zahrady a.s., IČ: 28404658      

         Na Strži 65, 1702  140 00   

Praha 4 

Údaje o investoru stavby: CENTRAL GROUP a.s.      

Na Strži 65,1702  140 00        

Praha 4 

Údaje o realizační firmě:  IMOS Brno, a.s. 

Olomoucká 174, 627 00 Brno 

Přílohy k této kapitole: 

6.1. VÝKRES BEDNĚNÍ SVISLÝCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ 4. PP 

6.2. VÝKRES BEDNĚNÍ SVISLÝCH VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ 4. PP  

 (1. ČÁST) 

6.3. VÝKRES BEDNĚNÍ SVISLÝCH VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ 4. PP 

 (2. ČÁST) 

6.4. VÝKRES BEDNĚNÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 4. PP 

6.5. SCHÉMA DILATAČNÍ SPÁRY V ZÁKLADOVÉ DESCE 
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ZÁVĚR: 

V diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickým projektem největšího 

objektu E-F-G ze souboru obytných budov „Letňanské zahrady“. Práci jsem prováděl 

zodpovědně s provedením všech bodů osnovy. Stěžejní částí mé práce je zpracování 

technologických předpisů pro provedení železobetonové základové desky a 

monolitických konstrukcí hrubé spodní stavby. Při řešení jsem se snažil návrh koncipovat 

tak, aby byly splněny požadavky na bezpečnost práce na staveništi a také postupovat 

s ohledem na kvalitu provedené stavby. Řešená byla etapa spodní stavby prováděná 

technologií „bílé vany“. Pro danou technologickou etapu jsem dále zhotovil kontrolní 

zkušební plán v textové a tabulkové verzi. Dále jsem vypracoval koncepci zařízení 

staveniště pro dvě technologické etapy s širšími vztahy dopravních tras materiálu a 

položkový rozpočet pro hrubou spodní stavbu, který jsem provedl pomocí softwaru 

BUILDpower S. Na daný rozpočet s vypočteným výkazem výměru jsem zhotovil časový 

harmonogram v programu CONTEC. V tomto softwaru jsem také navrhnul objektový 

časový a finanční plán. V neposlední řadě jsem se zabýval výkresovou částí. Zhotovil 

jsem rozsáhlé výkresy bednění vnitřních a obvodových svislých konstrukcí  

a dále také výkres bednění stropů a schéma objektové dilatační spáry. Při řešení výkresů 

jsem postupoval zodpovědně a snažil se zhotovit vhodný návrh bednění pro 4. PP. Během 

zpracování své diplomové práce jsem nabyl mnoho vědomostí týkajících se systémového  

bednění Peri ale i řízení a realizace rozsáhlejších staveb a v neposlední řadě jsem zlepšit 

své dovednosti se softwary BUILDpower S a CONTEC.  
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[4] ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí 
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březen1995 

[6] ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
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ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 
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[8] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
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2016 
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[13] ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu 

[14] NV č. 136/2016 Sb Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[15] ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení 

- Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

[16] ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, březen 2010  

[17] Zákon č. 48/2014 Sb. kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
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[19] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, leden 1992 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

tl. tloušťka 

ks kusy 

el.  elektrický 

PP podzemní podlaží 

NP nadzemní podlaží 

KZP kontrolní a zkušební plán 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EN evropská norma 

ZD základová deska 

EPS pěnový expandovaný polystyren 

HSV hlavní stavební výroba 

NTL nízkotlaký 

PSV pomocná (přidružená) stavební výroba 

NN nízké napětí 

VN vysoké napětí 

ŽB železobeton 

ZD základová deska 

WC Toaleta 

HSV Stavbyvedoucí 

M Mistr 

G geodet 

STR Strojník 

TDI Technický dozor investora 

TP  Technologický předpis 

PD Projektová dokumentace 
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