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ABSTRAKT  

Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Praze. 

Práce klade důraz na realizovatelnost objektu. Je zpracována prováděcí studie s dále 

detailním řešením průběhu výstavby z hlediska časového a finančního. Je navržen 

technologický předpis, kontrolní a zkušební plán. K provádění stavby jsou zpracované 

výkresy.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Zařízení staveniště, studie realizace technologických etap, bytový dům, Praha, stavebně 

technologický projekt, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán.  

ABSTRACT  

The subject of master’s thesis is technological project of residential building in Prague. 

The thesis is focused on feasibility of the object. An implementation study is elaborated 

with a detailed solution of the construction process in terms of time and financial. 

A technology prescription, control and test plan is designed. Construction drawings are 

processed.  

KEYWORDS  

Site construction equipment, study of the implementation of technological stages, 

residential building, Prague, building technology project, technological regulation, control 

and test plan.  
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu pro 

realizaci bytového domu v Praze, Nad Přehradou. 

Převzal jsem část dokumentace pro provádění stavby. Zaměřím se na návrh a 

optimalizaci dopravy, nasazení strojů. Zpracuji časový a finanční plán po objektech. 

Podrobně se zaměřím na realizaci hlavních technologických etap a k vybrané etapě – 

betonovým konstrukcím zpracuji TP a KZP. 

V neposlední řadě se zaměřím na projekt zařízení staveniště – zejména návrh, 

dimenzování, ekonomické náklady na ZS. 

Cílem diplomové práce je navrhnout postupy a technologie, podle kterých je možné 

zadanou zakázku postavit s ohledem na náklady a časovou náročnost. 

Rád bych si také prohloubil znalosti z oblasti výstavby pro bydlení. 

Investor si nepřál být jmenován v diplomové práci, proto bude v celém textu 

vynechán obchodní název. 
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Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

1. Úvod 

Obsahem této části dokumentace je popis technického řešení objektu „Dům C“, který 

je součástí stavby „Bydlení nad přehradou“, ve stupni pro provedení stavby. 

Referenční výškový systém Bpv (Baltský - po vyrovnání). 

± 0 = úroveň podlahy 1.NP dům C  ± 0,000 = 313,85 m.n.m. 

2. Použité podklady 

Dokumentace „Bydlení Nad Přehradou - Dům A-G“ 

Projekt pro stavební povolení 

Územní plán SÚ hl. města Prahy 

Geodetické podklady  

Inženýrskogeologické podklady a průzkumy 

Podrobný radonový průzkum 

Dendrologický průzkum 

Korozní průzkum 

Biologický průzkum 

Průzkum kontaminace 

Dopravně inženýrské posouzení lokality 

3. Účel objektu 

Jedná se o novostavbu bytového domu „C“. Dále se jedná o přípojky inženýrských 

sítí a výsadbu zeleně okolo objektu. Bytový dům C, součást stavby „Bydlení nad 

přehradou“ má 10 nadzemních podlaží a dva suterény s krytými parkovacími stáními pro 

rezidenty. V domě jsou navrženy byty v rozmezí cca 32 – 117 m2 ve velikostních 

kategoriích 1kk - 4kk. Každý byt má balkón nebo terasu.  

Jednotlivé byty jsou přístupné ze společného komunikačního prostoru situovaného 

při její východní fasádě. Komunikační prostor je tvořen schodištěm a výtahem a je 

přirozeně osvětlen okny ve fasádě. Hlavní vstup - vstupní hala - do této sekce je navržen ze 

severu. 
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Podzemní podlaží slouží pro garážová stání (1.PP a 2.PP). Dále je zde umístěno 

technické zázemí objektu, tzn. výměníková stanice, místnost pro UPS, sklepy, úklidová 

místnost, vodoměrná místnost, rozvaděče atd. Vjezd do garáží je přes suterény domu E. 

Pozemek pro bytový dům a výstavbu sítí – staveniště – se nachází ve strmém 

svažitém terénu v blízkosti křižovatky ulic Padovská a Nad Přehradou. Pozemek se svažuje 

od severu k jihu. Výškový rozdíl na celém dotčeném území je cca 14 m. 

Dům C se nachází u severního okraje tohoto území mezi domy A a E. 

Pozemek se nachází na Praze 15 v k.ú. Horní Měcholupy, v cípu mezi ulicemi Nad 

Přehradou a Padovská na vyvýšeném místě poskytující výhled na Hostivařskou přehradu 

včetně přilehlé zeleně parku a panorama Prahy.  

Na celém pozemku patřícím do funkční plochy, se nachází převážně travnatý porost s 

dřevinami, které jsou navrženy k odstranění dle dendrologického průzkumu. 

V severovýchodním cípu území je již hotový dům E. 

4. Architektonické, výtvarné, funkční a dispoziční řešení 

Pro řešené území byla zvolena koncepce 4 bytových domů, z toho tří vzájemně 

spojených parkovacími stáními ať už zastřešenými na terénu nebo krytými v suterénních 

garážích. Základním kompozičním prvkem jsou jednotlivé výškové sekce A, C, E a F o 9-

10-ti nadzemních podlažích. Bytový areál je hmotově rozdělen do dvou pomyslných řad 

terasovitě respektující celkem strmý ráz řešeného území. 

Každá sekce objektu (A, C, E) má samostatný vstup na severní straně objektu na 

úrovni 1.NP. Jednotlivé byty jsou přístupné z komunikačního prostoru, který je tvořen 

chodbou, výtahem a schodištěm. 

Celkem je budováno 50 bytů v dispozici 1+kk až 4+kk a výměře cca 32- 117 m2. 

5. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Objekt je navržen v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

5.1. Vstup do objektu 

Hlavní vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. Vstupní dveře do objektu je 

dvoukřídlými dveřmi s otvíravým křídlem šířky 1000mm, dveře vybaveny samozavíračem. 

Před vstupem do objektu je vodorovná plocha (do sklonu 2%). velikosti min. 1500x1500 

mm. Dveře jsou do výšky 400mm opatřeny okopným plechem a ve výšce 850 mm madlem 

na straně opačné než jsou závěsy. V případě použití prosklených dveří níže než 400 mm 
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nad úrovní komunikace (chodby) bude zasklení provedeno bezpečnostním sklem. Ve výšce 

800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm bude nalepený výrazný pruh š.50 

mm nebo pruh ze značek o průměru 50 mm vzdálených od sebe 150 mm, jasně viditelný 

oproti pozadí. Výškový rozdíl ve vstupu činí 20mm.  

5.2. Zvonkové tablo 

Zvonkové tablo domovního telefonu je umístěno na ploše před vstupní halou. Horní 

hrana zvonkového tabla je ve výšce 1200mm od podlahy. 

5.3. Schodiště 

Schodiště je opatřeno oboustranným madlem ve výši 900 mm, přesahujícím o 150 

mm první a poslední schodišťový stupeň. Madlo podél zrcadla schodiště je průběžné, na 

celou výšku schodiště. Stupnice nástupního a výstupního schodu je barevně odlišena od 

ostatních stupnic schodiště. U schodišť bude vyznačení obchozu pro osoby na vozíku. 

5.4. Výtah 

Velikost vnitřního prostoru kabiny výtahu je min 1100x1400 mm. Volná plocha před 

výtahem je min. 1500x1500 mm. Dveře výtahu jsou samočinné, vodorovně posuvné šíře 

min. 900mm. 

Ovládací tabla výtahu budou osazena do výšky 1200 mm. 

Ve výtahové kleci musí být instalováno sklopné sedátko v dosahu ovladačů. 

Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch 

okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí 

být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové 

ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Musí být splněny požadavky na 

akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích. Tam, kde před vstupem do 

klece výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna 

informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze. 

Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro 

nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č.4 

k vyhlášce 398/2009. 

5.5. Společné prostory domů 

Všechny společné prostory jsou bezbariérově přístupné pro osoby zdravotně 

postižené. Šířka dveří do společných prostor činí 900 mm. Podlahy jsou navrženy 

s neklouzavým povrchem - součinitel smykového tření 0,5. 
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5.6. Chodníky 

Všechny nově budované chodníky budou vybaveny přirozenými vodícími liniemi 

pro zrakově postižené. 

5.7. Parkovací stání 

V garážích je navrženo požadovaný počet stání dle §8 vyhlášky č.398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stání 

odpovídají svými parametry podmínkám této vyhlášky. 

Všechna parkovací stání pro vozidla zdravotně postižených osob budou označena 

mezinárodním symbolem přístupnosti. 

5.8. Kapacity objektu 

Tab. 1.1: Kapacity objektu 

Objekt  

  Počet bytů Garáže 

Patro 1+kk 2+kk 3+kk 4+kk celkem  
počet 

stání 

plocha 

garáže 

[m2] 

d
ů
m

 C
 

2.PP 0 0 0 0 0 30 766,1 

1.PP 0 0 0 0 0 31 811,7 

1.NP 3 0 3 0 6     

2.NP 4 1 2 0 7     

3.NP 4 1 2 0 7     

4.NP 3 0 2 1 6     

5.NP 1 1 0 3 5     

6.NP 1 1 0 3 5     

7.NP 1 1 0 3 5     

8.NP 1 0 0 3 4     

9.NP 0 0 1 2 3     

10.NP 0 0 0 2 2     

Celkem   18 5 10 17 50 61   

Plocha bytů [m2]   3443,1     

Plocha 

balkonů/lodžií [m2]         390,2     

Plocha teras [m2]         365,4     

 

6. Orientace, osvětlení a oslunění 

Všechny byty splňují požadavky na proslunění dle ČSN 73 4301. Všechny místnosti 

určené pro trvalý pobyt lidí během dne definované v ČSN 73 0580-1 vyhovují úrovní 
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denního osvětlení požadovaným normovým hodnotám. Intenzita osvětlení pro jednotlivé 

místnosti je stanovena dle ČSN EN 12464-1.  

7. Geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry 

7.1. Morfologické a geologické poměry 

Dle regionálního morfologického členění ČR patří zájmové území Poberounské 

soustavě, celku Pražská plošina, podcelku Říčanská plošina. Hlavním činitelem 

ovlivňujícím morfologické poměry širšího okolí lokality je erozivní a akumulační činnost 

vodních toků, zejména Botiče, vedle které se na morfologickém vývoji území podílela i 

rozdílná odolnost hornin předkvartérního podkladu vůči zvětrávání a denudaci, a 

neposledním faktorem morfologického vývoje lokality je i činnost člověka. 

Lokalita se nachází na svahu nad pravým břehem vodní nádrže Hostivař. Povrch 

terénu se svažuje od severu k jihu, do údolí vodní nádrže. Původní sklon povrchu terénu 

byl v minulosti částečně pozměněn, a to zejména v severní části lokality, kde byly 

zastiženy navážky o mocnosti 2,10-3,60 m. 

Od příjezdové komunikace k novostavbě bytového domu E se povrch terénu svažuje 

nejprve velmi mírně (na kótu 312-315 m n.m.) a posléze strměji směrem k jihu, kde je 

v místě přístupové komunikace do areálu základní školy kóta povrchu terénu 298,80-

301,40 m. Výškový rozdíl mezi nejnižším (jihovýchodní hranice lokality 298,80 m n.m.) a 

nejvyšším místem celého zájmového území (severní hranice lokality 315,50 m n.m.) je 

16,70 m. 

Podle stupně zvětrání a rozpukání jsou břidlice předkvartérního podkladu pro 

potřeby průzkumu rozděleny do následujících 2 zón: 

Svrchní zónu tvoří zvětralé břidlice geotechnický typ GT3.  

Spodní zóna je tvořena navětralými břidlicemi geotechnický typ GT4.  

 Na severním sousedství lokality se nachází křemencový pruh, který nebyl 

průzkumným vrtem, ani archivními sondami 1156 a 1157 zastižen. Na staveništi bytového 

domu E se však křemence nacházely a jejich přítomnost napovídá i reliéf terénu a 

existence křemencových sutí na lokalitě. Nelze tedy beze zbytku vyloučit, že se křemence 

nebudou lokálně vyskytovat i v zájmovém území. GT2, charakter křemencové sutě s 

výplní rezavě hnědého slabě písčitého jílu nebo žlutohnědého křemencového písku. 

Úlomky jsou velmi pevné křemence s velikostí od 5 cm do velikosti přesahující šířku vrtu 

V nadloží se na celé ploše řešené v rámci předběžného inženýrskogeologického 

průzkumu nachází poloha navážek – geotechnický typ GT1, kterými byl upravován 

povrch terénu do dnešní podoby. Jejich složení je obecně velmi nestejnorodé, podle 

průzkumných sond mají navážky charakter hnědé jílovité hlíny s různorodou příměsí, 

zejména cihel, kameniva, ale i stavebního a jiného odpadu (sklo, igelit, skelná vata, škvára 

ad.). Navážky jsou obecně neulehlé a jejich mocnost se může v jednotlivých částech 
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budoucího staveniště lišit v závislosti na průběhu původního povrchu terénu a stavebních 

úpravách provedených zde v minulosti. Proto nelze v poloze navážek vyloučit lokální 

výskyt nehomogenit - jak neulehlých poloh, tak na druhé straně kusů betonu.  

7.2. Hydrogeologické poměry 

Zájmové území lze na základě geologické stavby a míry propustnosti horninového 

prostředí hodnotit jako málo příhodné pro vytváření významnější zvodně. Prostředím 

výskytu podzemní vody jsou horniny skalního podkladu. Podzemní voda je vázána na 

břidlice, které se vyznačují omezenou puklinovou propustností, v nezvětralém stavu jsou 

prakticky nepropustné. Pohyb podzemní vody je přibližně shodný se směrem sklonu 

terénu, tzn. od severu k jihu. 

Hloubka hladiny podzemní vody je ovlivněna stupněm zvětrání hornin, množstvím 

srážek a rozsahem stávající zástavby. Podzemní voda se v žádné z průzkumných sond 

neustálila. Pouze v nejvýše položeném vrtu bylo v hloubce 10,50 m pod terénem 

zaznamenáno slabé zvlhčení břidlic. Lze tedy předpokládat, že občasný horizont podzemní 

vody slabé vydatnosti se nachází v hloubkách okolo 10 m pod povrchem terénu. 

8. Tabulka geotechnických vlastností zemin a hornin 

Tab. 1.2: Geotechnické hodnoty zemin: 

geotechnický typ GT1 GT2 

vybrané klasifikace a charakteristiky zemin místní oblasti 

ČSN 731001 „Základová půda pod plošnými 

základy“ – zatřídění 

F6-Y 

F4-Y 

G3, G5 

tabulková výpočtová únosnost Rdt /kPa/ - 200-450 

objemová hmotnost v přirozeném uložení 

/kg.m-3/ 

1700-2100 1950-2000 

koeficient filtrace kf /m.s-1/ 10-6 až -8 10-6-10-7 

modul deformace Edef /MPa/ 1-4 40-60 

Poissonova konstanta  /1/ 0,35-0,40 0,25-0,30 

1) soudržnost efektivní cef  /kPa/ 

2) soudržnost totální cu  /kPa/ 

1) 5-12 

2) 20-40 

1) 0-10 

 

1) úhel vnitřního tření efektivní /o/ 

2) úhel vnitřního tření totální /o/ 

1) 15-22 

2) 0-4 

1) 30-32 

 

ČSN 721002 „Silniční norma“ - vhodnost do 

silničního podloží 

VI-IX II-IV 

vhodnost do násypů málo vhodné 

až nevhodné 

vhodné* 

 

ČSN 733050 „Zemní práce“třída těžitelnosti 2-4 4 
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* s vyloučením větších kamenů a bloků křemence 

geotechnický typ GT3 GT4 

vybrané klasifikace a charakteristiky hornin místní oblasti 

ČSN 731001 „Základová půda pod 

plošnými základy“ – zatřídění 

R5 R4 

pevnost v prostém tlaku  /MPa/ 3-5 10-15 

hustota ploch nespojitosti (pro horninové 

prostředí) 

velmi velká až 

velká  

velká  

tabulková výpočtová únosnosti Rdt /kPa/ 300 400 

objemová hmotnost v přirozeném uložení 

/kg.m-3/ 

2100-2200 2250-2300 

modul deformace Edef /MPa/ 30-40 80-120 

Poissonova konstanta  /1/  0,30  0,25 

soudržnost zdánlivá c´ /kPa/ 30-50 60-80 

úhel pevnosti /o/ 28-31 32-34 

ČSN 733050 „Zemní práce“ třída 

těžitelnosti 

4 5 

9. Členění na stavební objekty 

SO01- Bytový dům „C“  

SO02- Kanalizační stoka  

SO03- Areálová dešťová kanalizace  

SO04- Areálová splašková kanalizace  

SO05- Vodovodní řad 

SO06- Vodovodní přípojka  

SO07- Veřejné osvětlení  

SO08- Přípojka slaboproud  

SO09- Zpevněné plochy a komunikace  

SO10- Sadové úpravy 
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10. Popis technického řešení 

10.1. SO 01 

10.1.1. Výkopy, pažení a zásypy 

Tato část dokumentace řeší zejména rozsah výkopů nutných pro realizaci stavebních 

objektů, nikoli inženýrských sítí. 

Výkop stavební jámy v severní části bytového objektu bude nutno vzhledem 

k prostorovým možnostem staveniště a zejména pak kvůli lokálně strmému sklonu povrchu 

terénu řádně zabezpečit svislými prvky (dle statického výpočtu záporovým pažením). 

Svahy výkopů hlubších než 3 m je nutno přerušit lavičkou šířky nejméně 0,50 m. Na 

stavbě je nutná přítomnost geologa, který potvrdí předpoklady návrhu svahování. 

Pažení je směrem k západu navrženo tak, aby mohla navázat další fáze výstavby 

suterénu.  Záporové pažení je navrženo jako dočasná konstrukce a bude provedeno jako 

jednostranné bednění monolitických stěn suterénu objektu. Pažení bude kotvené 

dočasnými lanovými kotvami v jedné výškové úrovni. Kořen kotev bude injektovaný. 

Jako zápory jsou použity profily IPE 360 a IPE 400, osazované do vrtů průměru 600 

mm. Výdřeva mezi záporami bude tloušťky 100 mm. 

Vrty pro zápory budou prováděny rotační technologií z pracovní úrovně. Při 

osazování zápor do vrtů je nutno dbát na jejich půdorysné umístění a svislost. Vrty budou 

v patě až do úrovně stanovené tabulkou zabetonovány chudým betonem.  

Následně bude výkop stavební jámy odtěžen na úroveň pracovní plošiny pro 

provedení kotev. Při provádění výkopu na kotevní úroveň budou do přírub zápor 

osazovány pažiny.  

Kotvy budou provedeny v předepsaných polohách, délkách a sklonech. Do každého 

dokončeného, vyčištěného a cementovou zálivkou vyplněného vrtu se osadí svazek 

kotevních lan s injektážní trubkou, omanžetovanou v kořenové části. Injektáž kořene bude 

prováděna nejdříve 12 hodin po osazení kotvy. Další injektáže budou prováděny nejdříve 

po dalších 12-ti hodinách. Technologické přestávky pro zrání kotev bude využito pro 

osazení převázek. Napnutí kotev bude možné nejdříve 10 dnů od dokončení injektáží. 

Po napnutí kotev bude možno postupně dotěžit stavební jámu na úroveň dna. Na dně 

stavební jámy při strojním těžení bude ponechána krycí vrstva tl. cca 0,50 m, která bude 

odtěžována jen za pomoci lehkých mechanismů a základová spára bude ihned po dotěžení 

překryta podkladním betonem. 

Svahování výkopů je dle IGP nutno provést v poměru výšky k půdorysné délce 

svahu 1:1. 
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Pouze výkopy rýh pro základové pasy budou prováděny výkopem svislou stěnou, 

následně bude osazeno bednění bočních ploch pasů, aby se zabránilo znečištění výztuže při 

případném sesunutí hrany výkopu. 

Geologické prostředí je geotechnicky ohodnoceno v kapitole 8 jako podklad pro 

případné statické výpočty stability stěn výkopů. 

Při provádění výkopových prací je nutno zamezit negativnímu působení 

klimatických vlivů (rozmáčení a promrznutí) na spáru pod podlahovou deskou. V prostoru 

po sejmutí poslední vrstvy zeminy (cca 30 cm) je nutno okamžitě provést nehutněný 

štěrkopískový podsyp a spáru uzavřít vrstvou suchého podkladního betonu. 

Hloubka hladiny podzemní vody okolo 10-12 m pod povrchem terénu, přičemž její 

vydatnost bude velmi malá. V průzkumných vrtech provedených ve východní části 

zájmového území bylo v dané hloubce zaznamenáno pouze vyšší zvlhčení jádra. 

Úroveň HTU je navržena ve dvou výškových úrovních. Jedna výšková úroveň je na 

kótě -6,250 = 307,600 m. n. m., druhá výšková úroveň je navržena na kótě -0,300 = 

313,550  m. n. m. Obě vrtné roviny jsou navrženy ve spádu 1% směrem od severu k jihu. 

Z této úrovně rovněž budou vrtány piloty pro založení objektu. Po provedení HTU a 

vyvrtání pilot je výkop na základovou spáru navržen v 1.PP v základní figuře na kótě -

0,525 = 313,325 m. n. m. ve 2PP v základní figuře na kótě -6,730 = 307,12 m.n.m. 

Zeminu pro zpětný zásyp posoudí přizvaný geolog. 

Úroveň ČTÚ ve výkresech je okótována včetně rozprostřené ornice. Bilance zemin 

v násypech je uvažována bez vrstvy ornice v tl. 200 mm.  

Vzhledem k tomu, že severní strana domu zasahuje svými základovými 

konstrukcemi – stěny, pasy – do nepropustného skalního podloží tvořeného zvětralými 

prachovitými břidlicemi s jílovou výplní, je podél severní stěny navrženo drenážní 

opatření. 

Během odkopávek při zhotovení záporové pažící stěny bude za dřevěné pažnice 

provedeno odkopání cca 300 mm širokého pásu, který bude zpětně po osazení pažnic 

dosypáván štěrkem. Při výskytu většího množství srážkové vody drenážní vrstva umožní 

odtok vody do spodní části základové konstrukce. Pod základovou konstrukcí budou 

vytvořena odvodňovací pera, vždy po cca 10 m délky severní stěny bude vytvořen drén o 

šířce 1 m a hloubce 0,3 m po úroveň základové spáry, délka drénu bude zasahovat min. cca 

2 m za hranu nepropustného podloží. Nepředpokládá se osazení drenážního potrubí do 

štěrkové vrstvy. 

10.1.2. Založení 

Pro založení stavby jsou navrženy piloty Ø600, 900 a 1200mm. Průměry a délky 

pilot jsou navrženy dle podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. Průměry a délky 

pilot jsou navrženy v závislosti na intenzitě zatížení, úrovni založení a geologickém 

profilu. Na stavbě je nutná přítomnost geologa, který potvrdí předpoklady návrhu. Pokud 

dojde k odlišnostem, musí být ihned informován statik a bude provedeno přepočítání délek 
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pilot dle skutečné geologie. Piloty jsou navrženy osově pod sloupy a pod vnitřními 

stěnami.  

Na pilotách bude proveden železobetonový rošt tl. 500 až 600 mm zajišťující 

stabilitu pilot a konstrukcí v násypech a přenášející zatížení ze skeletu do pilot. Podél 

zasypaných suterénních stěn rošt funguje i jako rozpěra pro přenos vodorovných sil od 

zemního tlaku. Rošt je monoliticky spojen se spodní stavbou. 

Piloty krčku jsou propojeny se základovým roštem kvůli přenosu vodorovných 

zatížení. 

V oblasti výstavby bylo provedeno geoelektrické měření. Z posouzení korozní 

agresivity prostředí z hlediska bludných proudů vyplývá, že v dané lokalitě je prostředí 

zvýšeně agresivní (III. stupeň korozní agresivity). 

Primární opatření: 

Návrh vhodné betonové směsi a krytí výztuže. U pilot 75mm a u neizolovaných 

základových konstrukcí 50mm. 

Sekundární opatření: 

Základový rošt v místě styku se sloupy opatřit nátěrem (např. Xypex), část sloupů ve 

styku s terénem opatřit nátěrem Xypex a stěrkou (např. Triflexprodetail) a to až do výšky 

150 mm nad úroveň konstrukce podlahy a obsypat štěrkem. 

10.1.3. Hydroizolace stavby 

Spodní stavba 

Hydroizolace spodní stavby je řešena samotnou železobetonovou konstrukcí, která je 

provedena jako tzv. Xypexová vana. Spodní stavba nebude opatřena povlakovou izolací. 

Vodotěsnost betonové konstrukce bude zajištěna přidáním krystalizační přísady Xypex pro 

zamezení tvorby nadměrných trhlin do betonové směsi. 

Vodorovný nosný podklad pod podlahovou deskou je tvořen betonovou mazaninou o 

základní tl. min. 50 mm. Mezi základovou desku a podkladní beton bude vložena separační 

vrstva. Povrch podkladního betonu musí být rovný a bez výčnělků, v opačném případě 

musí být povrch vyrovnán cementovým potěrem. 

Prostupy ŽB konstrukcí jsou řešeny plastovými prostupkami např.Bettra P-Liner a v 

případě kabelů systémovými prostupkami Haufftechnik. Procházející potrubí bude 

utěsněno systémovými manžetami v tl.40mm.  

Radonový index pozemku: zájmové území lze zařadit do nízkého radonového indexu 

pozemku – nevyžaduje zvláštní ochranná opatření. 
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Střecha 

 

Vrchní pás: 

Celoplošně natavený pás z modifikovaného bitumenu s posypem. Natavitelný 

elastomerový bitumenový pás o tloušťce min. 4,0 mm, tloušťka krycích bitumenových 

vrstev nad vložkou i pod vložkou pásu min. 1,5 mm, pevnost při přetržení podélná min. 16 

kN/m,  průtažnost při přetržení min. 40 %. Pás bude modifikovaný stabilním typem 

syntetického kaučuku v celé tloušťce pásu tzn. včetně nosné vložky.  

Podkladní pás: 

Elastomerový bitumenový pás o tloušťce min. 3,5mm resp. 3,0mm (kotvený nebo 

samolepící ),  tloušťka krycích bitumenových vrstev nad vložkou i pod vložkou pásu min. 

1 mm, pevnost při přetržení podélná min. 16 kN/m. Pás bude modifikovaný stabilním 

typem syntetického kaučuku v celé tloušťce pásu tzn. včetně nosné vložky.  

Terasy 

Vrchní pás s odolností proti prorůstání kořínků: 

Natavitelný elastomerový bitumenový pás o tloušťce min. 4 mm (vrchní, 

s ochranným posypem), tloušťka krycích bitumenových vrstev nad vložkou i pod vložkou 

pásu min. 1,5 mm. Pás musí být výrobcem deklarován s odolností proti prorůstání rostlin, 

Nosná vložka může být z kvalitních polyesterových rohoží nebo z kombinovaných vložek 

na bázi polyesteru a skla.  

Podkladní pás elastomerový: 

Bitumenový pás o tloušťce min. 3,5mm resp.3,0 mm (kotvený nebo samolepící 

s mikroventilačním systémem),  tloušťka krycích bitumenových vrstev nad vložkou i pod 

vložkou pásu min. 1 mm, pevnost při přetržení podélná min. 16 kN/m. Pás bude 

modifikovaný stabilním typem syntetického kaučuku v celé tloušťce pásu tzn. včetně 

nosné vložky. 

Spád povlakové hydroizolace dle PD, minimálně 1° ( 1,75 %) bez ohledu na kvalitu 

podkladu a výrobní tolerance. 

Koupelny  

V koupelnách bude provedena systémová stěrková. Tato hydroizolace bude 

„vytažena“ 150 mm na stěnu, u sprchových koutů do výše min. 2,1 m nebo do výše 

obkladu a u van na zděných a ŽB stěnách do výše 300 mm nad horní úroveň vany, na SDK 

deskách za vanou také do výše 2,1 m. Dodávka včetně výztužných profilů, systémových 

doplňků a vodotěsných návazností na okolní konstrukce. Hydroizolační stěrka bude 

provedena pouze v koupelnách, na samostatných WC nikoliv. 
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Balkony 

Na balkonech bude provedena hydroizolační polymerová stěrka aplikovaná dle 

technolog. předpisu výrobce např. MAPEI Mapelastic, vytažena do výše 350 mm na stěnu, 

lokálně vyztužená sítí ze skelných vláken (v koutech sokl – balkon, na rozhraní zateplené a 

nezateplené části balkonu, nad okrajovým oplechováním), zatřenou do stěrky, 

v přechodech z vodorovné na svislou kci (dilatace) bude použita systémová dilatační 

pružná páska např. MAPEI Mapeband, v dilatačních spárách bude použitý trvale pružný 

tmel dle technologického pokynu výrobce např. MAPEI Mapesil AC, povrchy ke kterým 

přiléhá tmel ošetřeny penetrací např. Primer FD. Stěrku je možné provádět při teplotě 

povrchu (ne vzduchu) min. 8  ̊C případně dle TP výrobce. 

Svislé ŽB Konstrukcí a základových roštů ve styku s terénem 

Horní povrch základových roštů, patek pod stěnami a sloupy budou natřeny nátěrem 

na bázi Xypex. 

10.1.4. Obvodový plášť, vnitřní stěny a příčky 

Zdivo 

V objektu se nacházejí různé typy zděných konstrukcí. Dle funkce, kterou mají 

splňovat, je lze rozdělit na tyto základní typy: 

 vyzdívky obvodového pláště 

 mezibytové příčky a příčky mezi bytem a chodbou v nadzemních podlažích 

 vnitřní příčky jednotlivých bytů v nadzemních podlažích 

 ostatní příčky a podezdívky v nadzemních podlažích 

 izolační přizdívky v nadzemních podlažích 

 instalační přizdívky v nadzemních podlažích 

 PZ1 – instalační přizdívka do výšky 1000 mm 

 PZ2 – instalační přizdívka do výšky 1250 mm 

 PZ3 – instalační přizdívka do úrovně vany nebo sprchového koutu 

 ostatní příčky a podezdívky v suterénu 

 vnější zděné konstrukce 

Z hlediska použitých materiálů lze tyto konstrukce rozdělit na: 

 zdivo z keramických zdících bloků např. POROTHERM  

 zdivo z tvarovek např. LIAPOR  

 zdivo z pórobetonových bloků např. YTONG  
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 zdivo z vápenopískových bloků např. VAPIS  

Vnitřní příčky, vnitřní stěny (konstrukce dodatečně zděné) musí být vyzděny max. 20 

mm pod spodní hranu desky. Vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce je nutno provést úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji.  

Vyzdívky obvodového pláště budou provedeny s promaltovanou spárou mezi 

poslední řadou cihel a betonovým stropem. Toto promaltování je provedeno ze statických 

důvodů s ohledem na zatížení fasády větrem. 

Vnitřní nenosné konstrukce (příčky, mezibytové stěny, zdivo v suterénu) budou 

podloženy ze statického hlediska a z hlediska vzduchové neprůzvučnosti hydroizolačním 

pásem A330H. 

Překlady 

 LIAPOR tl. 240 mm a příslušné délky 

 POROTHERM tl. 80 a 115 mm a příslušné délky 

 dvojice ocelových úhelníků 40/40/, uložení ve zdivu min. 120 mm, na straně 

ŽB kce profily společně navařeny na ocelový válcovaný profil L 60/60/6  

 Ve stavební nice mezi hydrantem a rozvaděčem elektro bude použitý ŽB 

staveništní prefabrikát tl.70mm s požární odolností 

10.1.5. Střecha 

Střešní plášť bude proveden jako systémové řešení (tzn. včetně typových řešení 

detailů) za použití technologie např. Krpa-Dehtochema, SIPLAST, ICOPAL, nebo 

BITUMAX, tzn. s použitím 2 pásů z modifikovaného bitumenu. Ve skladbě s požadavkem 

na typ kce Broof (t3) musí být použity výrobky, které jsou uvedeny v certifikované skladbě 

střechy s vlastnostmi Broof (t3). 

Tepelné izolace jsou na bázi EPS. Ve skladbě s požadavkem na typ kce Broof t3 

musí být použity výrobky, které jsou uvedeny v certifikované skladbě střechy s vlastnostmi 

Broof t3. EPS 100 S. 

Součástí konstrukce střešního pláště je i dodávka a osazení vpustí s nástavným 

košem po celé výšce všech vrstev. 

Součástí střešního pláště je vytvoření pochozích koridorů na skladbě stř. pláště 

v systémovém provedení, dále zateplení atik a jader do výšky min 500 mm nad H.H. ŽB 

desky (pokud není v detaile uvedeno jinak) a vytažení hydroizolace min. 300 mm nad 

čistou úroveň střešního pláště včetně ukončujících profilů 

Klempířské práce budou provedeny ze strojně lakovaného plechu min. tl. 0,6mm při 

respektování ustanovení ČSN 73 36 10. 
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Střešní výlez 

Pro zajištění výlezu na střechu, plný - systémový výrobek 

Instalační jádra budou vyústěna nad střechu dle typového detailu. Konstrukce je 

tvořena z cihel plných CP s překrytím Cetris deskou tl. 24mm, v případě souběhu více 

prostupů ve vzájemné blízkosti nebo při rozměru větším než 1,0 m budou na spodní stranu 

OSB desky doplněny výztuhy příložkami. Krytina z TiZn plechu s min. sklonem 5,2 %, 

přesahující vnější obrys jádra o min. 30 mm. V zastřešení jádra jsou prostupy, nebo větrací 

mřížky pro vyústění instalací, lemování prostupů a návaznosti jsou součástí dodávky 

krytiny. Jádro je vždy doplněno o větrací plastovou hlavici pro odvětrání prostoru pod 

stříškou jádra. 

Záchytný systém proti pádu osob 

 S ohledem na riziko pádu z výšky při obsluze a údržbě zařízení na střeše, bude 

k zajištění systému ochrany před pádem proveden záchytný systém. 

10.1.6. Podlahy 

Veškeré podlahové konstrukce nadzemních podlaží budou provedeny jako těžké 

plovoucí podlahy s kročejovou izolací na polystyrenu EPS T, s roznášecí deskou 

z anhydritu resp. bet. mazaniny na schodištích s nátěrem, důsledně oddilatovanou od 

svislých konstrukcí pomocí okrajových pásků na bázi minerálních vláken min. tloušťky 10 

mm. 

Roznášecí betonové desky plovoucích podlah budou obecně provedeny na kótu –

15mm , resp. -10mm pod úroveň čisté podlahy. 

Roznášecí deska = anhydrit resp. betonová mazanina s polypropylenovými vlákny.  

Nášlapné vrstvy 

Koupelna, toaleta: keramická dlažba TechnoArt Spin Plus 45x45 cm pokládaná na 

koso 

Chodba uvnitř bytu: keramická dlažba TechnoArt Spin Plus 45x45 cm pokládaná na 

koso včetně soklu, sokl řezaný 

Obývací pokoj: koberec Barkotex Refreshing se soklem, v ploše 6 m2 u kuchyňského 

koutu keramická dlažba série TechnoArt Spin Plus, formát 45x45 cm na koso, bez soklu 

Ložnice, šatna, komora v bytech: koberec Barkotex Refreshing se soklem 

Společné prostory – domovní chodby v NP: keramická dlažba RAKO Sandstone Plus 

29,8x59,8 cm barva šedá (DAKSE271) + řezaný sokl  

Společné prostory – úklidová komora, kočárkárna: keramická dlažba Taurus Graniti 

Kréta 30x30cm + řezaný sokl, bez soklové lišty  

Schodišťové rameno: keramická dlažba RAKO Sandstone Plus 29,8x59,8 cm, šedá 

schodnice DCPSE271, z čela dlaždice  šedá DAKSE271, řezaný sokl 
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Podesty, mezipodesty: keramická dlažba formátu 29,8x59,8 cm RAKO Sandstone 

Plus šedá DAKSE271 

Společné prostory – vstupní hala: podlahová krytina je navržena Rako Sandstone 

Plus 29,8x59,8 cm šedá (DAKSE271) + řezaný sokl 

10.1.7. Úpravy povrchů - omítky 

Omítky vnitřní 

V bytech v NP, vstupní hale a schodištích budou provedeny omítky 

VÁPENOSÁDROVÉ – VSO 

V ostatních prostorech a místnostech budou – VÁPENOCEMENTOVÉ – VCO + 

štuková lícní vrstva 

Na zděných stěnách: budou provedeny VSO tl. 15 mm, nebo VCO tl. 15 mm se 

štukovou lícní vrstvou (pod obklady bude provedena omítka hladká pod obklad). 

Na železobetonových stěnách: tenkovrstvé omítky (stěrky) tl. 5 mm. 

Na železobetonových stropech: tenkovrstvé omítky (stěrky) v tl. 5 mm 

Podzemní podlaží: železobetonové stěny a sloupy v garážích 1pp a 2pp bez omítek 

s uzavíracím nátěrem, bez malby. 

Na tvarovkách Ytong v suterénech bude provedena stěrková armovaná omítka + 

malba a nátěrem ze strany společných prostor a garáží, a ze strany technických místností 

bude provedeno pouze zatření spar. 

Na tvarovkách z pórobetonu použitých na přizdívky bude provedena tenkovrstvá 

stěrka tl.5 mm pod hydroizolační stěrku a následně obklad. 

Návaznost omítky nebo tenkovrstvé stěrky na rám výplně otvoru je vždy přes 

přechodové APU lišty. 

Pro omítání v koupelnách je možné použít také kombinaci jádra z vápenocementové 

omítky v tl.10 mm a vrchní vrstvy omítky z vápenosádrové omítky v tl.5 mm. 

Omítky vnější 

Zateplovací systém 

Bude použit kontaktní zateplovací systém (KZS = ETICS) certifikovaný dle ETAG 

004 v kvalitativní třídě A (při protažení 2% trhlina max. 0.2 mm) Sto nebo Weber. 

Součástí certifikovaného kontaktního zateplovacího systému (KZS) je omítka 

silikonová probarvená (nebo speciální pro designové povrchy), omítka obsahuje kapsle s 

pozvolna uvolňovanými chemickými přísady proti houbám a plísním. Omítka je vhodná 

min. pro HBW 20%.  

Tepelná izolace certifikovaná s systému na bázi EPS 70F  
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Hmoždiny bez prokreslování s koeficientem bodového tep. mostu χ "chý" do 0,001 

W/K, tj. vata: STR U 2G + zápustný talířek VT 2G + zátka, EPS : samozapouštěcí.   

Armovací stěrka se sítí ze skelných vláken apretovanou proti zásadám. 

Tenkovrstvá silikonová omítka probarvená v celé tloušťce  

V soklové skladbě je navíc provedeno lepení a nátěr armovací stěrky speciální 

hydroizolační stěrkou, izolantem v soklové skladbě je tzv. perimetr, tj. desky ze soklového 

polystyrenu typu wafle, extrudovaný XPS pouze pod úrovní terénu. 

Vnější špaleta okna (vnější ostění a nadpraží) bude zatepleno tep. izolací tl. 50 mm 

v ostění a 80 mm v nadpraží. Styky s rámem budou provedeny z interiéru APU-lištou, z 

exteriéru systémovou okenní lištou se síťovinou. Styky budou součástí dodávky fasády. 

Vnější podokeník bude ze strojně lakovaného plechu. Před aplikací zateplovacího systému 

je nutno osadit držáky podokeníků. Pro boční zahloubení podokeníků do omítky bude 

v zateplovací fasádě provedena spára 20 mm  hluboká, ve spádu 9%. Omítka bude 

aplikována po osazení podokeníků. 

Pokud je čelo ŽB nezateplené stěny/sloupu zapuštěno do KZS, je po každé straně 

sloupu/stěny vložena dilatační lišta na celou výšku stěny, která je součásti dodávky 

zateplovacího systému. 

Vodotěsná izolace bude vytažena min.150 mm resp. 300 mm nad úroveň ČTU. 

Spodní líc zateplovacího systému bude opatřen Z profilem, za který bude zaháknuto 

zateplení. 

Materiály tepelných izolací na obvodových konstrukcích budou členěny podle výšky: 

a)  na objektech s požární výškou do 12ti metrů včetně bude použitý materiál s třídou 

reakce na oheň E (EPS), není požadavek na vytvoření požárních pásů na fasádě  

b) na objektech s požární výškou od 12ti do 30ti metrů bude použitý materiál  

ba) s třídou reakce na oheň E (EPS) do výšky HH podlaží s pož. výškou do 12ti 

metrů (mezi jednotlivými požárními úseky jsou nehořlavé svislé i vodorovné požární pásy 

o šířce alespoň 900 mm, v předsazených částech o rozvinuté délce alespoň 1200 mm (viz. 

dokumentace POZ, výkres požárních pásů)). 

bb) s třídou reakce na oheň A1,A2 (min. vata) od výšky HH podlaží s pož. výškou do 

12ti metrů až po HH atiku střechy (mezi jednotlivými požárními úseky jsou nehořlavé 

svislé i vodorovné požární pásy) 

bc) s třídou reakce na oheň A1,A2 (min. vata) na fasádách chráněných únikových 

cest po celé výšce 

c) na objektech s požární výškou nad 30 metrů bude použitý materiál s třídou reakce 

na oheň A1,A2 (min. vata) po celé výšce (mezi jednotlivými požárními úseky jsou 

nehořlavé svislé i vodorovné požární pásy). 
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10.1.8. Úpravy povrchů - obklady 

Obklady vnitřní 

Obklady budou provedeny ve všech koupelnách, WC, úklidových místnostech, 

včetně soklů v místnostech s dlažbou. Způsob pokládky, úprava podkladu a použité 

materiály budou navrženy jako celek v certifikovaném provedení a v kvalitě a provedení 

dle ČSN. Za sprchovým koutem a vanou bude do výšky 2,1 m provedena hydroizolační 

stěrka. 

Do obkladů budou osazeny revizní otvory. 

Zařizovací předměty budou silikonovány. Spáry mezi obkladem a dlažbou budou 

silikonovány, spáry konvexních svislých rohů obkladů budou silikonovány. Veškerý styk 

vnějších rohů - rohovník do obkladů plastový – kulatý roh. 

Tolerance provedení obkladů:   1.5 mm na dvoumetrové lati. 

Koupelny: keramické obklady do výšky min. cca 2200 mm 

WC: keramické obklady do výšky cca jedné řady nad přizdívkou (cca 1500 mm) 

Vnější rohy ukončeny hliníkovou lištou tvaru „L“, ukončení obkladu bez lišty 

V koupelnách bude osazeno zapuštěné zrcadlo bez fazety. 

Obklady – materiál: 

 Koupelna, toaleta: keramický obklad TechnoArt Spin Plus 25x45 cm bez 

listely 

 Úklidová místnost: za výlevkou: keramický obklad TechnoArt Spin Plus 

25x45, bílá barva 

10.1.9. Nátěry, malby 

Nátěry:  

Veškeré výplně otvorů budou dodány kompletizované s konečnými povrchovými 

úpravami. Budou provedeny nátěry zámečnických výrobků (zárubně, zámečnické výrobky 

uvnitř objektu, apod.).  Nátěry budou syntetické v kvalitě dle ČSN. Barevnost nátěrů dveří 

a zárubní dle specifikací investora. Dále bude provedeno dopravní značení, nátěr sloupů a  

ochranných prvků (syntetické nátěry žlutočerné barvy). Všechny klempířské výrobky 

ze strojně lakovaného plechu budou v odstínu RAL7016, zámečnické výrobky z ocelových 

prvků použité ve venkovním prostoru (zábradlí, madla, atd.) budou žárově zinkované 

případně s nátěrem. Zástěny na balkonech a terasách budou opláštěné deskami cetris, které 

budou opatřené fasádním nátěrem v odstínu dle architektonických pohledů. 

Malby: 

Nadzemní patra – Primalex Standard - bílá 

Podzemní patra – Primalex Standard – bílá 
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10.1.10. Podhledy 

Podhled v parkingu a sklípcích 1PP (T01) 

Bude použita konstrukce podhledu s opláštěním 1x deskou Rigips Rigidur tl. 

12,5 mm bez povrchové úpravy. Nosná kce podhledu provedení RIGIPS (dvojitý CD/UD 

rošt) na rektifikovatelných závěsech s  vloženou minerální izolací tl. 180 mm vhodnou do 

zavěšených podhledů, např. Isover UNI. Svítidla budou přisazena na spodní líc podhledu 

v místech sníženého podhledu budou zapuštěna do niky vytvořené v podhledu. 

V konstrukci podhledů je nutné také zohlednit dvířka pro přístup k armaturám technologií 

a pro přístup k požárním ucpávkám. Tato dvířka jsou nedílnou součástí podhledu. 

Podhled ve spol. prostorech a tech. místnostech PP bez požadavku na pož. odolnost 

(T02) 

Bude použita systémová konstrukce podhledu s opláštěním 2x SDK deskou tl. 

12,5 mm a s nosnými profily v jedné rovině. Např. SDK strop D113 od firmy Knauf. Celá 

konstrukce bude provedena jako celek a to certifikovaným a systémovým. V zateplených 

podhledech je použita minerální tepelná izolace vhodná do zavěšených podhledů, 

tl.60 mm. Ve vlhkých prostorách použít SDK desky do vlhkého prostředí. Svítidla budou 

přisazena na spodní líc podhledu. V konstrukci podhledů je nutné také zohlednit dvířka pro 

přístup k armaturám technologií. Tato dvířka jsou nedílnou součástí podhledu. Rozvody 

potrubí ZTI, UT, VZT a žlaby EL vedou nad podhledem, závěsy podhledů nutno osadit 

souběžně s montáží technologií. 

SDK podhledy pro zakrytí rozvodů VZT v bytech (T03) 

Pro zakrytí rozvodů vzduchotechniky v koupelnách, koupelnách s WC, ve WC a 

příp. kuchyních, budou provedeny pouze sádrokartonové „kastlíky“, tj. pouze opláštění  

vzduchotechniky nebo falešný trámek. Bude použit impregnovaný sádrokarton s úpravou 

do vlhka tl. 12,5 mm (Knauf GKBI). V případě, že z jádra prostupují do bytu 2 nebo více 

potrubí VZT, která jsou od sebe vzdálena méně než 0,5m, musí být podhled protipožární 

(PO odolnost EI 30 vychází ze stupně pož.úseku do kterého je zařazeno jádro). Při realizaci 

podhledů musí být dodržena v místě pod podhledem min. světlá výška 2300mm od čisté 

podlahy. Pouze u zákrytu, na který je přisazován z boku ventilátor, bude SH. kastlíku 

provedena ve výšce 2200 mm od čisté podlahy (SH. skříně ventilátoru je cca 2250 mm od 

ČP). V koupelnách a na WC budou použity SDK desky do vlhkého prostředí. 

SDK podhledy (kastlíky) pro zakrytí rozvodů TZB ve společných prostorách (T04) 

Bude použita systémová konstrukce podhledu s opláštěním 2x SDK deskou Knauf 

White tl. 12,5 mm. Např. SDK strop D112 od firmy Knauf. Na nosnou kci podhledu bude 

pod instalace vložena minerální vata vhodná do akustických podhledů tl.60mm.  

Podhled pro zakrytí páteřních rozvodů v CHÚC v 1.PP (T05) 

Samostatný požární předěl (min. EI30 Rigips na kovové konstrukci (CD), opláštěný 

2x RF 12,5mm, minerální izolace 40 mm (nad profily dvouvrstvě) o min. objemové 

hmotnosti 40kg/m3 (např. Isover UNI). Celá konstrukce bude provedena jako celek a to 
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certifikovaným a systémovým řešením. Podhledy jsou osazeny na chodbách, kde jsou pod 

stropem vedeny páteřní trasy ZTI a TOP. Při realizaci podhledů musí být bezpodmínečně 

dodržena v místě pod podhledem světlá výška min. 2300 mm od čisté podlahy.  

Nezateplený podhled na společných chodbách v 1.NP mimo prostor CHÚC pro 

zakrytí páteřních rozvodů ZTI a TOP, bez požadavku na požární odolnost 

(T06) 

Bude použita systémová konstrukce podhledu s opláštěním 2x SDK deskou tl. 

12,5 mm a s nosnými profily v jedné rovině. Např. SDK strop D113 firmy Knauf. Při 

realizaci podhledů musí být bezpodmínečně dodržena v místě pod podhledem světlá výška 

min. 2300 mm od čisté podlahy. Ve vlhkých prostorách použít SDK desky do vlhkého 

prostředí. V konstrukci podhledů je nutné také zohlednit dvířka pro přístup k armaturám 

technologií. Tato dvířka jsou nedílnou součástí podhledu. 

Podhled ve vstupní hale (T07) 

Bude použita konstrukce podhledu s opláštěním 2x deskou SDK tl. 12,5 mm bez 

povrchové úpravy. Ve vstupní hale budou použity SDK desky do vlhkého prostředí. Nosná 

kce podhledu v jedné rovině typ D 113 firmy Knauf s vloženou minerální izolací tl. 

120 mm vhodnou do zavěšených podhledů, např. Isover UNI nebo DOMO COMFORT. 

Při provádění dodržovat technologické postupy a způsoby montáže dle standardů Knauf. 

Spáry mezi deskami mimo nosné profily podhledu budou seshora překryty přířezky desek. 

Podhledy budou vždy podvěšeny do úrovně popsané v půdorysech. Svítidla (LED pásky) 

v AL profilu budou zapuštěna do podhledu. Povrchová úprava tohoto podhledu dle TP 

výrobce penetračním nátěrem a malbou do exteriéru v barvě RAL 9003 – bílá.  

10.1.11. Výplně otvorů 

Okna a balkonové dveře, vstupní dveře 

V obvodovém plášti jsou navržena plastová okna a balkónové dveře. Vstupní dveře 

do objektu a dveře mezi vstupní halou a chodbou v 1.NP jsou navržena jako hliníková. 

Okna a dveře na CHUC B je nutné použít s třídou reakce na oheň A až D. Okenní otvor na 

mezipodestě mezi 9.NP a 10.NP na CHÚC B, který bude osazen automatickým otevíráním 

okenního otvoru pomocí přetlakové klapky doplněné o tlakovou centrálu, nutné použít 

s třídou reakce na oheň A až D. 

Provedení: 

5-ti komorový plastový profil bílé barvy s výztužnými rámy, funkční spára musí mít 

dvoustupňové těsnění, středové těsnění s dekompresní dutinou. Okna jsou spojena do 

celých sestav, skládajících se z jednotlivých oken a balkónových dveří. Rozšiřovací a 

podkladové profily jsou součástí dodávky – tabulka oken.  

Dvoukřídlá okna jsou navržena jako štulpová (stejný princip je dodržován také u tří a 

více dílných oknech, kdy dvojce oken otvíravých od sebe je také bez sloupku). 

Povrch:   
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Stálobarevný tvrzený plast barva bílá – strana do interiéru, barevná folie RAL 7016 -

– strana do exteriéru.  

Hliníkové rámy – barva v interiéru i exteriéru RAL7016. 

Osazení:  

Okna budou osazována v souladu s ČSN 74 6077. Do líce cihelné v případě osazení 

do zděné stěny, v případě osazení okna do ŽB stěny budou okna předsazena před vnější líc 

ŽB kce. Stabilizována budou pomocí kotev. Připojovací spára bude přelepena fólií zevnitř 

(parozábrana) i zvenku (difuzní neoprénový pásek), bude vypěněna polyuretanovou pěnou.  

Osazení fólií kolem oken bude rovněž v souladu s ČSN 74 6077. 

Kování: 

Konstrukční, celoobvodové, čtyřpolohové (mikroventilace), bezpečnostní umožňující 

kombinaci otevírání se sklápěním nebo uplatnění jen jedné z těchto funkcí. 

U oken vyklápěcích bude kování uzpůsobeno pro vyklopení okna s omezovačem, pro 

mytí musí být okno možno vyklopit zcela. Okna ve vyšších polohách (tj. standardní 

ovládání je ve výšce nad 2 m), budou osazena pákovým kováním, ovládání bude staženo 

do výšky 1,5m nad čistou podlahou. 

Všechna okna s nízkým parapetem budou vybavena dětskou pojistkou proti otevření 

s možností výklopu. 

Zasklení: 

Izolačním dvojsklem, skladba skel dle požadovaných zvukových neprůzvučností. 

Zasklívací jednotky musí mít „teplý“ nekovový distanční rámeček. 

Izolační vlastnosti: 

Požadovaná hodnota min. Uokna ≤ 1,2 W/(m2.K), Uskla ≤ 1,1 W/(m2.K) 

Povrchové teploty na neprůhledných kcích navazujících na připojovací spáru jsou 

spočítány na konkrétní typ okna od firmy Brex. Pokud bude použito jiné okno je nutné, 

aby dodavatel oken detaily znovu posoudil. Splnění povrchové teploty v zasklívací spáře 

musí dodavatel oken doložit vždy. 

Akustické vlastnosti: 

Jjsou definovány na základě zpracované akustické studie. V akustické studii je pro návrh 

parametrů oken z důvodu otevřených suterénů uvažováno s faktorem přizpůsobení spektru 

Ctr. Dle akustické studie jsou všechna okna v protihlukové třídě TZI 2 = 34dB. 

Příslušenství bytových balkonových dveří: 

Pro omezení běhu balkonového křídla, které se otevírá k parapetu, bude použit prvek 

kování omezovač otevírání na 90°, který se umístí do horní části dveří. Přesná specifikace 

tohoto výrobku dle zvoleného dodavatele oken. Nutno předložit vzorek k odsouhlasení GP 

a TDI. 
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Vnitřní parapety: 

Okenní parapety budou plastové (i na CHÚC). Přesah 30 mm přes vnitřní líc 

obvodové zdi. Barva bílá. Tvar s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou, 

s upravenými bočními hranami. Vnitřní nášlapný práh  v případech, kdy balkónové dveře a 

francouzská okna mají vnitřní (zděný) stupeň je nášlap, je ze systémového dřevotřískového 

laminovaného parapetu se zesílenou přední hranou, s upravenými bočními hranami – barva 

- bílá. Parapety jsou součástí dodávky oken a balkónových dveří. 

Vnější podokeníky:  

Budou ze strojně lakovaného plechu tl. 0,8mm, v barvě RAL dle výběru architekta , 

přesah 30 mm za líc obvodové stěny (za líc kont. zatepl. systému). Podokeníky jsou 

součástí dodávky oken. Podokeníky budou na bocích zakončeny zahloubením do omítky 

resp. zateplovacího systému – systémové provedení včetně systémových přechodových lišt 

– ve standardu např. STO. V detailech jsou podokeníky označeny jako K015. Jsou uvedeny 

tabulce klempířských výrobků, jejich množství odpovídá délce oken. 

Infiltrace a spárová průvzdušnost:  

V nabídce dodavatele okenních sestav musí být zohledněno také řešení trvalé 

infiltrace o velikosti 0,5násobku objemu vzduchu v obytných místnostech. Infiltrace tohoto 

objemu bude zajišťována všemi okny v příslušné místnosti dohromady. Intenzita výměny 

vzduchu v užívané místnosti (dle ČSN 73 0540-2), průvzdušnost funkčních spár výplní 

otvorů (dle ČSN 73 0540-2). 

Okenní sestavy musí umožňovat trvalou infiltraci pomocí 4té polohy kliky. Dále 

musí být dle výšky osazení okna v budově splněna max. spárová průvzdušnost při 

zavřeném okně iLV,N dle ČSN 73 0540-2. 

Řešení zakrytí připojovací spáry:  

Je součástí dodávky oken. Je nutné splnit tepelně technické a akustické vlastnosti 

okna jako celku, tedy vč. připojovací spáry. 

Požární odolnost:  

Dveře, v prostoru chráněné únikové cesty musí být certifikovaná na třídu reakce na 

oheň nejhůře D.  

Bezpečnostní požadavky na prosklené dveře ve spol. prostorách: 

Skla dobíhající k terénu v exteriéru (kde nehrozí možnost vypadnutí do volného 

prostoru) jsou vždy v bezpečnostním provedení - minimálně tvrzená (ESG) nebo vrstvená 

(VSG) a jsou dimenzována na zatížení od provozu. V prosklených dveřích musí být 

použita bezpečnostní skla v obou tabulích izolačního dvojskla. 

Vstupní části fasádních konstrukcí budou splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce č. 

398/2009 Sb. - O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. požadavky na vstupy do objektů 

(dveře), na celoskleněné stěny a požadavky na označení těchto stěn a dveří. 
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10.1.12. Tepelné izolace 

Tl. tepelných izolací je dána normovými požadavky na jejich minimální tloušťku. 

Fasádní zateplovací systém:  

Fasáda svislá:  

Běžné zateplení fasády: minerální vlákno nebo EPS F, tl. 140 mm na zděné kci, 

160mm na žb. kci (fasádní zateplovací systém), návrhový součinitel tepelné vodivosti 

izolantu nesmí překročit hodnotu 0,041 W/mK. 

 - XPS v části soklu a dále pod terénem 

 

Vodorovné části: 

Spodní líce balkonů - minerální vlákno, tl. 100 mm v typickém podlaží resp. 120 mm 

v 1.NP. 

Spodní líc arkýřů minerální vlákno, tl. 160 mm. 

V rámci dodávky fasádního systému je nutné také doložit statický výpočet a 

posouzení kotevního plánu. Statický posudek bude proveden na základě odtrhové zkoušky 

a zvolené materiálové skladby dodavatele. 

Finální úprava na tepelných izolacích: 

Součástí certifikovaného kontaktního zateplovacího systému (KZS), omítka 

silikonová probarvená (nebo speciální pro designové povrchy), omítka obsahuje kapsle s 

pozvolna uvolňovanými chemickými přísady proti houbám a plísním. Omítka je vhodná 

min. pro HBW 20%. Pro HBW nižší než 20% bude dodavatelem doložen souhlas s 

nabízenou kompletní přesnou skladbou KZS. Není-li určeno jinak, bude zrnitost 1,5 nebo 

2mm. Orientační tl. na tep. izolantu 4-6mm dle typu skladby.  

KZS Obvodové stěny: 

Tepelná izolace certifikovaná v systému na bázi EPS 70 F nebo Greywall šedý 

fasádní polystyren (pěnový polystyren) nebo minerálních vláken (dle požadavků části 

POZ), lepený a kotvený (EPS lepeno na 40% plochy, vata na 60% plochy, lamely a 

minerální podhledy celoplošně) dle potřeby podklad penetrován. Rovinnost podkladu min. 

2cm/m (u celopl. lepení 1cm/m), větší nerovnosti nutno dorovnat nosnou omítkou. 

Hmoždinky bez prokreslování s koeficientem bodového tep. mostu χ "chý" do 

0,001 W/K, tj. vata: STR U 2G + zápustný talířek VT 2G + zátka, EPS: samozapouštěcí.  

Armovací stěrka se sítí ze skelných vláken apretovanou proti zásadám (pro bezcementové 

systémy je použita armovací stěrka bezcementová) + mezinátěr. 

Tenkovrstvá silikonová omítka probarvená v celé tloušťce, omítka obsahuje kapsle s 

pozvolna uvolňovanými chemickými přísady proti houbám a plísním. Omítka je vhodná 

min. pro HBW 20%.  
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V soklové skladbě je navíc provedeno lepení a nátěr armovací stěrky speciální 

hydroizolační stěrkou, izolantem v soklové skladbě je tzv. perimetr, tj. desky ze soklového 

polystyrenu typu wafle, extrudovaný XPS pouze pod ú.t. (pro velkou roztažnost a 

odlučivost od armovací stěrky). 

Tepelná izolace střech: 

Izolace tvořící spádové vrstvy z EPS – pěnový polystyren, minerální vlákno – např. 

ORSIL S, v detailech použit XPS. 

Střechy – EPS 100 S. 

Drobné střechy, např. přejezd výtahu - ORSIL S. 

Terasy - EPS 150 S. 

Kotvení dle tech. předpisu systému celé skladby. Mech. kotvit z přesahů prvního 

pásu – skladby bez parozábrany. Lepením dle technolog. předpisu výrobce – skladby 

s parozábranou. 

Lokální zateplení ŽB kcí v podzemních podlažích: 

Zateplení stropu:  

Strop v parkingu, v technologických místnostech a sklípcích v 1.PP je v celé ploše 

opatřen podhledem z desek Rigidur resp. SDK s vloženou minerální tepelnou izolací 

tl. 160 mm vhodnou do zavěšených podhledů, např. Isover UNI.  

Zateplení horní části ŽB sloupů s stěn: 

V prostoru podhledů Rigidur resp. SDK bude realizováno minerální tepelnou izolací 

mechanicky kotvenou a lepenou k podkladu bez další povrchové úpravy, např. Isover 

Fassil. 

Mimo prostor v podhledech cetris resp. SDK bude realizováno kontaktním 

zateplovacím systém s tepelnou izolací na bázi minerálních vláken, např. Orsil TF Profi a 

tenkovrstvou silikátovou omítkou probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze 

skelných vláken. 

Zateplení systémových detailů stavby: 

Např. balkony, lodžie, arkýře – dle detailů stavby. 

Tepelné izolace v podlahách: 

Dle skladby konstrukcí. 

10.1.13. Akustické izolace 

Podlahy  

V konstrukčním systému těžkých plovoucích podlah s izolací proti kročejovému 

hluku na bázi minerální vlny v tloušťkách a materiálové variantě dle skladby podlah,  
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důsledné oddělení podlahy od svislých stěn vložením okrajové pásky z minerálních vláken 

tl. min. 10 mm, vyloučení akustických lokálních mostů (rozvody v podlaze atd.). Při 

provádění mokrých procesů nad úrovní izolace proti kročejovému hluku je nutno důsledně 

provádět separační PE folii s dostatečnými přesahy a dodržovat pracovní kázeň tak, aby 

nedošlo ke znehodnocení parametrů izolace proti kročejovému hluku.  

Do konstrukčního systému těžkých plovoucích podlah v místě anhydritu u dveří bude 

vložen dilatační dělící prvek. 

Schodiště 

Důsledné oddilatování montovaných konstrukcí šikmých schodišťových ramen od 

svislých ŽB nosných konstrukcí, těžké plovoucí podlahy na podestách a mezipodestách 

včetně důsledného oddilatování od svislých konstrukcí, uložení prefabrikovaných 

schodišťových stupňů na izolační podložky proti kročejovému hluku a jejich oddilatování 

od konstrukce plovoucí podlahy na podestě a mezipodestě.  

Stavební konstrukce s předepsaným parametrem indexu vzduchové neprůzvučnosti  

Provést v navržených skladbách, u vícevrstvých konstrukcí dodržet parametry 

materiálů jednotlivých vrstev, u montovaných konstrukčních systémů dodržet parametry a 

principy systémového provedení dle technologického předpisu výrobce.  

Dveře a okna  

Dodržet parametr minimálního indexu vzduchové neprůzvučnosti. 

Vedení VZT potrubí, VZT jednotky  

Pružné závěsy vedení potrubních tras, trasy VZT potrubí vždy vést samostatně, 

nikoliv spolu s ostatními profesemi, osazení širokopásmových tlumičů hluku a 

kompenzátorů mezi VZT soustrojí a potrubí na straně sání i výtlaku, potrubní rozvody ve 

strojovnách opatřit akustickou izolací, průchody VZT potrubí stavebními konstrukcemi 

pružně oddělovat, u VZT jednotek dodržet maximální hladiny akustického výkonu, potrubí 

procházející chráněnými prostory zcela akusticky izolovat. 

ZTI  

Pružné uložení na stavební kce pomocí pružných závěsů 

Výtahy  

Nutno splnit parametry technologie s ohledem na přenos hluku a vibrací. 

10.1.14. Protipožární izolace 

Budou provedeny dle ČSN 73 0802 a dalších souvisejících předpisů 

10.1.15. Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky jsou specifikovány v tabulce zámečnických výrobků, nebo jsou 

součástí projektu a výkazů profesí. 



Technická zpráva ke stavebně technologickému objektu 

- 38 - 

 

Obecně všechny kovové součásti zámečnických výrobků v exteriéru jsou žárově 

zinkovány (zinkovány budou případně i prvky v interiéru dle tabulky zámečnických 

výrobků). Vybrané výrobky v exteriéru a interiéru budou opatřeny syntetickým nátěrem 

v provedení a kvalitě dle ČSN, v odstínu RAL dle tabulky zámečnických výrobků. 

Oplocení parkingu: 

Na jižní straně parkovacího krčku bude v 1. PP a 2. PP provedeno oplocení ze 

svařovaného pletiva s povrchem pozinkovaným a poplastovaným. Konstrukci pro vypnutí 

tvoří ocelové sloupky přes celou výšku podlaží.   

 

 

Dělící stěna na terase 1.NP: 

Jedná se o dělící stěny na terase 1.NP. Výška dělící stěny bude splňovat požadavky 

profese PBŘ. Jedná se dále o ocelovou konstrukci opláštěnou deskami Cetris. Ocelové 

prvky žárově zinkovány, povrch desek dle architektonického návrhu. 

Ocelové překlady: 

V případě, že dveřní otvor z jedné strany přiléhá k ŽB konstrukci nebo jsou dva 

dveřní otvory příliš blízko u sebe a délka uložení pro standardní překlad by byla příliš 

malá, jsou překlady tvořeny dvojicí ocelových. úhelníků 40/40/5, uložení ve zdivu min. 

120 mm, na straně ŽB kce profily společně navařeny na ocelový válcovaný profil L 

60/60/6, dl.dle tl.příčky,  mechanicky kotvený do boku ŽB kce pomocí hmoždinek. 

Překlady nad rozvaděči ESI a ESL jsou řešeny shodným principem. Všechny ocelové 

překlady budou natřeny základním nátěrem. 

10.1.16. Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny ze strojně lakovaného plechu tl. 0,6mm 

z konkrétní typové řady určené výrobcem pro daný výrobek (jiný řada pro střešní krytinu, 

jiná pro parapety atp.).  

Vnější parapety oken jsou ze strojně lakovaného plechu tl.0,8 mm, jsou provedeny 

jako systémové a budou součástí dodávky oken.  

Všechny klempířské výrobky budou mít odstín RAL 7016.  

Veškeré rozměry (rozvinuté šířky oplechování, apod.) nutno ověřit na stavbě. Pokud 

není speciálně popsáno nebo kótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce 

provedeny podle ČSN 73 3610 „Klempířské práce stavební“. Všude tam, kde klempířské 

práce navazují na izolatérské práce, musí být plech podložen pásem izolace. Dále musí 

dodavatel provést systémové napojení oplechování na systémový venkovní parapet oken 

bez vzniku elektrolytického článku. 

Vždy musí být vyloučen stav, kdy by mohlo dojít k cementové či elektrolytické 

korozi. 
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10.1.17. Truhlářské výrobky 

Veškeré truhlářské výrobky do exteriéru budou tlakově impregnovány přípravkem 

proti dřevokaznému hmyzu a houbám (transparentní impregnace) + další úprava povrchu 

mořením - impregnace a moření dle ČSN. 

Veškeré truhlářské výrobky do interiéru budou opatřeny ochranným matným 

transparentním lakem v kvalitě dle ČSN. 

U oken a balkónových dveří budou provedeny vnitřní parapety - tyto parapety budou 

součástí  dodávky oken a balkónových dveří. Vnitřní parapet: bílý plast dutinový, vstupy 

na terasy a balkony budou řešeny zděným stupněm - nášlap ze systémového 

dřevotřískového laminovaného parapetu se zesílenou přední hranou, s upravenými bočními 

hranami – barva - bílá. 

U vstupních dveří do bytů a dalších dveří budou provedeny prahy z tvrdého dřeva 

(buk) lakovaný (součást dodávky dveří) š. 100 mm. V případě, že podlahová krytina před a 

za dveřmi bude mít výrazně rozdílnou výšku např. dlažba ve spol.prostorech vs. koberec na 

chodbě bytů, bude dřevěný práh pro tento rozdíl na spodní straně upraven. 

Vstupy na předzahrádky v bytech v 1. NP budou vybaveny dřevěným roštem na 

dlažbě předzahrádky. 

10.1.18. Gabionové koše na atikách 

K ŽB atikám na terasách v 1.NP budou přisazeny gabionové koše. Šířka přisazených 

gabionových košů je 150 mm. Koše budou přikotveny k ŽB atikám. 

Obdobně bude řešena i zástěna kontejnerového (odpadového) stání. 

Atika u spojovacího krčku mezi domem C a E bude opatřena prázdným gabionovým 

košem (výškově shodným s plnými gabionovými koši u atik teras v 1. NP). Velikost oka 

prázných gabionových košů bude shodná s velikostí oka plných gabionových košů u atik 

teras v 1. NP. 

10.1.19. Ocelová pergola 

V 1. PP se nachází nad částí půdorysu ocelová pergola. Pergola je tvořena ocelovými 

válcovanými profily otevřeného průřezu – nosníky IPE 180 až IPE 270, sloupky z profilu 

JA180/100/12,5. Veškeré prvky budou pozinkovány. Předpokládá se šroubové spojení 

jednotlivých prvků. Střešní krytina je z trapézového plechu TR 50/250/0,88. Konstrukce je 

počítána na požární odolnost R15. Sloupky jsou navrženy na normový náraz auta – tzn. síla 

150 kN ve výšce 375 mm nad podlahou garáží. Konstrukce je ztužena tyčovinou ø12 mm. 

Veškeré prvky jsou navrženy z oceli S235. 

10.1.20. Ocelová lávka 

Mezi stropem parkingu (deska nad 2. PP) a upraveným terénem se nachází spojovací 

lávka pro chodce. Tato je navržena jako svařovaný rám z profilů UPE 140 a IPE 120. 
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Pochozí vrstva bude tvořena pororoštem SP 3.30x33/11. Lávka bude k připojena k ŽB 

desce a k základovému pasu. Styky budou kloubové (u desky posuvný kloub). Konstrukce 

bude pozinkovaná. 

10.1.21. Markýzy 

Nad vstupem do objektu v 1. NP se nachází železobetonová. Markýza je provedena 

ve spádu 2,0% směrem od objektu. Je kotvena do stropu nad 2. NP pomocí trojice 

rektifikovatelných táhel ø20 mm. Detaily kotvení jsou uvedeny na výkrese tvaru 1. NP. 

Markýza je dále podepřena pilířem tl. 180 mm. 

Další markýzy se nacházejí nad 4, 7, 8, 9 a 10.NP. Tyto markýzy jsou tvořeny ŽB 

deskou ve spádu a k objektu jsou připojeny pomocí izonosníků. 

10.1.22. Ostatní výrobky a vybavení 

Informační systém 

V objektu bude proveden informační a bezpečnostní. Jedná se např. o číslování - 

označení bytů číslem (na zvonkovém tlačítku), dále se jedná číslování garážových stání a 

značení mezinárodním symbolem přístupnosti dle vyhlášky 398/2009 Sb., bude provedeno 

na podlahu a na stěnu nebo na sloup, číslování komor, ostatních místností, apod. Dále se 

jedná o další označení jako např. úniková cesta, garáže, zákaz vstupu s otevřeným ohněm, 

apod.  

Klíčový trezor na fasádě objektu 

Na fasádě objektu vedle vstupních dveří bude umístěn klíčový trezor. 

Obslužný pult požární ochrany 

OPPO panel bude umístěn v prostoru vstupní haly na SDK kci před dveřmi z vstupní 

haly do prostoru chodby.  

10.1.23. Instalační šachty (bytová jádra) 

Pro vertikální rozvod instalací jsou navrženy obezděné instalační šachty (bytová 

jádra). Po osazení technických rozvodů budou instalační šachty v úrovni stropů 

přebetonovány. Instalační šachty tvoří samostatný požární úsek. 

10.1.24. Vertikální doprava 

Schodiště 

Schodiště budou provedena dle ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy“, 

příslušných OTP a dle vyhlášky 398/2009. 

Hlavní schodiště jsou navržena jako prefabrikovaná ramena uložená na monolitické 

podesty a mezipodesty. Ramena budou z akustických důvodů uložena přes pryžový tlumící 

pás BELAR N-08 tl. 10 mm. Podesty jsou součástí stropní desky, mezipodesty budou 



Technická zpráva ke stavebně technologickému objektu 

- 41 - 

 

prováděny dodatečně pomocí lišt vylamovaní výztuže ve schodišťových 

stěnách.Povrchová úprava stupňů, podest i mezipodest na schodišti je tvořena keramickou 

dlažbou se soklem 70 mm, s požadovaným protiskluzem dle ČSN 73 4130, ČSN 74 4507, 

OTPP a Vyhl. č.398/2009. Stupnice nástupního a výstupního schodu (jalový stupeň) je 

v celé ploše barevně odlišena od ostatních stupnic schodiště. U schodišť bude vyznačení 

obchozu pro osoby na vozíku. Konstrukce podlah podest a mezipodest je tvořena těžkou 

plovoucí podlahou (po obvodě bude bet. roznášecí deska oddilatována od svislých 

konstrukcí pomocí okrajových pásků na bázi minerálních vláken min. tloušťky 10mm, 

povrchová úprava spáry bude realizována trvale pružným tmelem, tř. reakce na oheň A1, 

A2. Zábradlí jsou ocelová s dřevěným madlem a jsou kotvena z boku ramene, podesty a do 

obvodové stěny schodiště. 

Výtah 

Bytový dům bude vybaven jedním výtahem od Thyssen Krupp: 

 1 x výtah osobní  

 vnitřní rozměr šachty : 2540x1705 mm 

 min.  vnitřní rozměr kabiny : 2100x1100mm 

 počet stanic: 12 (2 podzemní, 10 nadzemních) 

 kabina neprůchozí 

 počet osob : 13 

 velikost dveří : š 900 mm (dle výrobce výtahu) 

 nosnost min. 1000 kg 

 lanový 

 strojovna v horní části šachty 

 telefonní spojení kabiny přes GSM bránu  

 evakuace: není evakuační, při požáru nebo výpadku proudu sjede nebo vyjede 

do základní stanice v 1. NP 

10.2. SO02 - Kanalizační stoka  

V rámci výstavby nového areálu bytových domů bude prodloužena stávající 

dešťová kanalizace z kameniny DN300, která se nachází jižně pod zájmovým objektem. 

Nová kanalizace se napojí do stávající koncové šachty dešťové kanalizace. Od napojení 

bude stoka vedena západním směrem v délce 31,4m. Nová kanalizace bude ukončena 

koncovou prefabrikovanou kanalizační šachtou DN1000. Tato šachta bude řešena jako 

sestava s kónickým kusem a poklopem DN600 hloubky 4,87 m. Šachta bude krytá 

litinovým poklopem DN600 o třídě únosnosti D400. Potrubí z kameniny se uloží do 

betonového sedla umístěného na podkladní betonové vrstvě o tl. min. 100 mm, dále bude 
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potrubí obetonováno a obsypáno štěrkopískem min. 300 mm nad vrchol potrubí. Na 

zbývající zásyp se použije vykopaná zemina z rýhy, která se následně zhutní. Potrubí 

povede ve spádu 7% ve směru ke stávající šachtě. 

10.3. SO03 - Areálová dešťová kanalizace.  

Dešťová kanalizační přípojka má délku 6 m a je navržena z kameninového potrubí 

DN250, které začíná ve spadišťové šachtě RŠ5 a bude zaústěno skrze další šachtu ve 

sklonu 11,7% do kanalizační stoky. Potrubí bude uloženo do betonového sedla s podkladní 

vrstvou tl. 100 mm, obetonováno a zasypáno štěrkopískem do výšky min. 300 mm nad 

vrchol potrubí. Šachta RŠ5 je řešena jako vysoká sestava s vnitřním spadištěm. Je 

poskládána z betonových skruží DN1000 a DN600, šachetního dna a kónusového dílce. 

Krytá bude betonovým poklopem o únosnosti D400. Odtok ze šachty je o 2,92 m níže než 

přítok z areálové dešťové kanalizace. Areálová dešťová kanalizace je vedena od 

spadišťové šachty DA22 (do které je vedena vnitřní kanalizace domu C) a končí ve 

spadišťové šachtě RŠ5. Její součástí jsou 3 vsakovací pásy a celkem 6 šachet, z nichž je 

jedna šachta spadišťová a 4 šachty s přepadem.  

Šachty: 

Na trase kanalizace se nachází jedna spadišťová šachta a jedna šachta s přepadem o 

vysoké sestavě s hloubkou 7,3m a složením viz RŠ5, dále pak 3 šachty s přepadem a jedna 

bez přepadu o nízké sestavě s hloubkou do 2,5 m složené z betonových skruží DN1000, 

krycí deskou a pojezdovým poklopem DN600. Rozdíl mezi přítokem a odtokem u šachet s 

přepadem při vsakovacích tělesech bude vždy 700 mm  

Potrubí: 

Potrubí je složeno z kanalizačních trub PVC-KG SN8 spojovaným hrdly s 

integrovaným těsněním. Potrubí bude ukládáno do pískového lože min. tl. 100 mm a bude 

obsypáno hutněným štěrkopískem min. 300 mm nad vrchol potrubí. Nad obsyp bude 

položena výstražná fólie a zbývající zásyp se provede vykopanou zeminou s předepsaným 

hutněním. Dimenze potrubí se na trase kanalizace mění. Mezi šachtami DA21 a DA15, 

DA13 a RŠ5 je potrubí DN200, od DA15 po DA14 je potrubí DN 300 a mezi DA14 a 

DA13 je potrubí dimenze DN250. Celkové délky jednotlivých dimenzí jsou DN200 – 

45,1m; DN 250 – 7,5 m; DN300 – 2,7 m.  

Vsakovací pásy:  

Součástí stavebního objektu jsou také 3 vsakovací pásy:  

Vsakovací pas č. 6: 21 x 3 m hl. 1,5 m, štěrková výplň frakce 32 mm, objem vody 

18,9 m3 , drenážní potrubí celoperforované DN200 o délce 22 m  

Vsakovací pas č. 7: 19 x 3 m hl. 1,5 m, štěrková výplň frakce 32 mm, objem vody 

17,1 m3 , drenážní potrubí celoperforované DN200 o délce 22 m 21  

Vsakovací pas č. 8: 12 x 2,5 m hl. 1,5 m, štěrková výplň frakce 32 mm, objem vody 

9,0 m3 , drenážní potrubí celoperforované DN200 o délce 12 m  
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Vsakovací tělesa budou štěrková z frakce 32-63 mm a se shora a ze stran obaleny 

separační geotextílií o gramáži 300 g/m2. Drenážní potrubí DN200, které bude zajišťovat 

rozvod vody po celém vsakovacím pasu a zároveň bude vsakovací těleso odvětrávat, musí 

být v horním okraji tělesa. Vsakovací pás bude uložen souběžně s vrstevnicemi, aby bylo 

dodrženo stejné krytí po celé délce vsakovacího pasu. Nátok ze vsakovacího tělesa bude 

přes přepadovou prefabrikovanou šachtu.  

10.4. SO04 – Areálová splašková kanalizace  

Objekt areálové splaškové kanalizace se stejně jako dešťová kanalizace sestává z 

přípojky a z areálové části splaškové kanalizace pro objekt C.  

Přípojka: 

Přípojka splaškové kanalizace bude z kameniny DN200 o délce 6,13 m. Přípojka 

končí na dně spadišťové revizní šachty RŠ2 a bude napojena na stávající splaškovou 

kanalizaci z kameniny DN300, která se nachází při jižní hranici zájmového areálu. 

Napojení bude provedeno pomocí kanalizační odbočky DN300/200 45°. Potrubí přípojky 

je navrženo ve sklonu 10%. Uložení potrubí viz kanalizační stoka.  

Šachty: 

Na trase areálové splaškové kanalizace se nachází celkem 4 šachty, ve směru k 

hlavnímu objektu jsou označeny: RŠ2, S3, S2, S1. Šachty S3, S2, S1 jsou nízké sestavy z 

prefabrikovaných betonových dílců se šachetním dnem, skružemi DN1000, krycí deskou a 

poklopem v přejezdovém provedení o DN600. Výška šachet je od 1,8 m do 2,6 m. Šachta 

RŠ2 je navržena s vnitřním spadištěm o vysoké sestavě se šachetním dnem, skružemi o 

DN1000/800, kónusy a poklopem o DN600. Výška sestavy je 7,59 m, přičemž rozdíl mezi 

výtokem a vtokem do šachty RŠ2 je 5,39 m.  

Potrubí: 

Potrubí areálové splaškové kanalizace bude odvádět splaškové vody z hlavního 

objektu C skrze šachty S1-S3 do spadišťové šachty RŠ2 a odtud dále do přípojky 

splaškové kanalizace. Potrubí je navrženo z materiálu PVC-KG o DN200. Celková délka 

potrubí je 71,5 m. Uložení potrubí viz potrubí areálové dešťové kanalizace. Spojování se 

provede pomocí integrovaného těsnění v hrdlech trub. Vnitřní kanalizace bude při prostupu 

ŽB zdí uložena do ocelové chráničky pro potrubí DN200, která bude tvořit prostup 

konstrukcí stěny. Prostup bude s volnou a pevnou přírubou pro kompenzaci navazující 

hydroizolace. Vlastní dotěsnění mezi procházejícím potrubím a vnitřním lícem prostupky 

bude zajištěno vložením potrubního těsnění v systémovém referenčním provedení Hauff 

Technik.  

10.5. SO05 – Vodovodní řad  

Nový vodovodní řad bude zásobovat vodou bytový dům. Vodovodní řad bude 

napojen na vodovod ze stejného materiálu, budovaného v rámci předchozích etap výstavby 
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souboru bytových staveb. Napojení bude provedeno na koncový úsek stávajícího řadu. 

Stávající koncový podzemní hydrant bude přeložen na konec nového vodovodního řadu. 

Celý nový vodovodní řad v délce 60,3 m bude od místa napojení veden západním směrem 

až před plánovaný dům C, kde bude ukončen podzemním hydrantem DN80 a to 2 m za 

napojením vodovodní přípojky pro dům C. Nový vodovodní řad bude z tvárné litiny 

DN150 se zámkovými spoji a s cementovou vystýlkou. Na trase vodovodu budou osazeny 

podzemní hydranty, které budou sloužit jako provozní, pro odkalení a odvzdušnění 

vodovodu. Vodovod bude ukončen podzemním hydrantem. Vodovodní potrubí bude 

uloženo min. 1,5m pod terénem do pískového lože tl. 100 mm, ve sklonu min. 0,3%. 

Pískový obsyp je hutněn po vrstvách 200 mm až na úroveň 300 mm nad horní okraj roury. 

Potrubí bude označeno folií (vodovod – modré barvy). Zásyp se provede vytěženým 

výkopkem.  

10.6. SO06 – Vodovodní přípojka  

Nová vodovodní přípojka bude z potrubí z tvárné litiny DN80. Od napojení na nový 

vodovod (SO05) bude přípojka vedena jižním směrem do 1.PP objektu „C“. V suterénu 

1.PP bude zhotovena vodoměrná místnost, ve které se umístí vodoměrná sestava. 

Vodoměrná místnost bude přístupná z 1.PP, bude tepelně izolována a bude vytápěna (min. 

temperována na teplotu 5°C.) Potrubí je navrženo v délce 6,5 m a je spojované zámkovými 

spoji DN80. Vodoměrná sestava bude DN80 s vodoměrem DN50. Za vodoměrnou 

sestavou bude na vodovodní přípojku napojeni vnitřní rozvod pitné vody. Vodovodní 

přípojka bude při prostupu ŽB zdí uložena do ocelové chráničky pro potrubí DN80, která 

bude tvořit prostup konstrukcí stěny. Prostup bude s volnou a pevnou přírubou pro 

kompenzaci navazující hydroizolace. Vlastní dotěsnění mezi procházejícím potrubím a 

vnitřním lícem prostupky bude zajištěno vložením potrubního těsnění v systémovém 

referenčním provedení Hauff Technik. Vodovodní potrubí bude uloženo min. 1m pod 

terénem do pískového lože tl. 100 mm, ve sklonu min. 0,3%. Pískový obsyp je hutněn po 

vrstvách 200 mm až na úroveň 300 mm nad horní okraj roury. Potrubí bude označeno folií 

(vodovod – modré barvy). Zásyp se provede vytěženým výkopkem.  

10.7. SO07 – Veřejné osvětlení  

Stavební objekt veřejného osvětlení se nachází v severní části staveniště podél ulice 

Padovská a její součástí jsou 2 stožáry a kabelové vedení. Nové veřejné osvětlení bude 

napojeno na předchozí stožár VO zbudování v rámci výstavby bytového objektu E. Pro 

nové VO budou použity ocelové ohraněné vetknuté stožáry VO osazené výbojkovými 

svítidly typu Schréder. Použité stožáry budou mít standardní povrchovou úpravu (žárové 

23 zinkování). Spodní část ohraněných stožárů VO bude před jejich montáží opatřena 

ochranným nátěrem, dle pokynu správce VO. Betonové základy stožárů VO budou typové 

pouzdrové s použitým betonem typu C16/20. Rozteč mezi stožáry je max. 46m. Nové 

kabely VO budou vedeny ve výkopech o rozměru 350x500 mm v ose mezi stožáry. Typ 

kabelů je CYKY-J 4x10 mm2 v délce cca 92 m. Kabely budou ve výkopech uloženy v 

pískovém loži, shora zakryty betonovými deskami, cihlami nebo kabelovými krycími 
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deskami z PVC a zasypány původní zeminou výkopů, která bude zhutněna před definitivní 

úpravou povrchu terénů.  

10.8. SO08 - Přípojka slaboproud  

Přípojkou slaboproudu je myšleno vedení datových kabelů od dvou distributorů z 

veřejné sítě elektronických komunikací. Mezi základní poskytované služby této sítě patří 

přenos televizního, rozhlasového signálu, datových signálů - Internetu, telefonu a dalších 

možných doplňkových služeb. Jedná se o vedení metalického kabelu QR 540 a NN kabelu 

CYKY 3*1,5 s uzemněním CY4. Přípojky slaboproudu obou distributorů povedou z 

rozvaděče již zrealizovaného bytového domu E v podzemních podlažích v připravených 

slaboproudých kabelových trasách (žlabech), které budou připraveny (instalovány) v rámci 

stavebních prací. Optické kabely vedeny až do rozvaděčů v 1.PP domu C, odkud povedou 

dále do jednotlivých bytů.  

10.9. SO09 – Zpevněné plochy a komunikace  

Jedná se o vybudování pěších komunikací na severní straně objektu (podél ulice 

Padovská, přístupový chodník na jižní straně vedoucí od garáží v 1.PP objektu C směrem 

na jih k plánovanému objektu F a opravu stávajícího chodníku na severní straně před BD 

„E“ po prodlužování vodovodního řádu. Dále je součástí SO09 dlažba a dopravní značení 

parkingu ve 2.PP. Na severní straně při ulici Padovská bude v rámci výstavby hlavního 

objektu C prodloužen stávající chodník o 49,53 m směrem z východu na západ. Šířka této 

pěší komunikace je zachována podle stávající pěší komunikace čili 3,5m ve spádu 2% 

směrem k ulici Padovská. Dlažba bude vibrolisovaná zámková – cihla tl. 80 mm, kladená 

do drti frakce 4/8 mm. Výjimkou je 3,75 m široký vstup do objektu C, kde je navržena 

velkoformátová betonová dlažba BEST-GIGANT 1000/500/120. K chodníku vedle vstupu 

do objektu C náleží prostor pro domovní odpad 5,2x2,8 m dlážděný z klasické 

vibrolisované dlažby zámkové tl. 80 mm. Prostor je ohraničen ŽB zdí tl.200 mm a výškou 

1600 mm s vnějším gabionovým obkladem tl.200 mm. Ohraničení chodníku tvoří po obou 

stranách obrubník 80x250 mm zvýšený 60 mm nad dlažbu. Pouze v začátku úpravy na 

východní straně, kde se navrhovaný chodník přibližuje ke hraně stávající linie kolmých 

parkovacích stání v ul. Padovská, je záhonový obrubník v nezbytném rozsahu nahrazen 

nízkou montovanou opěrnou zdí z prvků CS Beton – Palisáda City 160/160/600mm (s 

izolací proto vodě na rubu) v betonovém loži. Převýšení je jednotné 400mm. Garáže jsou 

volně napojeny na garáže objektu E. Jednotlivá parkovací místa jsou označena reflexní 

barvou a místa pro tělesně postižené osoby jsou opatřeny dopravním značením na stěně. 

Veškeré pojížděné rohy v suterénech (vjezdy, sloupy, pilíře atd.) jsou opatřeny žlutočernou 

zebrou do výše min.1.20mm. Vjezd do obou podlaží garáží se vstupními portály v napojení 

na budovu „E“ jsou ošetřeny v celé výšce i na překladu.  

10.10. SO10 – Sadové úpravy  

Severně od objektu C bude podél vstupního chodníku založen záhon z rostlin. 

Druhou stranu od vchodu doplní velký dominantní keř – okrasný dřín. Úzký pás mezi 
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trávníkem a záhonem (přístup k rozvodné skříni) bude vysypán kačírkem. Podél ulice 

severně od domu C směrem ke stávající zástavbě je navrženo k výsadbě několik listnatých 

stromů s podrostem trávníku. Na úrovni vstupu bude vysazen jiný kontrastní druh – jasan 

ztepilý. Terén kolem domu C bude z důvodu umístění podzemních garáží a příjezdových 

ramp poměrně členitý. Vzniknou prudké svahy, které budou osázeny půdopokryvnou 

zelení se solitérami nebo skupinkami vyšších keřů a stromů. Součástí zeleně budou i 

předzahrádky jednotlivých bytů, které budou od okolí odděleny popínavou zelení.  

11. Likvidace a nakládání s odpady 

Veškerý nevyužitelný materiál bude odvážen na odpovídající skládku. Zhotovitel 

provede evidenci odpadů a likvidaci podle vyhl. č. 185/2001 Sb., o odpadech v souladu s 

vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, a vyhláškou vyhl. č. 383/2001 Sb., 

o  podrobnostech nakládání s odpady. 

12. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č.26/1999 Sb hl. města 

Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 

příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 

bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O 

technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům, zejména vyhlášce 

č.26/1999 Sb. hl. města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu 

v hlavním městě Praze. 

13. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 

inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. V průběhu realizace stavby je nutné 

pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky 

veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhl. č.591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

vyhl. č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, vyhl. č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. 

Je nutno dodržovat vyhl. č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále budou dodržovány požadavky vyhl. č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 

a zabezpečení výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní opatření 

při provádění prací v ochranných pásmech. 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s přístupovými 

cestami, s pracovištěm s technologickým předpisem a budou jim opětovně zdůrazněny 

hlavní zásady BOZP. 

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; 

všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, 

aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat 

provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování 

protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s 

médiem. 

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 

a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit 

normami ČSN EN 50110-1,2. 
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Koordinační situace s širším řešením dopravních tras 

1. Značení 

Vjezd a výjezd ze staveniště bude do ulice Nad Přehradou. Tato ulice přímo křižuje 

ulici Padovská. Na ulici budou značky omezující rychlost a upozorňující na blízké 

staveniště. Zákres je k nalezení ve výkresu „Situace širších dopravních tras“. 

Dále je možné nahlédnout do výkresu „Koordinační situace“. 

2. Dopravní dostupnost 

2.1. Skládka, štěrkovna 

Assman&syn na ulici Teplárenská 1620, Praha. Skládka je vzdálená od staveniště 

7,0 km. Na skládce je také možné zakoupit štěrky a písek. Čas dojezdu jedné trasy je cca 

11 minut v závislosti na provozu. 

 



Koordinační situace s širším řešením dopravních tras 

- 50 - 

 

Obr. 1: Doprava na skládku a štěrkovnu 

2.2. Betonárka 

Beton se bude na stavbě odebírat z certifikované betonárky Metrostav. TBG 

Metrostav sídlí na adrese Koželužská 2246/5, Praha Libeň, 180 00. Z Betonárky bude také 

dovážena čerstvá maltová směs. Vzdálenost jedné trasy je 14,5 km s předpokládanou 

dobou dojezdu cca 23 minut. 
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Obr. 2: Trasa k betonárce 

2.3. Armovna, bednění, mechanizace a ostatní prvky 

Dovoz výztuže, bednění, strojů a nářadí, buněk a dalších prvků pro zařízení 

staveniště bude realizován ze střediska Metrostav Stavebniny na adrese Bystrá 2243/8 

Praha, 193 00. Vzdálenost je 15,8 km a předpokládaná doba dopravy na jedné trase cca 

21 min. 
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Obr. 3: Metrostav stavebniny – armovna, prvky zařízení staveniště, mechanizace 
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Časový a finanční plán stavby  

1. Objektový časový a finanční plán 

V příloze diplomové práce. 

2. Plán nasazení pracovníků 

V příloze diplomové práce. 

3. Propočet stavby dle THU 

V příloze diplomové práce. 
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Studie realizace hlavních technologických etap hlavního 

stavebního objektu 

1. Úvod 

Název stavby: Bytový dům C Praha 

Místo stavby: Praha  

Zadavatel:  

Zpracovatel projekt:  

Charakter stavby: Novostavba 

Druh stavby: Železobetonová monolitická konstrukce vyplněná zdivem 

Účel užívání stavby: Bytový dům se 2 podzemními a 10 nadzemními podlažími  

Časové údaje o stavbě: Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců 

 

Cílem studie je navrhnout způsob realizace objektu. K tomu slouží jednak 

technologický postup a postup prací, dále navrhnu předpokládané nasazení strojních 

sestav, pracovních čet a dobu výstavby daného úseku. Všechny tyto parametry jsou 

orientační a v dalších kapitolách mohou být dále zpřesňovány, nebo upravovány. 

2. Příprava území 

2.1. Předání a převzetí staveniště 

Předání se zúčastní i další hlavní účastníci výstavby a také technický dozor investora. 

Aby tato činnost proběhla řádně, je zapotřebí doložit zadavatelem následující doklady: 

 platné stavební povolení  

 schválenou stavební dokumentaci  

 vyznačené polohy inženýrských sítí  

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

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

2.2. Zřízení zařízení staveniště 

Samotné zařízení staveniště bude blíže popsáno v kapitole 5 Projekt zařízení 

staveniště. 
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Staveniště se oplotí mobilním neprůhledným plotem výšky min.  2,0 m CITY 

výrobce TOI TOI. Plot byl záměrně zvolen plný – bývá to standardem v městské výstavbě 

a také  zachycuje nečistoty unikající ze stavby a zamezuje pohledu na stavbu. V místě 

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

vozidel na staveniště a pro vstup pracovníků. Brána bude min. 2 m široká. 

Postup práce: 

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

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

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

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

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

svorka.  

Pracovní četa: 

Vedoucí dělník čety 1  

Pomocný dělník 6  

Určení hlavní polohové osy a vytyčení dvou pevných bodu:  

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

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

aby se mohlo navázat na další práce – zajištění stavební jámy.  

Vytyčení hlavní stavby: 

Vytyčení provede stavbyvedoucí za asistence geodeta. Vytyčení se provede podle 

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

výkopové jámy – poloha pilotové stěny.  

Vytyčení inženýrských sítí:  

V severním chodníku, který nově patří do záboru zařízení staveniště, vedou trasy 

veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu. Tyto sítě bude potřeba ještě před výkopovými 

pracemi vytýčit a v případě výkopku dodržet předepsaná ochranná pásma. 

Čas potřebný pro danou etapu:  

Délka etapy bude trvat cca 14 dní. 

3. Zemní práce 

3.1. Skrývka ornice  

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

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

Zbytek bude odvezen na skládku.  
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Postup práce:  

Plocha staveniště je strmá, svažuje se o severovýchodní části pozemku k jihozápadní 

části. Shrnovat se bude z nejvyššího místa (severozápadní strana) směrem k nejnižšímu 

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

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

nákladním automobilem na trvalou skládku.  

Pracovní četa:  

Obsluha dozeru – vedoucí čety (průkaz strojníka) - 1  

Obsluha rypadlo-nakladače (průkaz strojníka) - 2 

Řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz) - 5  

Pomocní dělníci - 2  

Stroje:  

Dozer na pásovém podvozku D6T Caterpillar - 1 

Nakladač na kolovém podvozku 908H Caterpillar - 1 

Nákladní automobil Tatra T158 – 5 

Tahač Tatra Phoenix s plošinovým podvalníkem - 1 

3.2. Zajištění stavební jámy 

Postup práce:  

Na připraveném staveništi geodet vyznačí dle zaměřovacího plánu pomocí kolíků a 

vápna polohu záporové stěny s umístěním každé jednotlivé pažiny. Za pomocí pilotovací 

soupravy se v místech vyznačení jednotlivých zápor vyvrtají vrty pro osazení zápor do 

hloubky stanovené PD. Vrty pažnicemi jen v nesoudržných horninách, aby nedošlo k jejich 

zasypání. Pažení bude prováděno pomocí pažící hlavy vrtné soupravy. Po vyvrtání vrtu se 

osadí výstroj vrtu, která bude tvořena profilem IPE 400 po celé výšce vrtu. Osazení 

proběhne za pomocí vrátku vrtné soupravy tak, aby byla dodržena její svislost. Následně se 

pata zápory zasype betonem C8/10 až do úrovně projektovaného kořene (cca 2 m). Zbylá 

část vrtu bude zasypána vývrtkem. Takto se osadí postupně všechny zápory.  

Dále se vykope figura o hloubce 2 m v hlavní stavební jámě. Mezi profily IPE do 

stěny výkopu se výškově zaznačí poloha vrtu pro osazení zemních kotev. Vrtání proběhne 

za pomocí vrtné soupravy pro mikropiloty SOILMEC PSM 980. Sklon, délka a průměr 

vrtů je určen dle PD. Po vyvrtání se do vrtů osadí pramencové 5-ti lanové kotvy s 

průměrem lan Lp=15,5mm, které budou již předchystány. Následně se provede cementová 

zálivka a po 12-ti hodinách se provede injektáž kořene kotev za pomocí čerpadla na 

předepsaný tlak. Pro cementovou zálivku bude použit cement CEM II/A(B) – S 32.5. Směs 

bude míchána v rychloběžné aktivační míchačce AM 200. Po injektáži bude následovat 

technologická pauza min. 10 dní.  
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Po této době se provede napnutí kotevních lan a jejich konec se zafixuje do otvoru ve 

zdvojené ocelové převázce,  která bude přivařena k záporám po obou stranách. Převázky 

jsou tvořeny zdvojenými profily UPE. Nad i pod osazené převázky budou postupně 

vkládány mezi IPE profily dřevěné pažiny, které tvoří fošny tl. 100 mm.  

Dále bude postupovat výkop stavební jámy a průběžně budou pracovníci vkládat 

pažiny s postupujícím hloubením jámy až na úroveň dna jámy.  

Pracovní četa:  

vrtmistr (vedoucí čety) – 1 

strojník (obsluha vrtné soupravy) – 1 

betonář – 2 

 řidič autodomíchávače – 1 

 obsluha míchačky – 1 

 obsluha čerpadla - 1 

 řidič tahače s návěsem – 1 

 řidič nákladního automobilu – 2 

svářeč - 1 

pomocný dělník - 2 

Stroje: 

autodomíchávač Stetter C3 AM 6C/8C – 1   

tahač s návěsem Tatra Phoenix 6x6 – 1  

vrtná souprava SOILMEC PSM 980 - 1 

injektážní čerpadlo IC120 – 1 

koloidní aktivační míchačka AM 200 – 1 

pojízdný šroubový kompresor Atlas Copco XAS 186DD - 1 

3.3. Výkop stavební jámy 

První fáze výkopu hlavní figury bude provedena do úrovně cca 2 m od vrcholu 

záporového pažení pomocí pásového rýpadla. Do jámy se zároveň ze západní strany 

provede sjížděcí pás, kterým se umožní nájezd mechanizace a pracovníků. Na jižní straně 

výkopu bude provedeno svahování se sklonem 1:1. Poté bude následovat technologická 

pauza (cca 10 dní), při níž bude prováděno vyvrtání, osazení a následné napínání kotev. 

V době technologické pauzy bude vykopána základová patka pro jeřáb. 
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Po napnutí kotev bude probíhat výkop do hloubky 20 cm nad základovou spáru. 

V této hloubce bude povrch zarovnán a přichystáno pro pilotování. Geodet pomocí vápna 

vytýčí 3 pevné body a zároveň vytýčí polohu jednotlivých hlav pilot. Vytýčení proběhne 

pomocí totální geodetické stanice podle vytyčovacího plánu. 

Následně bude dodělána výdřeva až po povrch terénních úprav – tj. do výšky 20 cm 

nad základovou spáru. 

Jakmile bude dokončen výkop hlavní figury, zemní práce budou pokračovat 

postupným výkopem základových pasů na úrovni 2. PP ve stejném směru, jako probíhal 

výkop hlavní stavební jámy. Výkop základových pasů a desky bude již prováděn rýpadlo-

nakladačem, který bude rovněž provádět konečné úpravy dna výkopů a úpravu skládky 

mezideponie v průběhu práce pásového rýpadla. Šířka, hloubka a poloha pasů je určena 

v prováděcí PD.  

Následně bude proveden výkop na úroveň základové spáry pro dojezd výtahu 

v hloubce -7820 mm. 

Zároveň bude probíhat výkop základových pasů nezasklepené části 1. NP 

Po realizaci betonové části 1. PP, tj. svislých stěn a stropu, proběhne zpětný zásyp. 

Zasypána bude stěna včetně tepelné izolace. Zásypy budou prováděny postupně s 

pravidelným hutněním vibračním ježkovým válcem a to po výškách vrstev max. 0,5 m. 

Zásyp bude proveden do úrovně spodní hrany základové desky nepodsklepené části 1. NP. 

Pracovní četa: 

geodet -1   

pomocník geodeta -1 

řidič rypadlo-nakladače - 1 

řidič nákladního aut - 1 

pomocný dělník -1 

Výpočet práce rypadla pro určení počtu aut:  

Objem lopaty rypadlo-nakladače Caterpillar 434F: 1,3 m3 

Hodinový výkon Caterpillar 434F = (doba výkopku + doba vykládky)/objem lopaty 

= (15s+15s)/1,3m3. Za hodinu tedy 1,3*2*60 = 156 m3 

Doba nakládky 1 auta (18 m3 nakypřené zeminy) = 18/(1,3+1,3) m3= 7 min 

Doba cesty na skládku: s/v = 10/35 = 17 min  

Skládka: 8 min  

Doba cesty zpět: 10/45 = 13 min  

Potřebný počet aut: (17+8+13)min/7 min = 5 aut  
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Stroje: 

rypadlo-nakladač Caterpillar 434F  - 2 

válec vibrační – BMP 8500, ježkový, kloubový - 1 

tahač s návěsem Tatra T158 – 5 

Časová potřebný pro tuto etapu:  

Délka etapy bude trvat cca 37 dní (včetně hloubení rýh a zpětného zásypu). 

4. Zakládání 

4.1. Pilotáž 

Postup práce: 

Na úrovni základové spáry tj. ve hloubce -7820 mm provede geodet vytýčení hlav 

pilot. 

Vrtání pilot bude probíhat nejprve v úrovni 1. NP nepodsklepené části hlavního 

objektu a to v době po provedení vrtů pro ocelové zápory. Vyvrtání pilot v úrovni 2. PP 

bude provedeno po dokončení výkopu hlavní figury. Vrty pro piloty budou prováděny v 

délkách dle PD. Vyvrtaná zemina bude průběžně odvážena na mezideponii rypadlo-

nakladačem. Po vyvrtání piloty bude provedeno osazení armokošů z předepsané oceli dle 

PD. Armokoše musí být osazeny distančními kroužky pro min. krytí výztuže 75 mm. 

Osazení se provede pomocí vrátku vrtné soupravy. Do 36 hod. od osazení armokoše 

proběhne betonáž piloty. Betonáž do suchého vrtu bude prováděna z autodomíchávače přes 

násypovou rouru tak, aby nedocházelo k rozředění betonu o stěny vrtu nebo výztuž. Konec 

betonovací roury musí být ponořen v betonu, tak aby nedošlo k jeho rozředění. Čerstvý 

beton v hlavách pilot musí být ošetřován v závislosti na povětrnostních podmínkách. Po 

dokončení betonáže pilot se provede záměra skutečného provedení. Z betonáže budou 

vyhotoveny zkušební krychle. Za správnost provádění pilot zodpovídá příslušný technik a 

stavbyvedoucí. O betonáži bude proveden zápis do SD. 

Pracovní četa:  

geodet - 1 

pomocník geodeta – 1  

vrtmistr – 1 

obsluha vrtné soustavy -1 

obsluha rypadlo-nakladače -1 

řidič autodomíchávače  -1 

řidič nákladního automobilu – 2 
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železář - 2  

betonář - 2 

pomocný dělník - 1 

Stroje:  

vrtná pilotovací souprava Bauer BG 18 H – 1 

autodomíchávač Stetter C3 AM 6C/8C – 1   

tahač s návěsem Tatra Phoenix 6x6 – 1  

rypadlo-nakladač Caterpillar 434 F - 1 

Čas potřebný pro danou etapu:  

Pilotové založení a úprava hlav pilot cca15 dní. 

4.2. Zřízení základových konstrukcí  

Postup práce: 

Vlastnímu provádění základových konstrukcí hlavního objektu bude předcházet 

betonáž ŽB základové patky věžového jeřábu. Ta bude prováděna přímo z domíchávače 

souběžně s prováděním zemních kotev záporové stěny, tak aby bylo možno v čase 

technologické přestávky při napínání kotev postavit věžový jeřáb, který již bude nezbytný 

pro betonáž.  

Zahájení prací na základových konstrukcích ve 2.PP bude možno začít ihned po 

dokončení betonáže pilot a výkopu rýh. Základové pasy budou prováděny postupně od 

západní strany. Nejprve se pod daný úsek betonového pasu provede podkladní beton C8/10 

v tloušťce 50 mm. Jeho rovinnost se zajistí pomocí vibrační latě a vedoucí čety poté 

zkontroluje výšku podkladního betonu pomocí latě a elektronického, laserového 

nivelačního přístroje. Druhý den po vylití podkladního betonu geodet přesně vytyčí 

všechny rohové body na daném záběru, kde je proveden podkladní betonu. Tyto body 

budou určovat místa vnitřních rohů bednění. V již vyznačených pasech mezi vytyčenými a 

vyznačenými body začnou železáři vázat výztuž z betonářské oceli 10505 dle PD. Výztuž 

musí být položena na distančních podložkách a po stranách opatřena distančními tělísky, 

aby bylo zachováno krytí výztuže. U základových pasů to bude min. 50 mm. Po 

vyhotovení armokošů a před zaklopením obou stran bednění provedou elektrikáři osazení 

zemnících pásků a to buď položením pod armokoš nebo přivařením k betonářské výztuži. 

Následně tesaři dle vyznačených bodů osadí za pomocí jeřábu bednění ze systémových 

desek. Systémové desky se vždy před použitím musí očistit a opatřit odbedňovacím 

přípravkem. Desky bednění se vzájemně spojí kolíky a rozteč protilehlých stran bednění 

zajistí spínací tyče opatřené závity, které se na koncích dotáhnou pomocí speciálních 

matek. Rohy jsou prováděny pomocí systémových prvků. Těsnost na spodní hraně zajistí 

PU pěna. Před zaklopením každého úseku musí stavbyvedoucí vždy zkontrolovat výztuž 

dle PD zejména správné trnování, polohu výztuže, krytí a čistotu základové spáry. 
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Jednostranné bednění základových pasů bude provedeno pomocí zaklínovaných vzpěrek z 

dřevěných hranolů. Čela bednění před pracovní spárou budou vyhotovena z prken, nebo z 

překližek. Stejně budou provedeny i případné prostupy skrz základové pasy. Vizuální 

kontrola bednění bude provedena rovněž před betonáží. Kontroluje se opět krytí, čistota 

základové spáry a správná šířka pasů dle PD. Výška základu bude určena hřebíky, které 

budou zatlučeny do stěny bednění ve výšce, kterou lze odměřit od PB.  

Betonáž probíhá z domíchávačů dodavatele betonové směsi. Beton je třídy C30/37. 

Tam, kde je to možné, lze lít směs do pasů rovnou z domíchávače, jinak probíhá betonáž 

pomocí bádie na beton a věžového jeřábu. Betonová směs bude současně s postupující 

betonáží hutněna ponorným vibrátorem. Délka a četnost vpichů vibrátoru je dána TP.  

Míra ošetřování betonu závisí na počasí, v případě deště je nutno čerstvý beton 

zakrýt plachtou či geotextilií. V případě klesnutí teploty pod 5°C je nutno provádět zimní 

opatření (urychlovače tuhnutí, teplá záměsová voda, ohřev čerstvého betonu apod.). 

Odbednění je možné provádět následující den po betonáži.  

Po dokončení betonáže stropu 1.PP a zásypu jižní stěny suterénu se bude obdobně 

betonovat nepodsklepená část v úrovni 1.NP.  

Stejným způsobem bude také probíhat betonáž  základových desek ve 2.PP a 1.NP. 

Betonáž desek je prováděna z vodostavebního betonu C30/37 s přísadou XYPEX. Je nutná 

zvýšená kontrola krytí a čistoty podkladu před betonáží. Do pracovní spáry mezi deskou a 

obvodovými stěnami budou vkládány těsnící BK plechy s bitumenovým povrchem, které 

se přiváží k horní výztuži tak, aby jedna strana plechu vyčnívala z betonu o min. 50mm a 

to přibližně uprostřed budoucí stěny. Desky betonované v tomto systému mohou být 

odbedněny po 2 dnech od betonáže. Deska ve 2.PP bude půl dne po betonáži strojně 

vyhlazena. Obě základové desky budou betonovány pomocí jeřábu, na kterém bude 

uvázána bádie. 

Pracovní četa:  

geodet - 1 

pomocník geodeta - 1  

stavební mistr - 1 

jeřábník - 1 

řidič autodomíchávače  - 3 

tesař  - 6 

železář - 6 

betonář - 4 

Stroje:  

autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 6C/8C - 3 
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ponorný vibrátor Perles CMP - 1 

věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC vč. bádie na beton 1034C.16 (2000 l)  

tahač s návěsem Tatra Phoenix 6x6 - 1 

Čas potřebný pro tuto etapu:  

65 dní – obsahuje zemění, bednění pasů, armování pasů, betonáž pasů, odbednění 

pasů. Dále základové desky na 2.PP, 1.PP, desky u dojezdu výtahů a desky schodiště u 

výtahu. 

5. Hrubá spodní a hrubá vrchní stavba 

5.1. Svislé betonové nosné konstrukce: 

Postup práce:  

Na horní povrch vybetonovaných základových pasů nebo základových desek budou 

geodeticky vytyčeny polohy jednotlivých stěn nebo sloupů a budou zahájeny armovací 

práce. V průběhu provádění se do obvodových stěn objektu osadí svislé trhací lišty pro 

řízení smršťovacích trhlin a pevně se spojí s již osazeným a zabetonovaným těsnícím 

plechem v základové desce. Do dilatační spáry obvodové stěny 1. PP se osadí PVC vnější 

dilatační pás KUNEX DA 24 se smykovýmí trny a pojistným těsnícím PVC ukončovacím 

pásem KUNEX FA90. Do konstrukce výztuže se v průběhu realizace vázání svislé 

armatury obvodových stěn nebo následného bednění osadí systémové prostupky. V případě 

zvýšeného požadavku na vodotěsnost prostupek v obvodových stěnách je možnost osazení 

bobtnajícího těsnícího pásu z neopren-kaučuku po obvodu prostupky uprostřed stěny pro 

zatěsnění pracovní spáry mezi samotnou prostupkou a obvodovou stěnou. Vyztužené svislé 

konstrukce po osazení vláknobetonových distančních podložek pro požadované krytí 

armatury budou následně bedněny. Vnější hrany všech neomítaných betonových 

konstrukcí (s výjimkou základů) budou zkoseny rohovou lištou 15/15 mm. Vnitřní hrany 

nebudou zkoseny. Jako u základových konstrukcí se musí u každého záběru ověřovat 

trubkování elektroinstalací a uzemnění proti bludným proudům. 

Betonářské práce je tedy možné zahájit po přejímce výztuže a bednění příslušného 

pracovního záběru zástupcem TDI, popř. statika (o přejímce bude vyhotovený zápis ve 

stavebním deníku). Obvodové stěny budou vzhledem k vloženým trhacím lištám 

betonovány po úsecích neomezené délky s ohledem na množství betonu, přičemž pracovní 

spára bude umístěna buď do místa osazené trhací lišty, nebo bude ošetřena těsnícím 

plechem. Vnitřní hrana pracovní spáry bude ukončena lichoběžníkovou lištou v. 10 mm, š. 

15/20 mm. Stejná lišta bude použita na vnitřním líci obvodové stěny v místech s vloženými 

trhacími lištami. Vnitřní stěny (tvořící převážně šachty komunikačních jader) budou 

prováděny obdobně a budou betonovány bez pracovních spár najednou. 

Obvodové stěny a podlahové desky 2. PP a 1. PP budou betonovány vodostavebním 

betonem C30/37 s přísadou XYPEX. 
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Napojení stěny a stropu je řešeno vložením bentonitového bobtnavého těsnícího 

pásku a osazením těsnícího plechu k horní výztuži stropu uprostřed obvodové stěny - 

dilatační spára ve stěně 1. PP je řešena vložením polystyrenu tl. 20mm a do poloviny 

tloušťky stěny se osadí smykové trny - odbedňování probíhá až 48 hodin po betonáži. 

 Vnitřní stěny a stěny bez požadavku na vodotěsnost jsou vyhotovovány standardním 

postupem. Mezi vytyčenými a vyznačenými body budoucích stěn začnou železáři vázat 

výztuž z betonářské oceli 10505 dle PD. Výztuž svislých konstrukcí bude vázána k trnům, 

které budou vyčnívat ze základů nebo stropní konstrukce. Po stranách opatřena distančními 

tělísky, aby byla zachována krycí tloušťka. U svislých stěn to je 30 mm.  

Po vyhotovení armokošů a před zaklopením obou stran bednění provedou elektrikáři 

trubkování do betonu dle příslušných výkresů. Trubkováním se pak následně protáhne 

elektroinstalace. Trubkování se koná pomocí plastových chrániček, připojených k výztuži. 

Následně tesaři dle vyznačených bodů osadí za pomocí jeřábu bednění ze 

systémových desek. Systémové desky se vždy před použitím musí očistit a opatřit 

odbedňovacím přípravkem. Desky bednění se vzájemně spojí kolíky a rozteč protilehlých 

stran bednění zase zajistí spínací tyče opatřené závity, které se na koncích dotáhnou 

pomocí speciálních matek. Rohy jsou prováděny pomocí systémových prvků. Těsnost na 

spodní hraně zajistí PU pěna. Před zaklopením každého úseku musí stavbyvedoucí vždy 

zkontrolovat výztuž dle PD zejména správné trnování, polohu výztuže, krytí a čistotu 

základové spáry. Jednostranné bednění základových pasů bude provedeno pomocí 

zaklínovaných vzpěrek z dřevěných hranolů. Čela bednění před pracovní spárou budou 

vyhotovena z prken, nebo překližek. Stejně budou provedeny i případné prostupy skrz 

stěny a otvory ve stěnách, u vnějších stěn PP budou prostupy systémové. U stěn, které 

nebudou omítnuty, se do rohů bednění musí osadit rohové lišty 15/15 mm. Jednostranné 

systémové bednění bude použito v podzemních podlažích u záporové stěny a u stávajícího 

objektu „E“. K zapření ocelových vzpěr ve 2.PP budou sloužit betonové panely, do kterých 

se konce ocelových vzpěr zakotví. U paty zdi se využije již zabetonovaných závlačí, které 

se po betonáži odřežou. V dalších podlažích se vzpěry kotví do stropních konstrukcí. 

Vizuální kontrola bednění bude provedena před betonáží. Kontroluje se krytí, čistota 

základové spáry, správná šířka stěn dle PD, poloha otvorů a svislost bednění. Výška stěny 

bude určena hřebíky, které budou zatlučeny do vnitřní překližky bednění ve výšce, kterou 

lze odměřit od horní hrany bednění. Samotná betonáž probíhá z domíchávačů dodavatele 

betonové směsi.  

Do konstrukcí bude ukládán tento typ betonu: 

a) Podkladní beton: 

C8/10 - Dmax 16mm - S3, nebo 

C12/15 X0 (CZ, F.1) – Cl 0,2 - Dmax 16mm - S3 

b) Pasy, patky 2. PP, sloupy 2. PP, markýzy NP: 

C30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ, F.1) - Cl 0,1 - Dmax 22mm - S4, 
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90ti denní pevnost betonu 

c) Podlahová deska 2.PP a 1.NP, obvodové stěny suterénu 2.PP a 1.PP: 

C30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-3, XM1 (CZ, F.1) PERMACRETE 

Dmax 22mm - S4, 90ti denní pevnost betonu, max. průsak 20mm 

d) Vnitřní stěny a sloupy 2. PP-1. PP, stěny a sloupy 1. NP-2. NP, strop 1. PP, 

stěny 1. NP, 2. NP, vnitřní výtah 2. PP: 

C30/37 X0, XC1-2 (CZ, F.1) - Dmax 22mm, S4 

e) Strop 2. PP 

C25/30, X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 - Cl 0,2 - Dmax 22mm, S3 

90ti denní pevnost betonu 

f) Výtahová šachta 2.NP - 10.NP, stěny 6.NP - 9.NP: 

C20/25 X0, XC1-2 (CZ, F.1) - Dmax 22mm, S3, 90ti denní pevnost betonu 

g) Stropní deska 1. NP-10. NP, schodiště 2. PP-10. NP, stěny a sloupy 3. NP-5 

.NP, výtahová šachta 1. PP, 1. NP: 

C25/30 X0, XC1-2 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 22mm – S3 nebo 

C25/30 X0, XC1-2 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 22mm – S3, 90ti denní pevnost 

Pracovní četa:  

geodet - 1 

pomocník geodeta - 1  

stavební mistr - 1 

jeřábník - 1 

řidič autodomíchávače  - 3 

tesař  - 6 

železář - 6 

betonář - 4 

 elektrikář - 2 

Stroje:  

autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 6C/8C - 3 

ponorný vibrátor Perles CMP - 1 

věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC vč. bádie na beton 1034C.16 (2000 l)  
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tahač s návěsem Tatra Phoenix 6x6 - 1 

nákladní automobil MAN TGS 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6  - 1 

nákladní automobil IVECO Eurocargo ML 120E25K s nosičem kontejnerů - 1 

Čas potřebný pro danou etapu:  

143 dní 

5.2. Vodorovné betonové nosné konstrukce  

Postup práce:  

Svislé nosné konstrukce pod vodorovnými nosnými konstrukcemi mohou být z ŽB, 

nebo z vápenopískových cihel.  V patrech se zděnými nosnými stěnami, začínají práce na 

vodorovných konstrukcích po dozdění poslední řady cihel a řádné přejímce zdících prací 

bez vad a nedodělků stavbyvedoucím. Bednění stropu včetně všech jeho součástí je 

pronajímané, tudíž je betonáž stropu jednoho podlaží rozdělena do dvou, přibližně stejných 

záběrů tak, aby výměna bednění byla finančně co možná nejúspornější. Montáž bednění 

začíná stavěním stojek a podélných nosníků. Stojky se zafixují a tesaři následně položí 

příčný rošt nosníků. Bude následovat výškové srovnání dle laserového nivelačního 

přístroje rektifikací stojek. Následuje osazení a přibití vodotěsných překližek, přičemž se 

dbá na kladecí plán, tak aby došlo k minimu dořezů. Konce překližek musí být uloženy na 

nosnících, aby nedošlo k prošlápnutí a propadu pracovníka. Před dokončením geodet 

vytyčí polohy jednotlivých prostupů. Tesaři pak podle nich osadí kastlíky.  

V případě styku obvodové stěny a stropu v PP se do spáry vloží těsnící bobtnající 

pásek. Výztuž stropní konstrukce navazuje na výztuž svislých konstrukcí přivázáním k 

trnování ze svislých stěn. Vázání výztuže probíhá vázáním jednotlivých prutů vázacím 

drátem. Dolní výztuž je od bednění oddělena distančními pásky a horní výztuž od spodní 

zase distančními drátovými hady. Minimální šířka krytí je 25 mm. Je třeba zejména hlídat 

správné trnování ze stropu pro svislé nosné konstrukce. Pracovní spára je vytvořena 

pomocí dřevěného trámku a ocelové sítě, která zabrání protékání betonu mimo pracovní 

záběr. Pracovní spára se může tvořit vždy v 1/3 rozpětí. V PP, kde je spodní líc betonu 

opatřen pouze nátěrem, se v místě spáry přitluče k bednění lichoběžníková lišta z PVC.  

Před betonáží bude stavbyvedoucím provedena kontrola výztuže a bednění. 

Kontroluje se krytí, čistota, správná poloha otvorů, odpovídající množství a druh výztuž, 

rovinnost bednění a jeho stabilita. Bednění i výztuž musí být čisté bez bláta zbytků drátků 

a jiného odpadu. Za čistotu odpovídá vždy vedoucí čety. Čištění probíhá buď tlakovou 

vodou popř. kompresorem. Případné netěsnosti zejména kolem stěn budou vyplněny PU 

pěnou. 

 Doprava betonu na stavbu je pomocí domíchávačů dodavatele betonové směsi, 

doprava na bednění je pak realizována jeřábem s připevněnou bádií. Betonáž daného 

záběru probíhá kontinuálně od nejvzdálenějšího konce stropu a to při dodržení všech zásad 
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pro betonování. Výška vrstvy při betonáži je kontrolována a měřena pomocí měřící tyče, 

popř. laserovým nivelačním přístrojem.  

Vibrování betonu probíhá vibrační latí dl. 2 m. Horní povrch stropní desky 2. PP, 

monolitické markýzy a balkony nadzemních pater budou pro vytvoření nulové podlahy 

hlazeny ručně nebo strojními rotačními hladičkami. Receptura betonu bude před betonáží 

zkoušena pro zamezení předčasného hlazení v době mimo pracovní povolení. 

Stěny a dno výtahové šachty jsou od ostatních konstrukcí oddilatovány a působí jako 

samonosná konstrukce. Dno šachty bude odděleno pomocí pryžové podložky BELAR BE 

1,0 tl.20mm nebo GR 850 FS tl. 20 mm (resp. FS 700 tl. 20 mm od firmy Pragoelast). Do 

svislých dilatačních spár mezi stěnami bude vkládán polystyren EPS T 5000 tl. 30 mm 

nebo obdobný předem schválený materiál. V místech výtahového dojezdu a stropních 

desek bude pro odhlučnění použit materiál BELAR BE 0,8 resp 1,0 tl.30mm. Betonáž bude 

prováděna najednou s vodorovnými pracovními spárami v horní úrovni stropní konstrukce. 

Ve stropní desce 2. PP je v podélném směru navržen sběrný kanálek odvádějící vodu 

nanesenou do garáží automobily. Tento kanálek má hloubku 120mm a je lemován 

ocelovými válcovanými úhelníky L35/35/5mm s povrchovou úpravou žárového zinku, 

které jsou kotveny k okolní horní výztuži. Desková stropní konstrukce je navržena se 

spádem horního povrchu 1-2%, jednotlivé spádové roviny jsou ukloněny do 

odvodňovacích kanálků. 

Do nadzemních stropních konstrukcí budou před betonáží uloženy isonosníky 

monolitických balkónů nebo markýz, prefa výrobky balkónů případně zámečnické prvky. 

Vyznačené balkóny a markýzy budou před betonáží dle projektové dokumentace 

nadvýšeny o 10 mm. Zvýšená pozornost bude u monolitických balkónů a markýz 

věnována hlazenému povrchu pro vytvoření nulové podlahy. 

Schodišťová ramena jsou navrženy jako prefabrikovaná, budou uložena na ozub 

mezipodesty a stropní desky. Pro zamezení kročejové neprůzvučnosti budou osazena na 

materiál pro odhlučnění např. Belar od firmy Bohemia Elast nebo GR 850FS od firmy 

Pragoelast. Mezipodesty budou vetknuty do stěn pomocí vylamovacích trnů. U točitého 

schodiště budou použity Tronsole. 

Pracovní četa:  

geodet - 1 

pomocník geodeta - 1  

stavební mistr - 1 

jeřábník - 1 

řidič autodomíchávače  - 3 

tesař  - 6 

železář - 6 
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betonář - 4 

Stroje:  

autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 6C/8C - 3 

ponorný vibrátor Perles CMP - 1 

věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC vč. bádie na beton 1034C.16 (2000 l)  

tahač s návěsem Tatra Phoenix 6x6 - 1 

nákladní automobil MAN TGS 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6  - 1 

nákladní automobil IVECO Eurocargo ML 120E25K s nosičem kontejnerů – 1 

Čas potřebný pro danou etapu:  

128 dní, obsahuje stropy nad jednotlivými podlažími vč. balkonů a teras. 

5.3. Svislé zděné nosné i nenosné konstrukce 

Postup práce:  

V objektu se nacházejí různé typy zděných konstrukcí. Dle funkce, kterou mají 

splňovat,  je lze rozdělit na tyto základní typy:  

 vyzdívky obvodového pláště  

 mezibytové příčky a příčky mezi bytem a chodbou v NP 

 vnitřní příčky jednotlivých bytů v NP 

 ostatní příčky a podezdívky v NP  

 izolační přizdívky v NP  

 vnitřní nosné zdivo v NP  

Zdivo je takto navrženo zejména kvůli finanční optimalizaci objektu. Celkově je v 

hlavním objektu navrženo zdivo pěti různých výrobců s různými způsoby technologie 

zdění. Jedná se o:  

 keramické tvárnice POROTHERM (výplňové obvodové zdivo, příčky)  

 pórobetonové tvárnice YTONG (příčky ve sklepech, obezdívky, přizdívky)  

 betonové tvárnice LIAPOR (mezibytové příčky, nosné vnitřní zdivo, 

obezdívky instalací) 

 vápenopískové tvárnice VAPIS (nosné zdivo v 8.-10.NP)  

 cihla plná pálená klas. formátu (obezdívky instalací)  
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Vzhledem k tomu je nutno dodržovat zásady pro stykování různých druhů stěn, aby 

nedocházelo k praskání rohů apod., a zároveň musí splňovat příslušné požadavky a normy 

na provádění zděných konstrukcí. Práce na zděných konstrukcích mohou začít nejdříve po 

kompletním odbednění stropní konstrukce nad příslušným podlažím. Začátek zdění se děje 

postupně od 2. PP a jde souběžně s postupem betonáží ve vyšších podlažích. Vyzdívání v 

daném patře jde postupně od stěn s největší tloušťkou po příčky.  

Pouze v 8.- 10. podlaží předchází betonáži stropní konstrukce zdění nosného zdiva z 

vápenopískových tvárnic VAPIS. Doprava zdícího materiálu po staveništi se děje pomocí 

stavebního výtahu a po patře je rozvážena pomocí paletovacího vozíku. Míchání lepícího 

tmelu pro zdění je prováděno elektrickým míchadlem, míchání zdící malty se provádí v 

elektrické míchačce. Kontrola provádění zděných konstrukcí bude prováděna průběžně 

stavbyvedoucím.  

Společné zásady pro zdění:  

 Obvodové výplňové zdivo je předsazeno před betonovou konstrukcí o 20 mm 

směrem do exteriéru.  

 Všechny dodatečně zděné konstrukce jsou vyzdívány max. 20 mm pod strop a 

provede se pružné kotvení zdiva. U obvodového pláště musí být tato spára 

plně promaltována.  

 První vrstva cihel bude vždy zakládána na MVC 5  

 V suterénu budou příčky podloženy HI pásem A330H  

 Na rozhraní zdiva a  železobetonové konstrukce bude provedeno pružné 

přikotvení zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné 

spáry (tj. á 500 mm) a kotvených k železobetonové konstrukci pomocí 

hmoždinek  

 Při osazování překladů je nutno dbát na minimální uložení. Překlad je v uložení 

na zdivu promaltován maltou s min. pevností 5 MPa  

Zásady pro zdění v systému POROTHERM: 

 Každá cihla musí celoplošně ležet v maltovém loži  

 Vazba zdiva a styčné spáry ve dvou sousedních vrstvách musí být přesazeny o 

minimální hodnotu vazby 95 mm  

 Podklad železobetonové konstrukce (podlah) musí být rovný, případné 

nerovnosti vyrovnat maltou v základové spáře  

 Styčné spáry u bloků Profi se nemaltují, bloky se kladou na sraz, u tvarovek 

AKU se maltují.  

 Při skladování je nutno zabránit provlhnutí cihel, dostatečnou ochranou je 

neporušená běžná balící fólie  
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 Teplota při zdění nesmí klesnout pod +5 °C, pro zdění se nesmí použít zmrzlé 

cihly a cihly, na kterých ulpívá sníh a led. Max. teplota pro zdění je +30 °C.  

 Hotovou stěnu nutno chránit před provlhnutím, zvláště zhlaví stěn a parapetů, 

aby nedošlo k vyplavení čerstvé malty ze spár a následnému tvoření výkvětů  

 Všechny styky dvou různých podkladních materiálů by měly být přetaženy sítí 

ze skelných vláken s velikostí ok max. 8 x 8 mm. Pás výztuže musí min. o 

150 mm přesahovat přechod materiálů  

 Pro zdění příček tl. menší než 120 mm musí být použita malta o vyšší pevnosti 

v tlaku 5 – 10MPa dle rozměru příčky (délka x výška)  

Zásady pro zdění v systému LIAPOR:  

- Tvárnice LIAPOR se dodávají v originálním balení na paletě, překryté transportní 

fólií, což před jejich zabudováním postačí jako ochrana proti dešti. Tvárnice s vlhkostí 

vyšší než 10% se nesmějí zabudovat, zdící prvky se před ukládáním do zdiva nevlhčí, 

zbaví se pouze prachu a nečistot. 

- Střední tloušťka ložné spáry je 10 mm, měla by se pohybovat v rozmezí 8 – 12 mm. 

Neměla by však být tlustší než 15 mm.  

 Zdící malta se nanáší na celou tloušťku zdiva.  

 Ve styčné spáře se tvarovky s perem a drážkou ukládají na sraz. Tvarovky bez 

pera a drážky se kladou se styčnou spárou tl. 10 mm a maltují se ihned při 

vyzdívání.  

 Pro zdění se doporučuje používat maltu s obj. hm. o 30 – 50% vyšší než je obj. 

hm. zdících prvků, a to tužší konzistence ( tvárnice nemají kapilární 

strukturu, nesají vodu). 

 Při zdění se musí důsledně dodržovat pravidla vazby. Prvky musí být 

převázány min. o 0,4 násobek výšky tvárnice. Při výšce prvků 240mm to je o 

96mm.  

 V místech, kde se ve zdivu koncentrují tahová napětí, jako např. parapetní 

zdivo, zdivo nade dveřmi, nebo v okolí jiných otvorů, se doporučuje vkládat 

pomocnou tahovou výztuž, a to min. do každé druhé ložné spáry a takové 

délky, aby přesahovala do sousedního pilíře alespoň o 500mm.  

 V místech, kde dochází ke styku zdiva LIAPOR a POROTHERM budou tyto 

kce do sebe zavázány na ocelové pozinkované spony v každé druhé ložné 

spáře.  

 Pro vytváření drážek se použije zásadně elektrická drážkovačka, nebo se okraje 

drážky vyříznou pilou a drážka se vyštípne. Otvory pro osazení elektrokrabic 

se zásadně odvrtají, nebo vyfrézují.  
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 Rozpracované zdivo je nutno chránit proti dešti, obzvláště zhlaví stěny, 

překrytím fólií. Před omítáním je nutno zkontrolovat vlhkost zdiva.  

Zásady pro zdění v systému YTONG:  

 Pro zdění je použita tenkovrstvá lepící malta na pórobeton  

 Stykování s jinými konstrukcemi je provedeno obdobným způsobem jako 

zdivo POROTHERM  

 Skladování je umožněno v originálním transportním balení, které postačí jako 

ochrana před povětrností. Palety se skladují na rovné odvodněné ploše.  

Zásady pro zdění v systému VAPIS:  

 Stejné zásady pro technologii provádění LIAPOR a dle ČSN EN 12056-3  

 

Pracovní četa:  

stavební mistr - 1 

zedník - 8 

pomocný dělník  - 8 

Stroje:  

tahač Volvo FH 4x2 s návěsem Schmitz - 1 

nákladní automobil MAN TGS 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6  -1 

nákladní automobil IVECO Eurocargo ML 120E25K s nosičem kontejnerů - 1 

paletovací vozík - 1 

stavební výtah NOV 1000 D - 1 

elektrická stavební míchačka profi 145 – 1 

stolová pila TS 300E – Husqvarna - 1 

Čas potřebný pro danou etapu: 

160 dní. 

6. Střecha 

Postup práce:  

Na objektu nalezneme dva typy střechy – nad parkingem v 1. PP (spojovací můstek 

mezi domy) a střecha nad 10. NP. 
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Zastřešení parkingu nad 1PP:  

Zastřešení spojovacího parkoviště mezi domy C a E je provedeno pomocí ocelové 

konstrukce přikotvené ke stropní konstrukci nad 2. PP. Zastřešení je tvořeno ocelovou 

konstrukcí smontovanou z jednotlivých ocelových. Konstrukce je složena z ocelových 

sloupů, na kterých jsou vyneseny podélné ocelové I profily. Přes ně jdou v příčném směru 

vazníky z menších I profilů. Celá konstrukce je proti horizontálnímu posunu vyztužena 

táhly ve střešní rovině a zastřešení je provedeno ocelovými trapézovými plechy. Na střešní 

plášť této konstrukce se následně přišroubují z vrchní strany Cetris desky tl. 18 mm v jedné 

vrstvě. Dále se na tento povrch přilepí podkladní pás z modifikovaného bitumenu a na něj 

se plnoplošně přitaví vrchní pás z téhož materiálu odolný proti prorůstání kořínků. Na tuto 

vrstvu izolatéři přidají ochrannou geotextílii a na závěr se provede zásyp z praného 

kameniva (kačírku) ve vrstvě 50 mm pomocí věžového jeřábu a bádie.  

Zastřešení 10. NP:  

Zastřešení v úrovni stropu nad 10. NP je provedeno jako plochá střecha s klasickým 

pořadím vrstev. Práce na izolačním souvrství mohou začít nejdříve 28 dní po betonáži 

stropní konstrukce posledního podlaží. Podklad musí být čistý všech nečistot a nesmí na 

něm stát voda. Nejprve se provede penetrace asfaltovým penetračním lakem. Po vyschnutí 

se nalepí první vrstva skladby, což je parozábrana z modifikovaného bitumenu. Pásy jsou 

samolepící po strhnutí ochranné fólie. Lepení probíhá s přesahy min. 10 cm a po okrajích 

se vytahují do výšky 10 cm nad tep. izolaci na atiku. Prostupy se provádějí pomocí 

prefabrikovaných dílců od výrobce. V dalším kroku se vyskládají spádové klíny ze 

stabilizovaného EPS. Klíny budou vyskládány dle kladecího plánu ke vpustím. Zároveň se 

provede izolace vnitřní plochy atik. Souvrství pokračuje nalepením podkladního pásu z 

modifikovaného bitumenu. Pásy jsou samolepící po odstranění ochranné fólie. Přesahy 

min. 10 cm, vytažení 300 mm na atiky. Finální vrstva je vrchní celoplošně natavený pás z 

modifikovaného bitumenu, vyztužený skelnou rohoží a na povrchu opatřený pískovým 

posypem. Přesahy pásů min. 10 cm, přetažení min. 300 mm na obvodovou konstrukci 

(atiku).  

Další součásti dodávky střešních plášťů budované v průběhu realizace zastřešení:  

 osazení terasových vpustí v tl. tepelné izolace s přechodem skrz atiku do 

kotlíku vnějšího svislého dešťového svodu  

 vytvoření pochozích koridorů na skladbě střešního pláště v systémovém 

provedení  

 klempířské konstrukce a prvky, vyplývající z návazností střešního pláště na 

jiné stavební konstrukce a ošetření prostupů střešním pláštěm  

 ukončující lišty vytažené hydroizolace + podkladní pryžové profily + 

dotmelení trvale plastickým tmelem netečným k elastomerovým bitumenům 

+ podkladní klíny pro přechod hydroizolace na svislé konstrukce  



Studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu 

- 74 - 

 

 návaznost asfalt. hydroiz. systému na podkladní profily nebo rámy výplní 

otvorů je provedena přes plechový profil, který je zavlečený nebo přitěsněný 

k profilům výplně otvoru a na který je v šířce min. 150 mm nataven na 

hydroizolační souvrství.  

 ošetření (olemování, oplechování, utěsnění) všech prostupů a úchytů pro 

všechna technologická zařízení, které jsou součástí projektové dokumentace.  

 kotvení tepelné izolace ke kci střechy pro zatížení větrem dle platných ČSN  

 osazení výlezu na střechu pro revizní účely  

Pracovní četa:  

1x stavební mistr  

1x jeřábník  

2x řidič nákladních automobilů  

4x izolatér 3x klempíř 57  

1x zámečník 3x pomocný dělník  

Stroje: 

nákladní automobil MAN TGS 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6  -1 

nákladní automobil IVECO Eurocargo ML 120E25K s nosičem kontejnerů - 1 

paletovací vozík - 1 

stavební výtah NOV 1000 D - 1 

věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC vč. bádie na beton – zde použitá na kačírek 

1034C.16 (2000 l)  

Čas potřebný pro tuto etapu:  

105 dní. Do této doby se započítávám skladby jednotlivých balkonů, teras a střech. 

7. Hrubé vnitřní práce 

7.1. Výplně otvorů 

Technologický postup:  

Práce na osazování výplní otvorů probíhají současně s hrubými rozvody a osazení 

výtahu. Výplně otvorů jsou plastové okna i dveře osazovaná v souladu s ČSN 74 6077 a to 

do líce stěny. Stabilizována budou pomocí kotev. Připojovací spára bude přelepena fólií 

zevnitř (parozábrana) i zvenku (difuzní neoprénový pásek), bude vypěněna polyuretanovou 

pěnou. Na omítky a fasády jsou výplně napojeny pomocí APU lišt.  
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Pracovní četa:  

truhlář - 8 

klempíř - 4 

Čas potřebný pro danou etapu:  

78 dní 

7.2. Hrubé rozvody – ZTI, VZT, elektrika 

Technologický postup:  

Po vyhotovení svislých nosných konstrukcí bude probíhat montáž hrubých rozvodů 

zdravotechniky - vody, elektroinstalace slabo i silnoproudu, vnitřní kanalizace, VZT a 

vytápění. Ke všem montovaným prvkům budou dodávány doklady. U elektrotechniky bude 

provedena revize a zápis do SD. Slaboproud zahrnuje montáž venkovního zvonkového 

tabla, elektronické požární signalizace a kamerového systému budovy spolu se sledovací 

místností. Dále bude montován čipový přístup do budovy a to z hlavního vchodu i 

z garáže. 

Pracovní četa:  

elektrikář (slabo i silnoproud)  - 6 

instalatér voda/topení/plyn - 6  

instalatér VZT - 6 

Čas potřebný pro danou etapu:  

Elektroinstalace – 269 dní 

Topení – 206 dní 

ZTI – 253 dní 

VZT – 269 dní 

7.3. Výtah 

Technologický postup:  

Montáž výtahu provede specializovaná firma (ThyssenKrupp) dle vlastního TP se 

všemi revizemi, technickými zprávami a zkušebním provozem dle ČSN 27 4210 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 

Pracovní četa:  

vedoucí čety - 1 

montér - 3 



Studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu 

- 76 - 

 

Čas potřebný pro danou etapu:  

43 dní 

7.4. Hrubé podlahy 

Technologický postup:  

Jedná se o provádění podlahových konstrukcí mimo nášlapné vrstvy a provedení 

zámkové dlažby ve 2. PP v parkingu. Provádění bude zahájeno po dokončení omítek. V 

budově hlavního objektu se nachází zejména anhydritové podlahy, které jsou ve všech 

nadzemních podlažích. Dále se ve sklepních společných prostorech nachází cementové 

betonové mazaniny vyztužené KARI sítěmi. Na terasách a monolitických balkonech se 

nachází rovněž betonové mazaniny. Anhydritové podlahy zaujímají největší plochu 

podlah. Pokládce podlahových vrstev předchází kontrola rovinnosti stropní konstrukce a 

případné vysprávky. Stropní konstrukce musí být vyklizena a zbavena všech nečistot a 

případných mastnot. V místnostech s mokrým provozem se provede penetrace a následně 

stěrková hydroizolace Mapei. Pokládka v těchto místnostech bude možná následující den 

po stěrkování. 

Položí se vrstva tepelné izolace z EPS 100Z, v 1. NP na podkladu ve styku se 

zeminou pak vrstvy 2. Na tepelnou izolaci se položí vrstva kročejové izolace EPS T3500 

na vazbu s překrytím spár. Provede se instalace dilatační pásky po obvodu všech místností. 

Provede se pokládka separační PE fólie, které se přes sebe překryjí a volné konce se zalepí 

izolačními páskami. Nastaví se výška pro anhydrit pomocí laserového nivelačního 

přístroje, dle kterého se nastaví výška pomocných trojnožek, do jejichž úrovně se bude 

potěr lít. Doprava anhydritové směsi na stavbu bude provedena dovezením plného sila se 

suchou směsí, které se bude dle potřeby doplňovat. Čerpání směsi na stavbu bude pomocí 

hadic a směšovacího čerpadla, které zároveň bude rozmíchávat směs s vodou do potřebné 

konzistence. Před pokládkou se provede proplach čerpadla. Lití bude probíhat průběžně po 

patrech a to ve směru od nejvyššího patra a nejvzdálenějších místností směrem k prvnímu 

podlaží ke zdroji anhydritové směsi a to včetně podkladních vrstev. Lití se provádí 

rovnoměrným pohybem do úrovně přesně nastavených trojnožek. Zároveň s litím probíhá 

vibrování natřásacími latěmi, které zároveň slouží jako odvzdušnění směsi a také pro 

vyrovnání a vyhlazení potěru do optimální roviny. Pracovní spáry jsou možné pouze po 

dokončení celého jednotlivého podlaží. Po pokládce je nutno prostory s čerstvě vylitým 

potěrem uzavřít na 48 hodin, aby se zamezilo průvanu. Intenzivní větrání nastane až po 

této době. Čas pro vysychání je stanoven 1cm = 1 týden. Není-li možno větrat přirozeně, 

použijí se odvlhčovače. Před pokládkou nášlapných vrstev je potřeba provést broušení 

povrchu anhydritového potěru. Proběhne kontrola rovinnosti a přebírání prací. V případě 

betonových mazanin se provede nejprve na betonový podklad penetrace asfaltovým  

lakem, poté se na podklad nataví hydroizolace z modifikovaného bitumenu. Proběhne 

pokládka případných izolačních vrstev, na které se položí výztuž ze svařované sítě KARI a 

provede se betonáž. Betonáž bude provedena ve sklepních místnostech z cementového 

potěru. Pokud bude potěr finální vrstvou, vyhladí se povrch ocelovým hladítkem.  
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Na balkonech se provede betonáž mazaniny z litého betonu v rámci betonáže 

následujícího stropu. Dlážděná plocha parkoviště ve 2. PP se bude klást do kamenné drti o 

tl. 40 mm na zhutněný štěrkový podklad o tl. 20 cm, který bude vyhotoven po dokončení 

svislých betonových konstrukcí 2 PP.  

Pracovní četa:  

stavební mistr - 1  

betonář - 6 

 izolatér - 3 

pomocný dělník - 6 

Stroje:  

nákladní automobil MAN TGS 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 - 1 

kapsové transportní silo M-TEC  - 1 

čerpadlo na potěry Convey HD-50 - 1 

stavební výtah NOV 1000 D - 1 

Čas potřebný pro realizaci:  

66 dní 

7.5. Vnitřní omítky 

Technologický postup:  

V technologickém postupu řeším vápenosádrové omítky a tenkovrstvé omítky. 

Vápenosádrové omítky 

Provedeny strojně na vnitřních stěnách bytových i společných prostor v NP na 

zděných konstrukcích mimo pórobeton. Je nutná kontrola povrchu zděných konstrukcí, 

kontrola svislosti stěn před převzetím. Za teplého nebo větrného počasí se musí zdivo 

připravit vlhčením. Kovové části jako např. hřebíky, upevňovací dráty, se musí odstranit, 

aby nezasahovaly do omítkové vrstvy a jejich viditelné zbytky je potřebné před začátkem 

omítacích prací ošetřit antikorozním nátěrem. Nanesení penetrace (technologická přestávka 

min 12 h pro cihelné bloky, min. 24 h pro pórobeton a min. 3 h pro beton). Rozhraní dvou 

materiálů bude opatřeno pásem armovací síťky po celé výšce stěny v pásu š. 500 mm. Na 

styku beton/zeď bude vložena systémová lišta s negativní přiznanou spárou. Osazení 

rohových lišt do vrstvy omítky, na styku okenních a dveřních rámů osazení APU lišt. 

Začíná se omítáním stropu a poté stěn. Omítka se nanese na podklad ve tvaru housenky 

omítacím strojem v tloušťce 15 mm na stěny. V případě požadované větší tloušťky omítky 

(např. u nerovných podkladů) se po mírném zatuhnutí (podle podkladu po 10 – 20 

minutách) nanese metodou „čerstvé do čerstvého“ další vrstva omítky. Nanesenou omítku 

zarovnat stahovací latí (h-profil) do roviny. Po částečném zatuhnutí povrch seříznout 
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trapézovou latí a dokončit úpravy omítky z hlediska rovinnosti. Po dosažení potřebné  

pevnosti omítky povrch navlhčit houbovým hladítkem a dokončit vyhlazením špachtlí. 

Celý proces omítání a dokončení musí být proveden v přímé návaznosti během jedné 

pracovní směny. V prvních 14 dnech intenzivní větrání nebo vysoušení pomocí 

odvlhčovačů vzduchu.  

Tenkovrstvé omítky (stěrky) 

Nanášeny na betonové a pórobetonové povrchy stropů v NP (mimo podhledy) a na 

betonové a pórobetonové stěny v NP. Omítky těchto konstrukcí v PP pouze ve společných 

prostorách mimo parkoviště. Na parkovišti bude užit pohledový beton. Při převzetí 

pracoviště je třeba provést kontrolu povrchu monolitických a zděných konstrukcí, kontrolu 

svislosti a rovinnosti stěn a stropů. Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být 

pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích 

prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. 

Povrch nesmí být vodoodpudivý. Na hladké betonové plochy se použije kontaktní můstek 

daného výrobce omítkové směsi. Na podklad z pórobetonového zdiva není základní nátěr 

nutný, zdivo se musí pouze dostatečně navlhčit. Pro strojní nanášení omítky platí, že směs 

se nanáší ve vrstvě 5 mm na podklad. Po ztuhnutí směsi povrch dokončit kletováním po 

mírném navlhčení a zatočení gumovým hladítkem, nebo pro „filcovaný“ povrch 

molitanovým hladítkem. Celý proces omítání a dokončení musí být proveden v přímé 

návaznosti během jedné pracovní směny. Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí 

klesnout při provádění a tuhnutí omítek pod +5°C. Osazování lišt a napojování na jiné 

konstrukce a rámy otvorů je obdobné jako u vápenosádrové omítky.  

Pracovní četa:  

stavební mistr – 1 

omítkář - 10 

stavební dělník (zejména obsluha) - 8 

řidič návěsového tahače -1 

řidič nákladního automobilu -1 

Stroje:  

Strojní omítačka MP 25 mixit  - 3 

pneumatický dopravník suché směsi FA-FAT 400 - 1 

kapsové transportní silo M-TEC - 1 

nákladní automobil MAN TGS 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 - 1 

nákladní automobil IVECO Eurocargo ML 120E25K s nosičem kontejnerů - 1 

paletovací vozík  -1  

stavební výtah NOV 1000 D – 1 
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Čas potřebný pro danou etapu: 

130 dní 

7.6. Kontaktní zateplovací systém (KZS) 

Postup práce:  

Z vnější strany budovy se bude osazovat kontaktní zateplovací systém doplněný o 

klempířské prvky. KZS je navržen z fasádního EPS tl. 140 mm, v místech styku s betonem 

EPS tl. 160 mm. Soklová část fasády je navržena z polystyrenu XPS tl. 140 mm a bude 

vyčnívat 500 mm nad úroveň terénu. Teplota vzduchu při provádění KZS nesmí klesnout 

pod +5°C a vrchní omítka se nesmí dělat rovněž při teplotách vyšších než +30°C. Okolo 

objektu se vystaví systémové hliníkové lešení Peri, které se odsadí od stěn objektu o 250 

mm. Z hlediska BOZP je vzniklá mezera potencionálně nebezpečná z důvodu pádu do 

hloubky, bude proto provedeno zábradlí také z vnitřní strany lešení. Před prováděním KZS 

je nutné oblepit výplně otvorů igelitem přichyceným páskou. Ve fasádě budou osazeny 

všechny zámečnické prvky pro uchycení zábradlí okolo otvorů aj. Podklad musí být vždy 

suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený 

zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků. Ze spár zdiva se odstraní veškerá 

přeteklá malta či beton. Do úrovně 20 mm nad UT se osadí a srovná do roviny zakládací 

soklový profil. Na něj se začne osazovat soklový XPS do výšky 500 mm. Desky tepelné 

izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových 

spár. Tmel se nanese obvodovým rámečkem. Desky se lepí vždy těsně na sraz. Lepicí 

hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně 

být při jejich osazování vytlačena. U okenních otvorů se nalepí ostění z EPS tl. 40 mm.  

24 hodin po nalepení polystyrenových desek se provede kotvení hmoždinkami do 

zdiva a to po obvodě a ve středu desky. Následuje přebroušení EPS desek. Provede se 

vyrovnávací vrstva zatřením tmelem a to 1 až 3 dny po lepení EPS. Před provedením 

základní vrstvy se osadí rohové profily se síťovinou okolo otvorů. Tloušťka vyrovnávací 

vrstvy bude cca 2 mm. Na tuto vrstvu se ocelovým hladítkem nanese výztužná vrstva, 

přičemž se do tmele vsadí sklotextilní síťovina (perlinka). Pokud nebylo dosaženo 

požadované rovinnosti u základní vrstvy je nutno aplikovat ještě jednu vyrovnávací vrstvu 

po 2-3 dnech. Penetrace základní vrstvy proběhne po vyschnutí této vrstvy tedy po 5-7 

dnech. Penetrace podkladu bude mít již odstín dekoru finální vrstvy. Na stavbě jsou 

použity bílá a šedá fasádní barva a speciální dřevodekorový nátěr (imitace dřevěných 

fošen). Obsah balení omítky se důkladně promíchá pomalu s běžným mísidlem. Omítka se 

zpravidla nanáší ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. Ihned po 

natažení resp. po krátkém zavadnutí, se strukturuje přímočarým nebo krouživým pohybem. 

Po dokončení se fasáda musí min. 24 hod. chránit před prudkým deštěm a špínou. Po 24 

hod proběhnou kompletace venkovních parapetů a zámečnických prvků na fasádě.  

Na fasádu se budou na závěr montovat zastiňovací rolety SUNSTOP. Montáž 

proběhne z exteriéru dle PD.  
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Pracovní četa:  

stavební mistr - 1 

fasádník - 10 

klempíř - 4 

 zámečník - 4 

pomocný dělník - 6 

Stroje:  

nákladní automobil MAN TGS 35.400 8x4 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 - 1 

kapsové transportní silo M-TEC  - 1 

čerpadlo na potěry Convey HD-50 - 1 

stavební výtah NOV 1000 D– 1 

Čas potřebný pro danou etapu:  

97dní 

8. Dokončovací práce 

Postup práce:  

Vnitřní dokončovací práce se budou provádět ve směru od nejvyššího podlaží 

směrem do 1. NP, tak aby se nejvzdálenější patra mohla postupně kompletovat, následně 

uzavírat z hlediska profesí, čistit, příp. provádět zde již předpřejímkové pochůzky. Po 

dokončení hrubých anhydritových podlah je nutno prostory minimálně 4 týdny vysoušet a 

větrat. V průběhu této doby je možno nejdříve 48 hodin po betonáži začít provádět 

postupně od 10. NP montáže keramických obkladů stěn (ne však méně než 15 dnů od 

realizace omítek) a montáž zařizovacích předmětů koupelen a WC, zrcadel, osazování 

zámečnických výrobků jako jsou schodišťová zábradlí, dále je možno začít s osazováním 

vnitřních parapetů popř. probíhá dokončování zavěšených částí rozvodů VZT či 

elektroinstalace. Probíhá rovněž demontáž stavebního výtahu.  

Min. 10 dní od realizace potěrů bude možno začít na malbách stěn a stropů (ne méně 

než 15 dní od realizace omítek). Nejdříve po čtyřech týdnech od realizace anhydritu bude 

možno začít s realizací SDK podhledů a konstrukcí. V PP se budou mezitím provádět 

uzavírací nátěry svislých betonových konstrukcí a svislé dopravní značení na stěnách 

parkingu. Na malby budou navazovat kompletace koncových prvků VZT, vorařských a 

topenářských prvků a elektroinstalací. Po čtyřech týdnech od lití podlah by měl být 

podklad dostatečně vysušený pro pokládku dlažeb a následně i dalších podlahových krytin 

v bytech. Pokládka bude následovat vždy po malbách a obkladech a bude závěrečnou fází 

výstavby hlavního objektu. Předpokládá se dokončování prací speciálně na přání 

koncového zákazníka (klientské změny před dokončením). 
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Pracovní četa:  

stavební mistr - 1 

sádrokartonář - 4 

obkladač - 6 

malíř - 4 

podlahář – 6 

elektrikář - 4 

 instalatér - 6 

vzduchotechnik - 4  

zámečník - 4 

pomocný dělník – 5 

Čas potřebný pro danou etapu: 

199 dní 

9. BOZP 

Dle § 15, odst.1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení 

prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 

doručeno v listinné nebo elektronické podobě.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 

bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tuto skutečnost 

stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a 

kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky.  

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti 

požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.  

Práce na el. zařízení smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. 

Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE.  

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena staveništním 

oplocením, popř. zábranami. Sítě je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit 

během prací proti poškození. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se 

zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti, projektem, 

normami ČSN, vč. vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy 

související.  
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Před zahájením stavebních prací a v průběhu realizace stavby bude stavebníkem 

stavby zajištěna přítomnost a výkon funkce koordinátora BOZP. Stavebník uzavře 

smlouvu a zajistí na staveništi přítomnost koordinátora BOZP, který bude dohlížet na 

dodržování bezpečnostních vyhlášek a předpisů v rámci stavebních a montážních prací.  

Na stavbě se postupuje podle dle platných nařízení vlády v aktuálním znění a 

s platnou novelizací: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění s projednávanou  novelou 

1.2.2018 – 148/2017 Sb. Aktuální znění v době zápisu tohoto dokumentu je 93/2017 Sb. 

z 1.4.2017 

Zákon č. 309/2008 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP s novelou 

88/2016 Sb. platnou od 1.5.2016 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích s novelou 136/2016 Sb. platnou od 1.5.2016 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

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

pracovní prostředí 

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

záznamů o úrazu s novelizací NV 170/2014 Sb. z 1.1.2015 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků s novelou z 1.1.2002. 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

Nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

Vyhláška č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci s novelou z 29.1.2016 

10. Nakládání s odpady 

Stavba je navržena a bude realizována dle platné legislativy s ohledem na 

vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Stavba bytového domu nebude mít žádný 

negativní vliv na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude zhotovitel stavby nakládat v 

souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb., v platném znění a 

souvisejícími právními předpisy.  
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Tab. 1: Odpady 

Odpady vznikající při výstavbě 

Kód 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Způsob 

likvidace 

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a 

mazací oleje 
N Spalovna 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Spalovna 

13 07 02 Motorový benzín N Spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O Sběrný dvůr 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

N Spalovna 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Sběrný dvůr 

17 02 01 Dřevo O Sběrný dvůr 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17 03 01 
O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O 
Odvoz do 

výkupny 

17 04 11 Kabely neuveden pod číslem 17 04 10 O Skládka 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
O Recyklace 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

20 03 99 Komunální odpad blíže neurčen O Skládka 

N - nebezpečný odpad  

O - ostatní odpad  

Hlavní legislativa: 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů s novelou 

223/2015 Sb. z 1.1.2017 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů  

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s plánovanou novelou k 1.1.2020 a 

aktuálně platnou novelou 369/2016 Sb. od 1.1.2017 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů s plánovanou novelou 

od 1.7.2017 a aktuálně platnou novelou 39/2015 Sb. od 1.4.2015
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Projekt zařízení staveniště 

1. Identifikační údaje  

Název stavby: Bytový dům C 

Místo stavby: Praha, křižovatka ulic Padovská a Nad Přehradou 

Kraj: Hl. město Praha  

Účel stavby: Bytový dům  

Charakter stavby: Novostavba  

Cena díla: 100 mil. Kč  

Doba realizace: únor 2019 – leden 2020 

2. Informace o rozsahu a stavu staveniště, 

předpokládané úpravy staveniště, oplocení, trvalé 

deponie a mezideponie, příjezd a přístup na staveniště, 

administrativní objekty  

2.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště  

Pozemek pro stavbu bytového domu a inženýrské sítě se nachází v Praze 15 v k.ú. 

Horní Měcholupy na parcelách č. 601/48 a 601/201. Staveniště je umístěno ve strmém 

svažitém terénu, kde je z východní a severní strany obklopeno stávající bytovou zástavbou 

okolo křižovatky ulic Nad Přehradou a Padovská. Z jižní strany ke staveništi přiléhají 

pozemky Základní Školy Nad Přehradou a ze západní a jihozápadní strany sousedí se 

souvislým lesním porostem přírodního parku Hostivař-Záběhlice. Pozemek se svažuje od 

severu k jihu s výškovým rozdílem na celém dotčeném území cca 14m. Na jeho ploše se 

nachází převážně travnatý porost se vzrostlými náletovými dřevinami, keři a místy stromy 

2.2. Předpokládané úpravy staveniště  

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

stavbou zařízení staveniště se začne až po oplocení staveniště, skrývce ornice a vytyčením 

stavby. Pro zemní i ostatní práce bude zřízen jeden vjezd. Bude také zřízena obousměrná 

vnitrostaveništní komunikace ze silničních panelů. Na staveništi se nenacházejí žádné 

inženýrské sítě, které by musely být kvůli stavbě přeloženy. Nenacházejí se zde žádné 

objekty k demolici. 

Pro dodržování čistoty komunikace zde bude dodavatel používat čistící vůz. Plocha 

pod objekty ZS bude ze zhutněného štěrkopísku frakce 16/32 mm o mocnosti 150 mm 
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uloženého do geotextilie. V místech navrhovaných skládek materiálu a manipulačních 

ploch se poskládají železobetonové panely 3,0 x 1,0x 0,15 m uloženo do zhutněného 

štěrkopísku frakce 16/32 mm o mocnosti 150 mm uloženého do geotextilie. Po ukončení 

stavebních prací se staveniště uvede do původního stavu. V místech bývalé 

vnitrostaveništní komunikace, stavebních buněk a skládek se oseje nová tráva, dodělá se 

zámková dlažba a živičné povrchy.  

2.3. Oplocení  

Vyčleněný prostor zařízení staveniště bude oplocen a zabezpečen proti vstupu 

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

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

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

pohledu na stavbu. V místě vjezdu na staveniště na bude osazena dvoukřídlá vjezdová 

brána, která bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel na staveniště a pro vstup pracovníků. 

Tato brána bude uzamykatelná. Pro zemní práce bude zřízen dočasný vjezd na staveniště s 

uzamykatelnou dvoukřídlou bránou šířky 6 m.  

2.4. Trvalé deponie a mezideponie  

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

množství ornice a výkopu stavební jámy. Na staveništi se zřídí mezideponie, kde bude 

skladována ornice a hlína k zpětnému zásypu, k sadovým úpravám a k vrácení pozemku 

zpět do původního stavu po odstranění objektů ZS. Zbytek ornice a veškerá zemina 

vytěžena ze stavební jámy bude odvezena na skládku vzdálenou 7 km. Trasa je blíže 

popsána v kapitole Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras. 

Firma se zabývá také recyklací materiálů, stejná trasa se bude absolvovat i s 

veškerými stavebními odpady, které se během výstavby vyskytnou.  

2.5. Příjezd a přístup na staveniště  

Navržené řešení zásobování stavby bude využívat dobrého spojení na pražské firmy. 

V blízkosti se nachází nájezd na obchvat (pražský okruh). Vzhledem k velikosti pozemku 

nebude problém zajistit plynulý provoz nákladních automobilů a těžké mechanizace po 

vnitrostaveništní komunikaci. Vjezd a okolí staveniště bude označeno dopravním značením 

a cedulemi upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Jediné úskalí představuje stávající 

ulice Padovská, na kterou se přijíždí z ulice Nad Přehradou - je tam jednosměrná ulice, 

takže se nedá pokračovat v objetí stavebního pozemku. Povrch příjezdové vozovky bude 

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

Po ukončení výstavby bude komunikace uvedena do původního stavu. 
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2.6. Administrativní objekty 

Buňky 

Administrativní objekty slouží pro řízení stavby, provozní přípravu, kontrolní činnost 

a další nezbytnou administrativu. Nejčastěji jsou to typizované prostorové buňky, které se 

dimenzují podle velikosti stavby, způsobu organizace a řízení stavebního provozu a i na 

vzdálenosti staveniště od ústředí realizační firmy. 

Orientační plochy administrativních objektů jsou pro:   

 stavbyvedoucí 5 až 20 m2   

 technický personál, mistry 5 až 12 m2 na pracovníka   

 ostatní pracovníci 1,25 m2 na pracovníka nezastavěné plochy 

Pro koordinační porady na větších stavbách, se musí počítat s místností, která by 

měla mít plochu závislou na počtu účastníků, nejčastěji 20 až 30. Počítá se se 1,5 až 2,0 m2 

na jednoho účastníka. 

Typové buňky se navrhují podle katalogů, kde jsou v různých variantách vnitřního 

vybavení. Takové buňky se na staveništi osazují na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou 

štěrkopísku a silničními panely. Při návrhu je potřeba dodržovat tyto požadavky:   

 stavbyvedoucí by měl mít výhled na staveniště 

  mistři nebo skladník by měli mít přehled o provozu na příjezdové komunikaci 

(doprava, přejímka, materiál) 

 objekt by měl mít samostatné hygienické zařízení 

 objekt musí být vybaven telekomunikačními prostředky 

konstrukce objektu a jeho vybavení musí umožňovat celoroční, tedy i zimní provoz. 

Dimenzování počtu buněk na staveništi 

Na stavbě bude mít svou kancelář hlavní stavbyvedoucí, pomocný stavbyvedoucí, 

mistři a ostatní technickohospodářští pracovníci a technický dozor investora. Kancelář 

stavbyvedoucího bude současně sloužit jako místnost pro porady. 

Výrobních pracovníků je ve špičce max. 126. Tato špička je způsobena tím, že budou 

probíhat dokončovací vnitřní práce proudově ve více poschodích najednou. Většina profesí 

bude potřebovat základní hygienické zázemí – WC, umyvadlo a příp. místo pro napouštění 

vody. Špičku je možné omezit, protože jsou profese, které zařízení staveniště využívají 

minimálně a neskladují pomocný materiál nebo nářadí – např. osazování dveří. Zařízení 

staveniště bude dimenzováno na 85 výrobních pracovníků a v rámci špičky budou 

doobjednány mobilní WC. 
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Tab. 1: Dimenzování šaten a buněk pro pracovníky 

Počet buněk a šaten pro pracovníky 

Pozice 

Počet 

pracovníků 

Potřebná 

plocha 

místnosti [m2] 

Počet 

buněk 

Hlavní 

stavbyvedoucí + 

zasedací místnost 1 30 1 

Stavbyvedoucí 1 8 1 

TDI 1 12 1 

Mistři 2 15 1 

Výrobní přípravář 1 7 1 

Profese 85 106 7 

Celkem: 12 

Pozn.:  

Jedna buňka má půdorysný rozměr 15 m2.  

Jeden skladovací kontejner má rozměr 12,5 m2.  

Hlavní stavbyvedoucí bude mít kancelář v zasedací místnosti. 

Umývárna a záchody 

V umývárně má být tekoucí zdravotně nezávadná voda, na každých 15 pracovníků je 

třeba počítat s alespoň jedním umyvadlem a podlahová plocha umývárny na jednu osobu 

musí činit nejméně 0,25 m2. V umývárnách u šaten musí být kromě umyvadel také 

sprchové kabiny se studenou a teplou vodou, a to vždy jedna kabina pro 20 osob. 

Dále na 50-100 mužů je třeba mít na stavbě 3 sedadla a 3 mušle na WC. 

Tab. 2: Dimenzování umýváren 

Počet umýváren na staveništi 

Počet pracovníků 

Potřebná 

plocha 

místnosti 

[m2] 

Počet 

umýváren 

91 22,75 2 

Pozn.: 

Bude užit kombi kontejner SK1 s plochou 15 m2. 

3. Významné sítě technické infrastruktury  

V místě staveniště se nenacházejí žádné významné sítě technické infrastruktury. 

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

budoucí objekt napojí. Objekt bude napojen na vodu, elektřinu a kanalizaci.  
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3.1. Přípojka vodovodu  

Voda potřebná pro provoz dočasného objektu zařízení staveniště a výstavbu objektů 

stavby bude zajištěna odběrem z vodovodního řadu vybudovaného v rámci výstavby 

bytového domu E. Místo napojení pro staveništní přípojku je stávající hydrant v chodníku 

před objektem E. Odtud povede provizorní přípojka, která se zakončí provizorní 

vodoměrnou šachtou. Na staveništní přípojku bude napojen v odběrném místě (vodoměrná 

šachta) vnitrostaveništní rozvod vedoucí k dočasným objektům ZS (buňkoviště) a k 

ostatním místům spotřeby vody. 

Během realizace stavby se bude uvažovat s maximální možnou spotřebou za jeden 

den. K ošetření pracovních pomůcek je započítána jednorázová spotřeba 250 l. Odběr vody 

pro požární účely je uvažován z hydrantu přípojného místa staveništní přípojky v nově 

vybudovaném chodníku před bytovým domem E na ulici Padovská. 

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

technologické účely a hygienická voda.  

Qn = kn * (Pn) / (t*3600) [l/s] 

Qn vteřinová spotřeba vody  

kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (k1 = 1,6 ; k2 = 2,7 ) 

t doba, po kterou je voda odebíraná – 10h 

P1 výroba betonu, malt, ošetřování konstrukcí  

P2 pracovníci na staveništi  

Spotřeba vody pro staveništní provoz 

Tab. 3: Spotřeba vody pro výrobu 

P1 - Voda pro výrobní účely 

Potřeba vody pro:  

m.j. Počet 

m.j./ 

den  

střední 

norma 

[l]  

Celkem 

vody / den 

[l]  

Ošetřování základové desky a 

stropní desky 
m3 55 150 8250 

Výroba malty a ošetření mísících 

zařízení 
m3 4 180 720 

Výroba anhydritu a ošetření 

mísících zařízení  
m3 10 220 2200 

Potřeba vody pro zdění bez 

vody pro maltu 
m3 15 250 3750 

Potřeba vody pro omítky bez 

vody pro maltu  
m2 305 25 7625 
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Mytí pracovních pomůcek - - - 250 

Spotřeba P1 22795 

Tab. 4: Spotřeba vody na hygienu 

P2 - Voda pro hygienické účely 

Potřeba vody pro:  

m.j. Počet 

m.j./ 

den  

střední 

norma 

[l]  

Celkem 

vody / den 

[l]  

Pracovníci na staveništi včetně sprchy Mn. 85 80 6800 

Administrativní pracovníci Mn. 6 60 360 

Spotřeba P2 7160 

Q1 = k1 * (P1) / (t*3600) [l/s] 

Q1 = 1,6 * 22795 / (10*3600) 

Q1 = 1,013 [l/s] 

Q2 = k2 * (P2) / (t*3600) [l/s] 

Q2 = 2,7 * 7160 / (10*3600) 

Q2 = 0,537 [l/s] 

 

Tab. 5: Dimenzování potrubí pro staveništní účely 

Dimenzování potrubí P1 P2 

Množství vody 1,013 0,537 

Jmenovitá světlost DN32 DN25 

Navržené potrubí vyhoví, protože má menší průměr než areálový vodovod DN90. 

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

východní strany staveniště je požární hydrant.  

3.2. Přípojka elektřiny 

Napojení na elektrickou energii zajistí hlavní staveništní rozvaděč, který bude 

napojen na nápojný bod elektrické energie v severní části staveniště. Bude opatřen 

elektroměrem pro kontrolu spotřeby elektrické energie. Z rozvaděče bude kabel veden v 

plastové korugované chráničce KOPOFLEX až do místa dalších staveništních rozvaděčů. 

RS1 pro jeřáb, RS2 pro stavební výtah, RS3 pro buňkoviště. S nočním provozem se při 

realizaci nepočítá, a proto není nutná instalace staveništního osvětlení. Ale s ohledem na 

zkrácený den v zimním období budou na stavbě k dispozici čtyři halogenové zářiče, které 

mohou být využity k osvětlení příjezdové brány nebo i při pracích uvnitř objektu. Příkon 
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elektrické energie nesmí přesáhnout předpokládaný příkon stavby za plného provozu 

vypočítaný níže. 

Výpočet spotřeby elektřiny 

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

S - maximální současný zdánlivý příkon  

K - koeficient ztrát napětí v síti – 1,1 

P1 – součet štítkových příkonů stavebních strojů 

P2 – součet vnitřního osvětlení a topidel 

P3 – součet příkonů vnějšího osvětlení 

Tab. 6: Příkony strojů na stavbě 

P1 - štítkové příkony strojů na stavbě 

Stroj 

Počet 

strojů 

Příkon 

[kW] 

Celkový příkon 

[kW] 

Věžový jeřáb 1 39 39,0 

Stavební výtah 1 17 17,0 

Kontinuální míchačka 2 0,8 1,6 

Svařovací konvektor 2 4,5 9,0 

Úhlová bruska 3 1,1 3,3 

Ponorný vibrátor 1 2 2,0 

Vrtací kladivo 3 1,6 4,8 

Zásobníkový ohřívač vody 1 5 5,0 

Stolní pila 1 3,7 3,7 

Omítací stroj 2 5,5 11,0 

Maltové čerpadlo 2 5,5 11,0 

Příklepová vrtačka 3 0,7 2,1 

Kalové čerpadlo 1 1,1 1,1 

Ruční míchačka 3 1,2 3,6 

Odvlhčovač vzduchu 10 0,7 7,0 

Spotřeba P1 121,2 

Tab. 7: Příkony vnitřních osvětlení a topidel 

P2 - příkon vnitřního osvětlení a topidel 

Typ Počet Příkon [kW] Celkový příkon [kW] 

Otopná tělesa v buňkách 10 2 20,0 

Kanceláře 5 0,432 2,2 

Sklady 4 0,18 0,7 

Šatny 7 0,6375 4,5 

Umývárny 2 0,18 0,4 

Spotřeba P2 27,7 
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Tab. 8: Příkony vnějších osvětlení 

P3 - příkon vnějších osvětlení 

Typ Počet Příkon [kW] Celkový příkon [kW] 

Halogeny 4 0,5 2 

Spotřeba P3 2 

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

S = 1,1 * √(0,5*121,2 + 0,8*27,7 + 2)2 + (0,7*121,2)2 

S = 131,9 kW 

3.3. Kanalizační přípojka 

V Praze je kanalizace jednotná, což znamená, že splašková a dešťová kanalizace je 

svedena do jedné kanalizační stoky. Po dobu zařízení staveniště se do této kanalizační 

stoky napojíme v místě šachty NbKs v jižní části. Odvodnění staveniště obstará samotný 

spád pozemku a trativod z drenážních trubek DN 160 se sklonem směrem k jižní straně 

pozemku. 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

Příjezd na staveniště bude zabezpečen dočasným neprůhledným oplocením s 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reflexní vesta, pracovní obuv a helma. Pracovníci podle druhu prováděných prací budou 

vybaveni dále reflexním oděvem, helmou, rukavicemi a dalšími pomůckami pro ochranu 

zraku a sluchu. 
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5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

Jako hlavní zvedací mechanismus je zvolen věžový jeřáb Liebherr 100LC, který 

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

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

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

průjezdu jsou řešeny v kapitole Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras.  

Odjíždějící nákladní automobily budou hlavně v letních měsících a při zemních 

pracích pravidelně čištěny. Díky tomu by se v okolí neměla zvyšovat prašnost a znečištění 

místních komunikací. Stavební práce nebudou prováděny v hodinách nočního klidu, tedy 

mezi 22:00 až 6:00. Staveniště nezasahuje do ochranných pásem a ani nespadá do chráněné 

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

životní prostředí byl prošetřen stavebním úřadem a byly vzneseny případné připomínky, 

které projektant a stavba zapracují do realizace. Veřejné zájmy nebudou realizaci stavby 

dotčeny. 

6. Řešení zařízení staveniště včetně užití nových a 

stávajících objektů 

V průběhu výstavby se nepředpokládá využití žádného z nově zbudovaných ani 

stávajících objektu s možností využití jako zařízení staveniště. Staveniště je dimenzováno 

na počet 85 pracovníků. V praxi budou nasazeny objemy pracovníků dle Grafu 

pracovníků. Rozmístění jednotlivých objektů ZS najdeme na výkresu Zařízení staveniště. 

ZS dodává firma ToiToi. Bude budováno postupně ihned po oplocení staveniště. Na 

místo určení budou dopraveny autem s hydraulickou rukou. 

V čase, od předání staveniště do napojení buňkoviště na energie bude hygienické 

zázemí tvořeno 2x chemickým WC, 2x 1000 l barelem na vodu a zdroj el. energie zajistí 

naftová elektrocentrála. 

6.1. Mobilní oplocení 

Oplocení je plné, z důvodu zachycování nečistot ze staveniště a zabraňuje pohledu na 

stavbu. Pro zvýšení bezpečnosti jsou jednotlivé panely spojeny svorkami 

Ve východní části staveniště je vstupní uzamykatelná brána. 

Technické parametry mobilního oplocení  

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

Výplň rámu: trapézový pozinkovaný plech  

Rozměr pole: 2 106 x 2 070 mm  
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Hmotnost: 38,5 kg 

 

Obr. 1: Mobilní oplocení ToiToi výšky 2m 

6.2. Silniční panely 

Typ IZD se použije pod plochy staveništních kontejnerů.  

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

Rozměry (d/š/v): 3,0/1,0/0,15 m  

Hmotnost: 1,125 t 

 

Obr. 2: Silniční betonový panel 

6.3. Kanceláře a šatny BK1 

Počet stavebních kontejnerů je navržený na předpokládaný maximální počet 

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

výrobních pracovníků je 85 a 7 technickohospodářských pracovníků. Na jednoho 

výrobního pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy. Na THP připadá 5-20 m2 dle 

potřeby. Plocha kontejneru je přibližně 6 x 2,5 m = 15 m2. Je navrženo 12 buněk. 
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Technické parametry:  

Šířka:   2 438 mm  

Délka:   6 085 mm  

Výška:   2 591 mm  

Vybavení:  

1 x elektrické topidlo  

2 x elektrická zásuvka 

 

Obr. 3: Kancelář BK1 

6.4. Umývárna SK1 

Kombi kontejner SK1 zajišťuje sociální zázemí pro pracovníky. Na staveništi je 

plánováno užití 2 kontejnerů. SK1 napojíme na přívod elektřiny a vody a na odvod 

splašků – kanalizace. Kontejner je nutné umístit na zpevněnou plochu. 

 Technické parametry: 

šířka:   2 438 mm 

délka:   6 058 mm 

výška:  2 800 mm 

el. přípojka:  380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

2 x elektrické topidlo 

2 x sprchová kabina 

3 x umývadlo 

2 x pisoár 
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2 x toaleta 

1 x boiler 200 litrů 

 

 

Obr. 4: Šatna SK1 

6.5. Skladovací kontejner LK1 

Na staveništi budou 4 skladovací kontejnery pro drobný materiál a nářadí. Do 

jednoho kontejneru se budou skladovat po konci pracovní doby přístroje a pomůcky 

drobného a cenného charakteru, v ostatních se bude skladovat drobný materiál, který nesmí 

být vystaven povětrnostním vlivům. 

Technické parametry:  

Šířka:   2 438 mm  

Délka:   6 085 mm  

Výška:   2 591 mm 
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Obr. 5: Skladovací kontejner LK1 

6.6. Staveništní WC 

Na staveništi bude použito 2x mobilní chemické WC TOI TOI Fresh firmy TOI TOI 

sanitární systémy s.r.o. Umístí se v blízkosti hlavního stavebního objektu. Bude se 

používat do doby zprovoznění kombi kontejneru SK1. 

Technické parametry:  

Šířka:   1 200 mm  

Délka:   1 200 mm  

Výška:   2 300 mm  

Hmotnost:   82 kg  

Fekální nádrž:  250 l 

 

Obr. 6: Mobilní WC ToiToi 
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7. Podmínky provádění z hlediska BOZP 

Bytový dům se bude realizovat podle schválené projektové dokumentace, požadavků 

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

hlídáno bezpečnostní službou, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. Všichni 

pracovníci budou mít v povědomí kde je umístěn hlavní vypínač vodovodu a elektřiny, aby 

v případě nehody mohli tyto dodávky médií uzavřít. Na staveništi bude umístěn práškový 

hasicí přístroj, pro případ vzniku požáru v kanceláři hlavního stavbyvedoucího, zde bude 

také umístěna lékárnička první pomoci.  

Všichni pracovníci budou poučeni o bezpečnosti a předpisech BOZP, požárních a 

hygienických předpisech před zahájením prací a bude zajištěno jejich další pravidelné 

proškolování. Součástí školení je i seznámení o správné manipulaci s materiálem, 

staveništní dopravě a celkovému pohybu po staveništi. O školení se sepíše protokol, kde se 

každý účastník podepíše. Tím stvrdí, že byl obeznámen se zásadami BOZP na stavbě a 

nastavenými podmínkami. Těmi jsou:  

 přísný zákaz pohybu po staveništi pod vlivem alkoholických a omamných látek  

 dobrý zdravotní stav pracovníka 

 nošení OOPP 

 dbá nařízení svých nadřízených a obecně platných předpisů na stavbě 

 platné řidičské, strojnické oprávnění a profesní průkazy 

Stavbyvedoucí bude provádět namátkové kontroly a v případě pozitivního nálezu 

vyvodí patřičné kroky – finanční či jiná sankce, nebo propuštění a udělení pokuty 

subdodavatelské firmě. Zhotovitel na vlastní náklady vybaví svoje pracovníky vhodnými 

osobními ochrannými prostředky, které jsou pracovníci v rámci pohybu po staveništi 

povinni nosit a používat. Obsluha strojů a strojních zařízení musí mít platná řidičská 

oprávnění a profesní průkazy. Rameno s břemenem se smí pohybovat pouze ve 

vymezeném prostoru a ne nikde jinde. Stroje musí mít platnou revizní prohlídku a nesmí 

ohrožovat bezpečnost na staveništi a přilehlém okolí. Na příjezdové bráně a v kanceláři 

stavbyvedoucího bude vyvěšena cedule s důležitými kontakty – telefonními čísly na 

zdravotnickou záchrannou službu, hasičský záchranný sbor ČR, policii ČR, jednotné 

evropské číslo tísňového volání a také i dodavatele elektrické energie. Během výstavby se 

budou dodržovat platné zákony a předpisy vyjmenované v Technické zprávě ke stavebně 

technologickému projektu a v Studii realizace hlavních technologických etap stavebního 

objektu. 
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8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při 

výstavbě 

Během výstavby musí všichni účastníci důsledně dodržovat zákony a předpisy 

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

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

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

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

ekologicky nevhodných a nebezpečných látek. Stavební odpad bude tříděn podle druhu a 

poté odvezen k recyklaci. Musí se vést přehled o tom, kde bude odpad uložen a jakým 

způsobem bude zlikvidován. Při kolaudačním řízení bude nutné tyto doklady doložit, 

Staveniště se během realizace bude pravidelně uklízet a celkově udržovat v čistotě. Po 

skončení prací se místo uvede zpět do původního stavu. Hluk vznikající výstavbou nebude 

zásadně ovlivňovat obyvatele z okolí. Riziko vzniku požáru je vzhledem k umístění od 

okolních objektů velmi malý. I přesto bude staveniště vybaveno hasicími přístroji 

umístěnými v každé z buněk.  

Stavební a montážní práce budou prováděny při šesti- denním pracovním týdnu, v 

pracovní dny (pondělí - pátek) v době od 07.00 do 18.00 hod. a mimo pracovní dny 

(sobota) v době od 8.00 do 18.00 hod. Je uvažováno s polední pracovní přestávkou v délce 

1 hod. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 

dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od 

okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 

zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude 

nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 ve 

znění 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel 

je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 

škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 

motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky 

vozidel a pravidelné seřizování motorů. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně 

očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, 

betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 

odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 

vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Zpevněné plochy 

vnitrostaveništních komunikací budou využity pro vozidla vyjíždějící ze stavební jámy 

jako oklepová plocha, před výjezdem vozidle ze staveniště bude provedena kontrola čistoty 

pneumatik, v případě potřeby bude provedeno mechanické očistění. Zhotovitel stavby 

zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě 

potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní 

komunikace. Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě 

tvorby prachu zkrápěny. Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a 

provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke 
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znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod 

ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  

Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v 

sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště 

musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. Použité 

stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými 

látkami. Odpadový materiál vzniklý v rámci běžné stavební činností bude likvidován v 

souladu se zákonem č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), 

jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů.  

Z hlediska nakládání s odpady dle §79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §32 odst. 2 

zákona č. 131/2000Sb. o hlavním městě Praze, ve města Prahy je příslušným orgánem 

státní správy Úřad městské části 8. Dodavatel stavby bude s odpady nakládat také v 

souladu s platnými předpisy hlavního města Prahy - obecně závaznou vyhláškou 

hl. m. Prahy číslo 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 

hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a 

vyhláškou číslo 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 

některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu 

nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na 

transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný 

odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s 

doporučeními metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 

činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje 

příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). Materiálové využití odpadů bude mít 

přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Přednostně budou 

odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Odpady budou 

předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

Tabulka s odpady vznikajícími na stavbě je uvedena v kapitole Studii realizace 

hlavních technologických etap stavebního objektu a v Technologickém předpisu. 
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9. Časový plán budování a likvidace objektů ZS a 

ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 

9.1. Časový plán ZS 

ZS bude vystavěno a přizpůsobováno v průběhu výstavby a dle nasazeného množství 

pracovníků a strojů. Doba výstavby je spočtena od 3/2018 – 1/2020. Podrobný plán je 

přílohou diplomové práce. 

9.2. Rozpočtové náklady na ZS 

Při rozpočtování uvažujeme se dvěma druhy nákladů. Jsou to základní rozpočtové 

náklady (ZRN) a vedlejší rozpočtové náklady (VRN). ZRN obsahují náklady na stavební 

výrobu a montáže, zatímco VRN jsou náklady spojené s podmínkami realizace (provozní 

vlivy, nedostupnost stavby apod.). Do této kategorie řadíme také náklady na zařízení 

staveniště. 

Pro určení nákladů na ZS užíváme dvou metod: 

1) Procentuálním podílem ze ZRN (základní rozpočtové náklady), který se 

pohybuje v rozmezí 2,25-5,0%. Tento způsob má sice výhodu ve své 

jednoduchosti, avšak je pouze orientační a u složitějších staveb se může cena za 

náklad ZS lišit i řádově.  

2) Samostatné ocenění nákladů na vybudování, provozování a demontáž. Tento 

způsob má výhodu v dobré kontrolovatelnosti objednavatelem, avšak je poměrně 

finančně a časově náročný. U větších staveb jej považuji v rámci optimalizace 

nákladů za nutnost. 

Cena za zařízení staveniště spočtená jednotkově vychází na 4 839 985 Kč (údaj 

jsem spočítal v příloze diplomové práce – v Plánu výstavby). To odpovídá 4,82% 

celkového finančního objemu zakázky. Největší finanční výdej je očekáván hned 

první měsíc a to ve výši 1 117 007 Kč. 

Částka za ZS je vyšší, než bývá zvykem, protože jsou zde započtené také částky 

za hlavní stavební stroje (jeřáb = 1,615 mil. Kč, výtah = 0,21 mil. Kč). V rámci 

úspor by bylo možné omezit např. částku za oplocení, pokud by zhotovitel 

oplocení vlastnil (= úspora na nájmu ve výši 0,5 mil. Kč). Taktéž by bylo možné 

ušetřit za nájem rozvaděčů na stavbě (cca 0,085 mil. Kč). Poslední položkou, kde 

je možné navrhnout úsporu v závislosti na vybavenosti zhotovitele je betonový 

recyklát pod vozovku a skládky materiálů (očekávaná úspora ve výši až 0,100 

mil. Kč).  

Celkově při zvážení těchto výdajů je možné uspořit cca 685 tis. Kč. Pokud 

bychom navíc nezapočítali stavební mechanismy do nákladů na ZS, je očekávaná 

celková cena za provedení zařízení staveniště cca 2,3 mil. Kč, což také odpovídá 
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standardně plánovaným výdajům v kalkulacích na zakázkách pro bytovou 

výstavbu (= <2,75% z celkového objemu zakázky). 

9.3. Tabulka plánu budování a likvidace objektů ZS a finanční plán na 

ZS 

Je samostatnou přílohou diplomové práce. 
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Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

1. Hlavní stavební stroje 

1.1. Věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC vč. bádie na beton 1034C.16 

(2000 l) 

Bude pronajmutý věžový jeřáb od firmy Kranimex spol. s r.o. se sídlem 

Nedokončená 1638, Praha 9. Dopravu na staveniště řeší pronajímatel. Montážní prostor je 

dostatečný pro montáž i demontáž po dokončení hrubé stavby objektu C. Součástí 

pronájmu je i strojník, který je držitelem jeřábnického průkazu typu B a vazačského 

průkazu typu A. Konstrukce jeřábu je s horní otočí. Mimo pracovní dobu bude uvolněný 

výložník jeřábu. Během silnějšího větru se bude natáčet po jeho směru. Jeřáb bude napojen 

na samostatný staveništní rozvaděč. 

Maximální výška jeřábu:  40,5 m 

Maximální vyložení jeřábu:  50 m 

Max. nosnost na konci:   1560 kg 

Příkon:     37 kVA 

Max. nosnost:    6000 kg ve vzd. 2,2 m 

Ozn. Popis Položka Vzdálenost 

[m]

Hmotnost 

[kg]

Posouzení

A Nejtěžší břemeno Balkonová konzola 27,7 2710 2710 < 3050 kg (na 27,7 m) - 

VYHOVUJE

B Nejhorší kombinace Prefa schodišťové rameno 29,2 2650 2650 < 2880 kg (na 29,2 m) - 

VYHOVUJE

C Nejvzdálenější břemeno Bádie s betonem (2m3) - nutné plnit max. 

na 1/4 v nejvzdálenějších polohách

50 1510 1510 kg < 1600 kg (na 50 m) - 

VYHOVUJE

D Nejbližší břemeno Bádie s betonem 3,8 2710 2,4 m < 3,8 m & 2710 < 6000 kg - 

VYHOVUJE  

Obr. 1: Výpočet břemen na jeřábu 

 

Graf č. 1: Možná zatížení v závislosti na vzdálenosti u navrženém jeřábu 
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1.2. Dozer na pásovém podvozku D6T Caterpillar 

Pásový dozer bude sloužit k přípravným pracím jako je sejmutí ornice, zarovnání 

terénu na požadovanou úroveň. Na stavbu bude dopraven tahačem Tatra Phoenix 

s návěsem. 

Výkon motoru  190 kW 

Měrný tlak   0,34 - 0,65 bar 

Objem radlice  3,7 - 5,6 m3 

Provozní hmotnost 20 – 22 t 

 

Obr. 2: Pásový dozer Caterpillar D6T 

1.3. Nakladač na kolovém podvozku 908M Caterpillar 

Nakladač bude použit při zemních prací. Největší jeho využití bude při hloubení 

stavební jámy a při zásypu výkopu. Dále pak při výkopu rýh pro osazení všech přípojek a 

jejich zasypání. Doprava na stavbu bude vlastní, kolový stroj je přizpůsoben pro jízdu na 

komunikacích. 

Jmenovitá nosnost 2500 kg 

Objem lopaty  1,15 m3 

Provozní hmotnost 6,5 t 

Výkon motoru  58 kW 
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Obr. 3: Nakladač Caterpillar 908M 

1.4. Nákladní automobil Tatra T158 

Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz vytěžené zeminy na skládku, transport 

sypkých hmot a pro dovoz materiálu. 

Šířka:   2500 mm  

Délka:   7575 mm  

Výška:   3195 mm  

Objem korby:  14 m3 

 

Obr. 4 : Nákladní automobil Tatra T158 

VÝPOČET POTŘEBNÉHO POČTU NÁKLADNÍCH AUT NA ZEMNÍ PRÁCE: 

Objem lopaty rypadlo nakladače (rypadla) = 1,15 m3 

Doba pracovního cyklu = 35 s 

Objem korby nákladního automobilu = 14 m3 

Vzdálenost na skládku = 7,0 km 

Rychlost naloženého vozu = 35 km/h => doba jízdy plného = 7/35 = 12 min 
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Rychlost prázdného vozu = 45 km/h => doba jízdy prázdného = 7/45 = 9,3 min  

Koeficient nakypření = 1,18 

Objem zeminy při 1  nakl. cyklu = 1,15*1,18 = 1,36 m3 

Počet cyklů = 14/1,36 = 10,29 => 11 cyklů 

Doba naložení = 35*11 = 385 s = 6,4 min 

Doba na vyložení na skládce = 2 min 

Doba jednoho cyklu 

T = 6,4 + 12 + 2 +9,3 = 29,7 min 

Počet nákladních automobilů 

N = 29,7/6,4 = 5 automobilů 

1.5. Autodomíchávač Stetter C3 AM 6C/8C 

Autodomíchávač bude sloužit pro dopravu betonové směsi z betonárky.  

Jmenovitý objem:  6, nebo 8 m3 

Stupeň plnění:   52; 56,7 % 

Průměr bubnu:   2300 mm 

Průjezdná výška:  2429; 2503 mm 

 

Obr. 5: Autodomíchávač Stetter C3 AM 6C 

1.6. Tahač s návěsem Tatra Phoenix 6x6 

Tahač s valníkem bude sloužit k transportu materiálu, převážně prefabrikovaných 

balkónových dílců, schodišťových ramen s mezipodestou, bednících dílců, výztuže apod. 

Dále poslouží k dopravě pásových strojů na stavbu. Poloměry otáčení i nosnost vozovek 

jsou na navržených trasách dostačující pro průjezd soupravy. 

Šířka: 2600 mm  
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Délka:  7015 mm 

Výška: 3250 mm 

Hmotnost: 25 t 

 

Obr. 6: Tahač s návěsem Tatra Phoenix 6x6 

1.7. Vrtná souprava SOILMEC PSM 980 

Tato vrtná souprava bude užita pro vyvrtání zemních kotev délky 9 až 13 m. Průměr 

vrtu je 80 mm, kotvy budou provedeny při provádění záporové stěny. Doprava na stavbu 

bude zajištěna pomocí tahače s návěsem Tatra Phoenix. 

Podvozek:    pásový 

Délka soupravy:   6,34 m 

Podjezdná výška soupravy: 2,62 m 

Hmotnost soupravy  8 t 

Výška věže:   6,34 m 

Nosnost věže:   8 t 

Šířka soupravy:   1,96 m 
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Obr. 7: Vrtná souprava Soilmec PSM 980 

1.8. Rypadlo-nakladač Caterpillar 434F 

Rypadlo nakladač bude užit pro výkop stavební jámy a základových pasů. Na stavbu 

bude dopraven sám po vlastní ose, stroj je přizpůsoben pro jízdu po komunikacích. 

Objem lopaty nakladače  1,3 (1,15) m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah/max. dosah 6,5 / 7,3 m 

Provozní hmotnost   8,6 t 

Výkon motoru    74,5 kW 

 

Obr. 8: Rypadlo-nakladač Caterpillar 434F 

1.9. Vrtná pilotovací souprava Bauer BG 18 H 

Soustava bude sloužit pro pilotáž v úrovni 1. NP a v úrovni 2. PP. Soupravu je na 

stavbu potřeba dovézt tahačem Tatra Phoenix 6x6.  

Provozní hmotnost:    46,3 t 

Výkon motoru:     168 kW 
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Výška se vztyčeným vrtákem:  18 m 

Výška v přepravní poloze:   3,26 m 

Přepravní délka:     16,82 m 

Šířka:      3 m 

Max. průměr vrtané piloty:   1 200 mm 

Max. hloubka vrtání:    18 m 

 

Obr. 9: Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

1.10.  Tahač Volvo FH 4x2 

Tahače Volvo budou použity k dopravě materiálu (bednění, tvárnic, zápor, výztuže 

apod.)  

Provozní hmotnost:  32 t 

Max. rychlost:   90 km/h 

Ložná plocha:   13,6 x 2,45 m 

Užitné zatížení:   28 t 

Celková délka:   16,5 m 

Celková šířka:   2,55 m 
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Obr. 10: Tahač Volvo FH 4x2 

1.11.  Nákladní automobil MAN TGS 35.400 8x4 s hydraulickou rukou 

HIAB 477 E-6 

Automobil bude sloužit k přepravě a vykládání těžšího materiálu (např. palet 

s cihlami, obkladů, dlažeb apod.).  

Nosnost vozidla:    12t 

Nosnost hydraulické ruky:  12t 

Dosah hydraulické ruky:  16,5 m 

Ložná plocha:    6,2x2,45 m 

 

Obr. 11: Nákladní automobil MAN TGS s hydraulickou rukou 
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Graf 2: Únosnost hydraulické ruky HIAB 477 E-6 

1.12.  Nákladní automobil IVECO Eurocargo ML 120E25K s nosičem 

kontejnerů 

Automobil bude sloužit k přepravě kontejnerů na a ze staveniště. 

Celková šířka:   2300 mm 

Celková délka:   8007 mm 

Celková hmotnost:  11,99 t 

Nosnost:    4,48 t 

 

Obr. 12: Nákladní automobil IVECO Eurocargo ML 120E25K 
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1.13.  Stavební výtah NOV 1000 D 

Osobonákladní stavební výtah NOV 1000 D s nosností 1 000 kg. Osobonákladní 

stavební výtahy slouží pro svislou dopravu osob a materiálů s možností průběžného 

zvyšování stožáru současně s růstem objektu. Osobonákladní stavební výtahy jsou 

vybaveny elektrickým pohonem 11 kW umístěným v kleci. Klec stavebního výtahu se 

pohybuje po stožáru, který je kotven ke stěně nebo konstrukci objektu. Výtah bude napojen 

na samostatný staveništní rozvaděč RS2. 

Šířka klece: 1,3 m 

Délka:   3m 

Výška klece: 2,6m 

 

Obr. 13: Stavební výtah 

1.14.  Kapsové transportní silo M-TEC 

Transportní silo slouží k dopravě suchých stavebních směsí. Je vybaveno speciální 

transportní podstavou a není třeba jej kotvit k podkladu. 

Kapacita:    18 m3 

Vnější průměr:   < 2 500 mm 

Materiál:    konstrukční ocel 
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Obr. 14: Stacionární transportní sila 

2. Menší stavební stroje a mechanismy 

2.1. Čerpadlo na potěry Convey HD-50 

Čerpadlo na potěry CONVEY HD-50 je pneumatický dopravník s míchací tlakovou 

nádobou určený pro dopravu podlahových směsí a dalších suchých a polosuchých 

materiálů. Čerpadlo může být použito pro plastické materiály jako například cementové 

potěry, anhydritové potěry, lehké betony, malty, směsi z hlíny a slámy, žáruvzdorné 

materiály, sypké materiály jako cement, písek a štěrk (s granulací do 16 mm). 

Dopravní výkon:   4 m3/hod 

Dopravní vzdálenost:  180 m 

Dopravní výška:   30 pater 

Plnící výška:   900 mm 

Délka:   4630 mm 

Šířka:   1650 mm 

Výška:   1470 mm 

Hmotnost:   1720 kg 

 

Obr. 15: Čerpadlo na potěry a betonové směsi 
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2.2.  Pneumatický dopravník suché směsi FA-FAT 400 

Pneumatický dopravník je zařízení pro dopravu suché maltové směsi do omítacích 

čerpadel MP 25 mixit, MP 35 nebo S 5 EVCM ze sila. 

Výkon     3,2 t/h, 50 m 

Vzdálenost dopravy směsi  150 m 

Hmotnost dopravníku   340 kg / 137 kg 

Rozměry d/v/š    2260/1420/1115 mm 

 

Obr. 16: Dopravník suché směsi FA-FAT 400 

2.3. Strojní omítačka Putzmeister MP 25 mixit 

Strojní omítačka MP 25 mixit je staveništní míchací čerpadlo pro materiál z pytlů 

nebo ze sila. Zpracovává všechny čerpatelné suché maltové směsi, jako jsou jádrové 

omítky, armovací malta, protipožární malta, strukturované omítky atd. - vnitřní i venkovní. 

Objem násypky:   115 l 

Podvozek:    4 kolečka 

Kamenivo:    max. 4 mm 

Výška hrany násyp.:  984 mm 

Rozměry:    1.324/728/1443 mm 

Hmotnost:    240 kg 
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Obr. 17: Strojní omítačka Putzmeister MP 25 mixit 

2.4. Injektážní čerpadlo IC 120 

Injektážní čerpadlo IC 120 je určeno pro injektáž cementových a bentonitových 

směsí při provádění injektážních prací jako je například injektáž mikropilot, kotev, 

zpevňování a těsnění základových půd. 

Max.výstupní tlak směsi:  10 MPa 

Max. dodávané množství směsi: 51 l/min 

Příkon elektromotoru:   5,5 kW 

Délka:     1420 mm 

Šířka:     720 mm 

Výška:     1400 mm 

Hmotnost (s náplní oleje):  536 kg 

 

Obr. 18: Injektáží čerpadlo IC 120 

2.5. Koloidní aktivační míchačka AM 200 

Koloidní aktivační míchačka AM 200 je určena pro přípravu injekční cementové 

nebo jílocementové směsi v oblasti speciálního zakládání staveb. Aktivace jednotlivých 

složek směsi se děje cirkulací nadávkované směsi pomocí oběhového odstředivého 

čerpadla. 

Aktivovaný objem: 150 l 

Výkon:   4 m3/hod 

Příkon elektromotoru: 7,5 kW 

Přívod vody:  Js 25 

Délka:   1255 mm 
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Šírka:   1029 mm 

Výška:   1948 mm 

Hmotnost:   300 kg 

 

Obr. 19: Koloidní aktivační míchačka AM 200 

2.6. Pojízdný šroubový kompresor Atlas Copco XAS 186DD 

Kompresor slouží k dodávce vzduchu na určitý příkon. 

Výtlak: 5,3 m3/min při 7 bar 

Váha: 950 kg 

Výkon: 35,6 kW 

 

Obr. 20: Pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 186DD 

2.7. Ježkový válec vibrační – BMP 8500 

Válec se používá k hutnění zemin, zásypových materiálů. Dobře pracuje i ve 

stísněných prostorách – např. při práci na inženýrských sítích. 

Provozní hmotnost: 1595 kg 

Frekvence:   42 Hz 
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Amplituda:   1,12/0,56 mm 

Rychlost pojezd:  1,3-2,5 km/h 

Stoupavost:   55/45 % 

Výkon:   14,5 kW 

 

Obr. 21: Ježkový válec vibrační – BMP 8500 

2.8. Ponorný vibrátor Perles CMP 

Slouží k hutnění a vibrování čerstvého betonu. Dá se využít i v místech s obtížným 

přístupem.  

Napětí 230 V 

Hmotnost 6 kg 

 

Obr. 22: Ponorný vibrátor Perles CMP 

2.9. Nízkoprofilový paletovací vozík 

Slouží k manipulaci s paletami a pro ruční přepravu materiálu po staveništi – 

zejména v již dokončované budově po betonových podlahách. 

Nosnost:  2000 kg 
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Délka vidlic: 1150 mm 

Celková délka: 1540 mm 

Celková šířka: 540 mm 

Celková výška: 1200 mm 

 

Obr. 23: Paletovací vozík 

2.10.  Elektrická stavební míchačka profi 145 

Míchačka s objemem pro cca 2 kolečka bude použita na stavbě zejména lokálně – 

např. pro výrobu malty při zdění a při dalších činnostech jako doplnění k hlavním 

stavebním strojům. 

Hmotnost:    54 kg  

Max. objem mokré sm.: 115 l  

Objem bubnu:   145 l 
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Obr. 24: Elektrická stavební míchačka profi 145 

2.11.  Stolní pila Husqvarna TS 300 E 

TS 300 E je výkonná univerzální pila na zdivo s vysokou řeznou kapacitou na 

všechny druhy cihel a stavebních bloků. S touto stolovou pilou lze dosáhnout maximální 

hloubky řezu 100 mm při řezání z jedné strany nebo až 150 mm při řezání z obou stran. 

Pila umožňuje i zapuštěné nebo šikmé řezy při 45°. 

Hmotnost: 82 kg 

 

Obr. 25: Elektrická stolní pila Husqvarna TS 300 E 

2.12.  Reverzní vibrační deska NTC VDR 32 

Deska slouží k hutnění především zemin. Alternativně lze použít k hutnění zámkové 

dlažby nebo živičných povrchů. 
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Hmotnost:    210 Kg 

Frekvence:    90 Hz 

Odstředivá síla:   32 kN 

Rychlost:    22 m/min 

Rozměry hutnící desky: 500 x 750 mm 

 

Obr. 25: Reverzní vibrační deska NTC VDR 32 

2.13.  Vibrační pěch WACKER BS 50-2 

Slouží k hutnění především zemin. Používají se pro hutnění zemin především tam, 

kde nelze kvůli rozměrům použít vibrační desky, hlavně pro hutnění ve výkopech. 

Hmotnost:  59 kg 

Hutnící síla: 12 kN 

Rozměr:  280 x 330 mm 

Frekvence:  700 vibrací/min. 

Rychlost:  18 m/min 

 

Obr. 26: Vibrační pěch WACKER BS 50-2 
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2.14.  Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

Plovoucí lišty jsou určeny k vibrování litého betonu na vodorovných plochách. 

Vlastní plovoucí lišta má uzavřený profil a plave na betonu. Je možný pohyb oboustranný. 

Hlavním účelem je uhladit beton a vytěsnit vzduch z jeho objemu. 

Hmotnost: 15 kg 

Výkon: 0,81 kW 

 

Obr. 27: Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

2.15.  ES 420S bruska na podlahy 

Bruska slouží převážně k úpravě betonových a jiných povrchů. Používá se k 

broušení, čištění, leštění podlah, anhydridových potěrů, krystalizace, vysávání, stírání, 

šamponování. 

Napětí:   230 Volt  

Frekvence:   50 Hz  

Výkon:   1600 W  

Kartáče:   Ø 420 mm  

Čistící kotouče:  Ø 406 mm 

 

Obr. 28: ES 420S bruska na podlahy na parkety 
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2.16.  Elektrická řezačka na polystyren SPEWE 410GTL 

Řezačka, která se dá využít jako stolní model nebo pro připevnění na zábradlí nebo 

svisle na lešení.  

Hloubka řezu:  240 mm 

Délka řezu:  1270 mm 

Hmotnost:   8,5 kg 

 

Obr. 29: Elektrická řezačka na polystyren SPEWE 410GTL 

2.17.  Plynový hořák stavební MEVA I071LK 

Izolatérský plynový hořák o výkonu 35 kW s rukojetí vybavenou rychloregulací a 

hadicí 10 m s koncovkami G3/8"L. 

Spotřeba:  2500 g/h  

Výkon:  35 kW  

Hmotnost:  1,9 kg 

 

Obr. 30: Plynový hořák stavební MEVA I071LK 
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2.18.  Průmyslový vysavač Mac 503 

typ použití:    suché a mokré 

objem nádoby na prach:  40 l 

příkon:     1 400 W 

výkon:     1 200 W 

napětí:     230 V 

počet motorů:    1 

hlučnost:     73 dB 

 

Obr. 31: Průmyslový vysavač Mac 503 

2.19.  Ruční míchadlo Narex EGM 10-E3 

Slouží pro rychlé a úplné rozmíchání stavebních směsí (malta, beton, omítkoviny, 

podlahové směsi atd.), tekutých směsí, tuhých lepidel, tmelů, barev a laků. 

Jmenovitý příkon :  950 W 

Otáčky naprázdno:  250–720 /min 

Doporučený max. ø metly: 120 mm 
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Obr. 32: Ruční míchadlo Narex EGM 10-E3 

2.20.  Příklepová vrtačka Makita HP1630K 

Příklep: ano 

Hmotnost: 1.9 kg 

Výkon: 710 W 

 

Obr. 33: Příklepová vrtačka Makita HP1630K 

2.21.  Úhlová bruska MAKITA GA9050R 

Typ brusky:  úhlové 

Hmotnost:   4,8 kg 

Výkon:   2000 W 

Max. průměr kotouče: 230 mm 
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Obr. 34: Úhlová bruska MAKITA GA9050R 

2.22.  Přímočará pila Makita 4329 

Hmotnost:  1,9 kg 

Otáčky:  3100 ot./min 

Napětí:  230 V 

Výkon:  450 W 

Prořez při 90°: 65 mm 

 

Obr. 35: Přímočará pila Makita 4329 

3. Časový plán nasazení strojů 

Plán je samostatnou přílohou DP.
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Časový plán hlavního stavebního objektu 

Na stavbu je zpravován podrobný časový harmonogram prováděných prací. Mimo 

jiné je možné zde nalézt potřebné počty pracovníků k jednotlivým činnostem, dobu 

provádění a návaznosti jednotlivých činností na sebe.   

Harmonogram je samostatnou přílohou diplomové práce.
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Plán zajištění materiálových zdrojů pro betonové 

konstrukce 

Tento plán je samostatnou přílohou diplomové práce. 
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Technologický předpis pro železobetonové konstrukce 

1. Obecné informace 

1.1.  Informace o stavbě 

Prováděný objekt má půdorysný tvar písmene „T“ o rozměrech cca 18,35 x 43 m. 

Objekt „C“ má 2 podzemní podlaží a 10 nadzemních podlažích. Mezi stávajícím objektem 

„E“ a nově budovaným objektem „C“ je ve 2.podzemním podlaží umístěn spojovací krček 

garážového stání o rozměru 20,1 x 17,1 m. Objekt je založen na základových pasech v 

kombinaci se základovou deskou na velkoprůměrových pilotách. Konstrukční systém 

podzemních podlaží je sloupový. Veškeré obvodové konstrukce spodní stavby (ZD + 

obvodové stěny) jsou koncipovány jako tzv. „bílá vana“, tj. veškerou hydroizolační 

ochranu podzemní části objektu plní sama železobetonová konstrukce. Tato koncepce 

spodní stavby klade zvláštní požadavky jak na použité materiály, tak na speciální těsnící 

úpravu pracovních a dilatačních spar a vlastní provádění s ošetřováním železobetonových 

konstrukcí. Konstrukční systém nadzemních pater je stěnový příčný se schodišťovým 

jádrem. Obvodové stěny a stropní konstrukce 2.PP jsou rozděleny smršťovacím pruhem, 

který bude nahrazen technologickou přestávkou celého druhého pracovního záběru. 

Smršťovací pruh v obvodové stěně 1.PP je nahrazen dilatační spárou tl.20mm.  

1.2. Specifikace procesu 

V tomto technologickém předpisu se budeme zabývat kompletně výstavbou 

železobetonových konstrukcí v hlavním stavebním objektu. 

2. Materiál 

2.1.  Výkaz výměr, tabulka spotřeb 

Výkaz výměr je součástí rozpočtu. 

2.2. Jednotlivé materiály 

2.2.1. Betonová směs 

Betonová směs bude vyráběna v certifikované betonárně TBG Metrostav s.r.o. 

v Praze a dopravovaná na stavbu autodomíchávači z betonárny dle pokynů pověřených 

technických pracovníků řídících betonáž přímo na stavbě. 

Do konstrukce obvodových stěn bude beton ukládán pomocí koše na beton.  

Betonová směs bude hutněná ponornými vibrátory s hlavicí 32mm, dl. vibrační 

hlavice 280mm a 48mm, dl. vibrační hlavice 380mm (vibrátory zn. Perles na 220V i 
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380V s bezpečným napětím). Konkrétní typ a průměr vibrátoru bude operativně volen dle 

způsobu vyztužení konstrukce. Stavba bude vybavena dostatečným počtem vibrátorů. Na 1 

čerpadlo bude k dispozici vždy 2 vibrátory a 1 vibrátor záložní. Použití příložných 

vibrátorů není v daném případě uvažováno. 

Do svislých konstrukcí bude směs ukládána po vrstvách o maximální výšce 500 mm. 

Tyto vrstvy budou vibrovány tak, aby hlavice vibrátoru pronikla cca 50 mm do předchozí, 

již zhutněné vrstvy tak, aby došlo k patřičnému propojení jednotlivých zhutňovaných 

vrstev. Vzdálenost jednotlivých vpichů bude po délce stěny cca 300 mm. V příčném směru 

budou dva vpichy na tloušťku stěny. Postup ukládky betonové směsi bude probíhat ve 

směru od starého pracovního záběru směrem k zabedněnému čelu nového pracovního 

záběru. 

O průběhu betonáže každého pracovního záběru bude vyhotovený pracovní záznam. 

Do konstrukcí bude ukládán tento typ betonu: 

a) Podkladní beton: 

C8/10 - Dmax 16mm - S3                nebo 

C12/15 X0 (CZ, F.1) – Cl 0,2 - Dmax 16mm - S3  

b) Pasy, patky 2.PP, sloupy 2.PP, markýzy NP: 

C30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ, F.1) - Cl 0,1 - Dmax 22mm - S4  

c) Podlahová deska 2.PP a 1.NP, obvodové stěny suterénu 2.PP a 1.PP: 

C30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-3, XM1 (CZ, F.1) PERMACRETE  

Dmax 22mm - S4, 90ti denní pevnost betonu, max. průsak 20mm  

d) Vnitřní stěny a sloupy 2.PP-1.PP, stěny a sloupy 1.NP-2.NP, strop 1.PP, 

stěny 1.NP, 2.NP, vnitřní výtah 2.PP: 

C30/37 X0, XC1-2 (CZ, F.1) - Dmax 22mm, S4  

e) Strop 2.PP 

C25/30, X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 - Cl 0,2 - Dmax 22mm, S3 

f) Výtahová šachta 2.NP - 10.NP, stěny 6.NP - 9.NP: 

C20/25 X0, XC1-2 (CZ, F.1) - Dmax 22mm, S3 

g) Stropní deska 1.NP-10.NP, schodiště 2.PP-10.NP, stěny a sloupy 3.NP-

5.NP, výtahová šachta 1.PP, 1.NP: 

C25/30 X0, XC1-2 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 22mm – S3 

Konkrétní receptura betonu byla navržena technologem betonárky TBG Metrostav 

s.r.o. Zpracovatelnost betonové směsi byla stanovena technologem betonu – S3 nebo S4 

dle ČSN EN 206-1. 
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Receptura může být eventuálně upřesňována podle výsledků kontrolních zkoušek 

laboratoře, ale pouze technologem dodavatele betonu. 

Jakýkoliv zásah do receptury betonu je nepřípustný a je zakázán. 

Případná úprava konzistence betonové směsi na stavbě je přípustná pouze po 

písemném souhlasu technologa TBG Metrostav s.r.o., a to pouze ve výjimečných 

případech. 

Úprava konzistence betonové směsi přidáváním vody je přísně zakázána. V případě 

porušení tohoto pravidla bude autodomíchávač vrácen zpět na betonárnu. 

2.2.2. Bednění 

Čílka základových konstrukcí budou bedněny klasicky pomocí překližek a hranolů 

nebo bude bednění provedeno ze systémového bednění PERI-TRIO nebo DOKA-FRAMI. 

Po vyarmování základových konstrukcí a vytrnování výztuže svislých stěn se osadí 

těsnící plech do středu budoucí stěny pomocí kotevních spon tak, aby min. 50 mm vyčníval 

plech nad projektovanou úrovní horního povrchu základové desky. Horní polovina 

ochranné fólie na BK plechu se ponechá po celou dobu betonáže základové desky. Těsnící 

plechy budou vzájemně stykovány pomocí svorek. 

Jako odbedňovací olej bude používán ekologický výrobek např. od firmy Foreco 

s.r.o. Ekol – Premium nebo SIKA – TR15. Olej bude nanášen na očištěné bednění 

stříkáním popřípadě válečkem. Přebytečný olej bude z bednění otřen. Použit může být i 

jakýkoliv jiný odbedňovací olej splňující veškeré požadavky. 

Obvodové stěny budou oboustranně bedněny pomocí rámového systému PERI TRIO 

nebo DOKA FRAMAX. Složitější části konstrukce, resp. drobné plochy budou případně 

bedněny klasicky pomocí překližek a dřevěných hranolů. 

Jako odbedňovací olej bude používán ekologický rozpouštědlový separační 

prostředek na bázi parafínového oleje od firmy Ekol - Premium. Olej bude nanášen na 

očištěné bednění stříkáním popřípadě válečkem. Přebytečný olej bude z bednění otřen. 

Použit může být i jakýkoliv jiný odbedňovací olej splňující veškeré požadavky. 

Vnitřní část suterénních obvodových stěn jsou v architektonickém návrhu 

koncipovány jako „pohledové“. Pro tyto vizuálně exponované a esteticky náročné povrchy 

se rozměrová tolerance zpřísňuje na ± 10 mm v obou směrech, bednění je tedy nutné 

překontrolovat před vlastní betonáží z hlediska nerovností. Povrch musí být hladký, 

celistvý, vyrovnaný, pokud možno ve stejném barevném odstínu. Až do kolaudace musí 

být plochy chráněny před možným poškozením. 

Bednění vizuálně exponovaných povrchů (povrchy na vnitřním líci obvodových 

podzemních stěn) je potřeba nasadit v kvalitě odpovídající pohledovým betonům, čili bez 

výrazných vrypů, oprav a nedostatků na pohledové části. Na pohledové stěny bude 

zpracován samostatný výkres nasazení plent bednění s ohledem na dilatační a pracovní 

spáry.  
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Jako odbedňovací olej bude používán ekologický rozpouštědlový separační 

prostředek na bázi parafínového oleje od firmy Ekol - Premium. Olej bude nanášen na 

očištěné bednění stříkáním popřípadě válečkem. Přebytečný olej bude z bednění otřen. 

Použit může být i jakýkoliv jiný odbedňovací olej splňující veškeré požadavky. 

Na bednění stropů bude použit bednící systém MULTIFLEX f. PERI sestávající z 

překližky tl. 21 mm (plášť bednění) podepřené systémem horních dřevěných příhradových 

vazníků GT24 uložených na spodních příčných příhradových vaznících  GT24. Spodní 

vazníky budou podepřeny stavebními stojkami např. PEP 20, resp. 30 odpovídající výšky. 

Vzdálenosti jednotlivých prvků (vazníky, stojky) se budou řídit tloušťkou podepíraného 

stropu. Čílka pracovních spár budou bedněny klasicky pomocí překližek, prken a hranolů. 

Bednící plášť stropních konstrukcí bude odstraněn až po dosažení předepsané min. 

pevnosti 65% předepsané pevnosti betonu stropní konstrukce. Pevnost betonu se bude 

nedestruktivně měřit Schmidtovým tvrdoměrem. Měření pevnosti bude prováděno třikrát 

na třech místech rovnoměrně rozmístěných po stropní konstrukci. Definitivní odstranění 

stojek bude provedeno po dosažení 100% pevnosti betonu. 

2.2.3. Výztuž 

Vyztužení železobetonové konstrukcí je navrženo dle projektu z vázané výztuže z 

oceli B500B (10 505 R). Výztuž bude odebírána z Armovny Damko Semily. Veškerá 

výztuž bude ohýbána dle projektové dokumentace za studena. Dodaná výztuž bude mít 

platné certifikáty, hutní atesty a její kvalita bude odpovídat ČSN. Výztuž bude ukládána na 

vláknocementové distančníky u konstrukcí spodní stavby, balkónů a markýz. Všechny 

ostatní konstrukce vrchní stavby budou ukládány na plastové distančníky, které zajistí 

předepsané krytí. 

Tloušťky krycích vrstev výztuže: 

Základový:     spodní a boční, horní krytí výztuže  - 50mm, 

Podzemní stěny, atiky:            krytí výztuže v kontaktu se zeminou – 40mm 

krytí výztuže v interiéru – 30mm, 

Podzemní stropní desky:         spodní krytí výztuže – 25mm    

       boční krytí výztuže – 25mm 

      horní krytí výztuže – 30mm  

Nadzemní vodorovné konstrukce: spodní krytí výztuže – 25mm   

      boční krytí výztuže – 25mm 

      horní krytí výztuže – 25mm   

Nadzemní svislé konstrukce:  krytí výztuže – 25mm 
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2.2.4. Technické požadavky na materiál 

Použité stavební výrobky, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., splňují technické 

požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb., Nařízením Evropského parlamentu 

a rady (EU) č. 305/2011 (CPR), příp. dalšími prováděcími právními předpisy ke 

stanoveným výrobkům. Kontrola dokladů potvrzující shodu s technickými požadavky 

(prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, ES prohlášení o shodě, certifikát výrobku 

aj.) probíhá v rámci vstupní kontroly dodaných materiálů a výrobků před zahájením prací. 

Tyto doklady jsou součástí dokumentace předávané zhotoviteli (MTS D8) a následně 

objednateli při předání díla. 

3. Doprava 

3.1. Primární doprava 

Trasa a charakteristika primární dopravy je blíže popsána v kapitole Návrh strojní 

sestavy. 

Doprava betonu: Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12 C. 

Doprava výztuže: Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343. (s přívěsem) 

Doprava bednění: Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343. (s přívěsem) 

3.2. Sekundární doprava 

Pro zhutňování betonové směsi budou použity ponorné vibrátory. Práci s nimi budou 

provádět pouze zaměstnanci prokazatelně seznámení s obsluhou a použitím vibrátorů a 

jejich používání se bude řídit Nařízením vlády č. 591/2006, Příloha č. 2, odst. IX. 

Pro vertikální dopravu bude použit věžový jeřáb Liebherr 100LC, který bude osazen 

na základové patce rozměru 6,0 x 6,0m a výšky 0,6m. 

Doprava bednění a výztuže do prostoru stavby bude prováděna věžovým jeřábem. 

Vázací prostředky musí být před a v průběhu použití kontrolovány, po použití očištěny, 

řádně uloženy a konzervovány. Pro zvedání dílců musí být použito vázacích prostředků, 

které odpovídají příslušným parametrům jednotlivých břemen. Pro vázání bednění bude 

použito textilních vázacích pásů příslušné nosnosti, pro vázání výztuže ocelových lan. 

Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí být osoby kompetentní s platnou 

kvalifikací vazače (ČSN ISO 12 480-1). Vazačské průkazy musí být k dispozici na stavbě 

u odpovědného pracovníka nebo stavbyvedoucího. 

U uložení výztuže se musí dbát na řádné uložení a označení výztuže tak, aby nedošlo 

k poškození a znečištění výztuže a aby nemohlo dojít k záměně jednotlivých výztužných 

položek. 

Poznámka k obecnému dodržování zásad BOZP z hlediska provozu a používání 

strojů a nářadí: Všechny práce, které budou prováděny dle tohoto technologického 
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postupu, musí být z hlediska BOZP při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

prováděny v souladu s Přílohou č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Vodorovná doprava: Kolečka, ruční (vědra apod.) 

Svislá doprava: Stavební výtah, jeřáb, ručně - pomocí lana a kladky, ručně - 

přenášení 

3.3.  Skladování 

Pro uskladnění drobného materiálů a nářadí bude použita buňka ToiToi, tyto sklady 

budou uzamykatelné.  

V případě, že materiál je možné skladovat ve venkovním prostoru, jsou na tyto účely 

vyhrazená speciální místa v zařízení staveniště. Pro skladování bednění je vyhrazené místo 

se zpevněnou plochou – plocha bude zpevněna štěrkem. 

Výztuž i bednění budou ukládány dle nařízení výrobce, zejména je nutné dbát na 

správné označení výztuže štítky a skladování na dřevěných hranolkách. 

4. Převzetí pracoviště 

4.1.  Převzetí staveniště 

Majitelem pozemku je v tomto případě investor. Po uzavření smlouvy předá investor 

pozemek zhotoviteli. O předání a převzetí je proveden zápis. 

Zhotovitel převzetím staveniště potvrzuje, že přijímá veškerou zodpovědnost za vše, 

co se na staveništi stane (viz zák. č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). Staveniště se předává 

s kompletní projektovou dokumentací, kde jsou označena místa pro připojení a odběr 

elektrického proudu, vody a kde je zaznačena přístupová cesta ke staveništi. V projektové 

dokumentaci jsou vyznačeny stávající sítě, aby je bylo možné rozlišit od nových. 

V dokumentaci jsou také zaznačeny polohové a výškové kóty. 

4.2. Stavební připravenost 

Jako stavební připravenost pro nástup železobetonářských prací na základové desce 

budou provedeny následující práce: záporové pažení a odtěžení stavební jámy, vyvrtání 

pilot, případné doplnění štěrkem se zhutněním, klasická výdřeva „ztracené bednění“ na 

záporovou stěnu a ukládka podkladních betonů.  

Podkladní betony budou provedeny dle projektové dokumentace. Výsledná výška 

podkladních betonů bude splňovat požadované odchylky -20,0 mm, +10,0 mm vůči 

projektované výšce. Podkladní betony budou prováděny po částech dle postupu zemních 

prací. Svislé části podkladních betonů budou bedněny jednostranným bedněním. 
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4.3.  Nástup prací dle technologického předpisu 

Stavební práce přímo navazují na výkopy a pilotáž. Budou nachystané hlavy pilot, na 

kterých bude nachystané armování. Bude proveden výkop až na úroveň základové spáry. 

5. Pracovní podmínky 

5.1.  Klimatické podmínky 

Betonářské práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek, tj. 

teplota při realizaci od 5°C do 25°C. V zimním období bude betonová směs ohřívána tak, 

aby její teplota při ukládce byla min. 5° C, což je hodnota předepsaná normou jako 

minimální. Teplota betonové směsi bude měřena u prvního autodomíchávače a dále v 

případě vzniku pochybností. Dále je nutné přimíchávat speciální přísady proti mrznutí a 

beton ošetřovat dle ČSN 73 2400, čl. 1.1.33.2. a 1.1.33.3. Konstrukce bude zateplována a 

ošetřována bude dle obecných zásad pro beton. 

Průměrná denní teplota je teplota vzduchu vnějšího prostředí stanovena podle vzorce 

(viz ČSN 73 2400, čl. 1.1.34): 

tprům = t7+ t13 +2*t21/4 

kde t7, t13, t21 jsou teploty vzduchu ve °C v 7, ve 13 a v 21 hodin 

Nelze-li zajistit měření teploty vzduchu v těchto časech, lze stanovit průměrnou 

denní teplotu jako aritmetický průměr z maximální a minimální teploty změřených v 

průběhu 24 hodin. 

Za mimořádných podmínek (povětrnostní vlivy, rychlost větru vyšší než 10 m/s) 

budou práce přerušeny, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku podzhotivitelů a 

zhotovitele (Metrostav a.s., divize 8). Dále budou bezpečně vypnuty stroje a zařízení a 

stroje budou odpojeny od zdrojů energií. 

5.2.  Vybavenost staveniště 

 Přístupová cesta ke staveništi je přímo z existující komunikace. Základní hygienické 

potřeby budou zajištěny mobilním záchodem od firmy ToiToi. Elektrická energie bude 

zajištěna z přípojky v blízkosti staveniště. Zdroj vody pro stavební účely bude místní zdroj 

pitné vody. Bude zajištěna skladovací plocha se zpevněným podložím ze štěrku. V případě, 

že práce budou pokračovat po setmění, je třeba zajistit halogenové osvětlení. Na vstupu na 

pozemek bude zřízeno čištění kol a čištění autodomíchávačů tak, aby nebyla zanesena 

nejbližší komunikace hlínou a bahnem. V případě zanesení přilehlé komunikace bude tato 

komunikace neprodleně vyčištěna. 
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5.3.  Instruktáž pracoviště 

Betonářských prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 

pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním stavebních prací bude 

dohlížet stavbyvedoucí, případně pověřený mistr. Pracovníci budou řádně proškoleni na 

BOZP a dodržování těchto předpisů stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. 

Teprve poté jim bude sdělen plán a postup prací. Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky 

(OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. 

Všichni pracovníci budou mít na sobě reflexní vestu z důvodu pojezdu strojů. Pracovníci 

jsou povinni dbát své osobní bezpečnosti, hlavně při práci se stroji nebo v blízkosti strojů. 

6. Personální obsazení 

6.1.  Obsazení 

Pracovníci provádějící danou činnost budou řádně poučeni a proškoleni a tuto 

skutečnost stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu.  

Tab. 1: Počty pracovníků pro betonáž a armování 

Název Počet Kvalifikace 

Vedoucí čety 1 Maturita, praxe 3 roky 

Vazači armatury 4 Proškoleni, vazačský průkaz 

Geodet 1 
Oprávnění pro zeměměřičskou 

činnost, maturita 

Asistent geodeta 1 Proškolen 

Řidič 6 Řidičský průkaz sk. C 

Betonář 4 Oprávnění, proškolení 

Tesaři 5 Oprávnění, proškolení 

Pomocný dělník 4 Proškolen 

7. Stroje a pracovní pomůcky 

Podrobný popis strojů je uveden v kapitole Návrh strojní sestavy. 

7.1.  Velké stroje 

Na dopravení výztuže, bednění a dalšího materiálu bude použito nákladního 

automobilu Tatra T158-8P5R33.343. Na dopravu betonu autodomíchávačem SCHWING 

Stetter C3 AM 6C/8C. Beton bude na stavbu dopraven jeřábem Liebherr 100LC, který 

bude osazen na základové patce rozměru 6,0 x 6,0 m a výšky 0,6 m. Na jeřábu bude 

navázána bádie o objemu 2 m3. 
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7.2. Malé stroje 

Na staveništi je nutné mít několik vrtaček, elektrickou a úhlovou brusku (flexa). Dále 

je požadováno geodetické vybavení, které si geodet zajistí sám – optický nivelační přístroj 

Geofennel fal 20 a digitální teodolit Geofennel fet 405 k. 

Pro zajištění osvětlení jsou požadovány: prodlužovací kabely, světlomety, stojany na 

zavěšení kabelů a světel.  

Betonová směs bude hutněná ponornými vibrátory s hlavicí 32mm, dl. vibrační 

hlavice 280mm a 48mm, dl. vibrační hlavice 380mm (vibrátory zn. Lievers PTC na 

220V i 380V s bezpečným napětím) 

Ruční nářadí: Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, hřebíky, 

šrouby, provázky, vodováha, kolíky, rozhrnovače, škrabky, košťata, hadr/houba, sprej. 

7.3.  Měřící pomůcky 

Mezi měřící pomůcky patří ocelová pásma, nivelační přístroj s předepsanou přesností 

(zajistí geodet), měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka, metr, olovnice, 

vodováha a kolíky. 

7.4.  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, 

oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. Všichni pracovníci budou mít na sobě 

reflexní vestu z důvodu pojezdu strojů.  

8. Postup prací 

8.1. Provádění základových konstrukcí 

Základové konstrukce budou zahájeny po provedení podkladních betonů. Základy 

pod 2. PP jsou tvořeny roštem základových pasů šířky 1000-1200mm, výšky 400, 500 a 

600 mm, který zajišťuje stabilitu pilot a podlahovou deskou tl. 300mm v oblasti 

schodišťového prostoru. U nepodsklepené části objektu 1. NP jsou základové konstrukce 

tvořeny obvodovými pasy šířky 750 mm umístěnými na pilotách s podlahovou deskou 

tl. 300 mm. Podlahová deska je navržena z vodonepropustného betonu s přísadou pro 

zamezení tvorby nadměrných trhlin. Jako materiál může být místo přísady XYPEX do 

betonu dle technické zprávy použit beton PERMACRETE, hodnocený po 90 dnech s 

pomalým náběhem pevnosti betonu. Tento způsob provedení, známý pod pojmem „bílá 

vana“ nepotřebuje dodatečnou hydroizolaci a bezpečně překlene možné vznikající trhliny 

do 0,3 mm. Pracovní spáry mezi základovou deskou a obvodovými stěnami, respektive 

mezi dnem šachet a obvodovými stěnami šachet v základové desce budou opatřeny 

těsnícími plechy BK Illichman s bitumenovým elastickým povrchem. Tyto plechy budou 
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připevněny před samotnou betonáží základových konstrukcí na horní výztuž pomocí 

vázacího drátu přibližně doprostřed stěny. Těsnící plechy budou spojeny přesahem min. 

50 mm pomocí svorek. V místech dilatace na stávající objekt budou dilatační spáry 

ošetřeny vnějším dilatačním PVC pásem. 

Povrch podlahové desky v závislosti na skladbě podlahy může být hlazen strojními 

hladičkami. 

Krycí vrstva spodní a boční armatury základových konstrukcí je 50 mm a bude 

dodržená pomocí vláknobetonových distančních podložek. 

Pro případ potřeby pro navazující konstrukce budou do základových pasů osazeny 

kotevní smyčky Dywidag Ø15mm pro kotvení opěrných rámů jednostranného bednění 

stěn. Ty budou po demontáži jednostranného bednění odříznuty. 

Před každou betonáží základových konstrukcí budou koordinovány a prováděny 

práce spojené s ochranou proti bludným proudům (svařování výztuže, pokládka zemnících 

Fe pásků) a pokládkou trubkování (elektroinstalačního vedení). 

8.2. Provádění betonáže svislých konstrukcí (PP i NP) 

Na horní povrch vybetonovaných základových pasů nebo základových desek budou 

geodeticky vytyčeny polohy jednotlivých stěn nebo sloupů a budou zahájeny armovací 

práce. V průběhu provádění se do obvodových stěn objektu osadí svislé trhací lišty pro 

řízení smršťovacích trhlin a pevně se spojí s již osazeným a zabetonovaným těsnícím 

plechem v základové desce. Do dilatační spáry obvodové stěny 1. PP se osadí PVC vnější 

dilatační pás KUNEX DA 24 se smykovýmí trny a pojistným těsnícím PVC ukončovacím 

pásem KUNEX FA90. Do konstrukce výztuže se v průběhu realizace vázání svislé 

armatury obvodových stěn nebo následného bednění osadí systémové prostupky. V případě 

zvýšeného požadavku na vodotěsnost prostupek v obvodových stěnách je možnost osazení 

bobtnajícího těsnícího pásu z neopren-kaučuku po obvodu prostupky uprostřed stěny pro 

zatěsnění pracovní spáry mezi samotnou prostupkou a obvodovou stěnou. Vyztužené svislé 

konstrukce po osazení vláknobetonových distančních podložek pro požadované krytí 

armatury budou následně bedněny. Vnější hrany všech neomítaných betonových 

konstrukcí (s výjimkou základů) budou zkoseny rohovou lištou 15/15 mm. Vnitřní hrany 

nebudou zkoseny. Jako u základových konstrukcí se musí u každého záběru ověřovat 

trubkování elektroinstalací a uzemnění proti bludným proudům. 

Betonářské práce je tedy možné zahájit po přejímce výztuže a bednění příslušného 

pracovního záběru zástupcem TDI, popř. statika (o přejímce bude vyhotovený zápis ve 

stavebním deníku). Obvodové stěny budou vzhledem k vloženým trhacím lištám 

betonovány po úsecích neomezené délky s ohledem na množství betonu, přičemž pracovní 

spára bude umístěna buď do místa osazené trhací lišty, nebo bude ošetřena těsnícím 

plechem. Vnitřní hrana pracovní spáry bude ukončena lichoběžníkovou lištou v. 10 mm, 

š. 15/20mm. Stejná lišta bude použita na vnitřním líci obvodové stěny v místech s 

vloženými trhacími lištami. Vnitřní stěny (tvořící převážně šachty komunikačních jader) 

budou prováděny obdobně a budou betonovány bez pracovních spar najednou. 
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Obvodové stěny a podlahové desky 2 .PP a 1. PP budou betonovány betonem 

PERMACRETE, které má podobné účinky jako beton s přísadou XYPEX. U nadzemních 

podlaží již používáme beton C30/37. 

Stěny a dno výtahové šachty jsou od ostatních konstrukcí oddilatovány a působí jako 

samonosná konstrukce. Dno šachty bude odděleno pomocí pryžové podložky BELAR BE 

1,0 tl.20 mm nebo GR 850 FS tl. 20 mm (resp. FS 700 tl. 20 mm od firmy Pragoelast). Do 

svislých dilatačních spár mezi stěnami bude vkládán polystyren EPS T 5000 tl. 30 mm 

nebo obdobný předem schválený materiál. V místech výtahového dojezdu a stropních 

desek bude pro odhlučnění použit materiál BELAR BE 0,8 resp 1,0 tl.30 mm. Betonáž 

bude prováděna najednou s vodorovnými pracovními spárami v horní úrovni stropní 

konstrukce. 

Do nadzemních stropních konstrukcí budou před betonáží uloženy isonosníky 

monolitických balkónů nebo markýz, prefa výrobky balkónů případně zámečnické prvky. 

Vyznačené balkóny a markýzy budou před betonáží dle projektové dokumentace navýšeny 

o 10 mm. Zvýšená pozornost bude u monolitických balkónů a markýz věnována 

hlazenému povrchu pro vytvoření nulové podlahy. 

Schodišťová ramena jsou navrženy jako prefabrikovaná, budou uložena na ozub 

mezipodesty a stropní desky. Pro zamezení kročejové neprůzvučnosti budou osazena na 

materiál pro odhlučnění např. Belar od firmy Bohemia Elast nebo GR 850FS od firmy 

Pragoelast. Mezipodesty budou vetknuty do stěn pomocí vylamovacích trnů. U točitého 

schodiště budou použity Tronsole. 

8.3. Ošetření a odbednění betonu 

Odbednění svislých vnitřních stěn a sloupů suterénních podzemních a nadzemních 

konstrukcí bude provedeno v okamžiku, kdy bude mít beton konstrukce pevnost min. 

5 MPa (bude ověřeno nedestruktivní zkouškou pomocí Schmidtova tvrdoměru), obvodové 

stěny budou odbedňovány po době min. 2 dnů od betonáže, přičemž pevnost betonu musí 

být min. 5MPa (opět bude ověřeno nedestruktivní zkouškou pomocí Schmidtova 

tvrdoměru).  

Při teplotách nad +15°C: Povrch základové desky bude přikryt geotextilií a průběžně 

kropen tak, aby nedocházelo k vysušování konstrukce proudícím větrem, resp. osluněním. 

S ohledem na klimatické podmínky – teploty budou přijata příslušná opatření: 

Teploty nad + 5°C ochrana před větrem, sluncem, postřik uzavírací, zavlažování, 

přikrývání konstrukce. 

Teploty + 5°C až  0°C zakrytí konstrukce plachtami. 

Teploty 0°C až -5°C zakrytí konstrukce plachtami, boční topení teplovzdušnými 

agregáty, teplá záměsová voda, zimní receptura betonové směsi. 

Teploty -5°C až -10°C předehřívání bednění, vytápění výkonnými agregáty, 

speciální betonová směs. 
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8.4. Detaily pro zajištění vodotěsnosti – pracovní a dilatační spáry 

Obvodové stěny objektu jsou rozděleny svislými pracovními spárami a jednou 

dilatační spárou v 1. PP. Do pracovních spár a rovněž po max. 5,5 m budou do 

obvodových stěn vloženy trhací lišty ASS tvořené křížovým těsnícím plechem BK 

s bitumenovou vrstvou (f. Illichman) pro vytvoření řízené trhliny. Pracovní spáry mohou 

být také těsněny použitím těsnícího plechu BK nebo těsnícího plechu ABS (vše f. 

Illichman) do středu stěny. Tyto plechy budou napojeny na vodorovný těsnící plech BK (f. 

Illichman), tvořící těsnění vodorovné pracovní spáry základová deska - obvodová stěna a 

připevněny před betonáží pomocí vázacího drátu k výztuži stěn. Vzájemné spojení 

křížových plechů se bude provádět s přesahem min. 50 mm pomocí svorek. Ve zhlaví 

stěny bude křížový plech ukončen přesahem o cca 50 mm nad korunou stěny pro napojení 

bentonitových pásků. Vodorovná pracovní spára mezi obvodovou stěnou a stropní deskou 

bude těsněna dle detailu PD pomocí bentonitového těsnícího pásku  AQUQSTOP (rozměry 

průřezu 20x25 mm), který bude nastřelen nastřelovacími hřebíky do koruny obvodové 

stěny po max. 250 mm. Stykování těsnícího pásku se provede pouhým přisazením 

„natupo“ k sobě. Minimální vzdálenost těsnícího pásku od vnějšího líce obvodové stěny je 

dle výrobce 80 mm. 

Vodorovná pracovní spára horní líc stropu – pata stěny bude těsněna stejným 

způsobem jako pracovní spára základové konstrukce – stěna, tj. pomocí těsnícího plechu 

BK, osazeného do poloviny tloušťky stěny na horní výztuž stropu. Plech se dodává 

v délkách 2,5 m a bude stykován přesahem min. dl. 50 mm.  

Dilatační spára v obvodové stěně 1. PP má tl. 20 mm a je vytvořena vložením 

polystyrénu. Do dilatační spáry budou v polovině tloušťky stěny osazeny smykové trny 

SCHÖCK DORN ED20 nebo jiný podobný materiál, vnější PVC těsnící pás KUNEX 

DA24 a vnitřní pojistný ukončovací pás KUNEX FA90. Vnitřní ukončovací pás FA90 zde 

neplní vodotěsnou funkci, na vnitřní straně stěny může být dilatace tvořena dodatečně 

vkládaným těsnícím spárovým profilem (dle nabídky f. Dis-Tech) nebo těsnícím pružným 

tmelem (f. Dis-Tech). Typ těsnění bude vybrán až na základě vzorkování na stavbě 

v průběhu realizace. Může být tak nahrazen dodatečně vkládanými PVC profily. Vnější 

PVC těsnící pás KUNEX DA24 bude dopředu připraven svařováním ukončovacích žebírek 

na prvotní vložení do boku stropní desky 2. PP – bude tedy začínat již od spodního 

povrchu stropní desky.  

Dilatační spára v napojení na stávající objekt E bude proti průniky vody zabezpečena 

PVC pásem, který je již zabudovaný ve stěně stávajícího objektu E. 

Obvodové stěny jsou vodotěsné bez dodatečné hydroizolace, je nutné použití 

vodotěsného spínání. Jako uzavírací systém těsnění bude dodavatel používat typ Kegel (f. 

Dis-Tech). Systém je tvořen plastovou zdrsněnou trubkou 22/26 opatřenou z obou stran 

kónusy Delle 22/5, která se vloží mezi plenty v místech spínání bednění pomocí 

závitových tyčí. Po odbednění svislých konstrukcí se kónusy Delle 22/5 odstraní a  vlepí se  

betonové zátky 40/5 pomocí dvousložkového Dicht-lepidla na bázi epoxidové pryskyřice 
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(vše systém od f. Dis-Tech). V místech podzemních obvodových stěn bude kónus opatřen 

samolepícím těsnícím kroužkem pro zvýšenou vzduchotěsnost bednění. 

8.5. Zatěsnění konstrukce při vzniku trhlin 

Konstrukce obvodových podzemních stěn a základových desek jsou navrženy jako 

železobetonové vany na šířku trhlin dle statických výpočtů do 0,30 mm. Pro dosažení 

vodonepropustnosti konstrukce jsou vznikající trhlinky primárně ošetřeny použitím betonu 

PERMACRETE. Sekundární ochranu obvodových stěn zajišťují vkládané těsnící plechy 

BK do vodorovných pracovních spár, křížové těsnící plechy ASS s bitumenovou vrstvou 

pro vytvoření řízených smršťovacích trhlin (umístění viz PD) a bentonitové bobtnavé 

pásky  AQUASTOP 2025 (vše od f. Illichman). 

8.6. Úprava výztuže – trnování mimo toleranci 

Podle tohoto technologického postupu se postupuje v případě kdy osazení kotevní 

výztuže (trnování) pro navazující konstrukce je mimo toleranci směrem ven z průřezu. V 

případě překročení tolerance kotevní výztuže směrem dovnitř bude tento stav řešen se 

statikem. 

Úprava výztuže přihnutím tzv. „krepováním“ je možná do průměru výztuže 20 mm a 

při maximální odchylce 35 mm. U konstrukcí, na které navazuje stropní nebo základová 

deska bude krepování provedeno zásadně a jen v tloušťce desky. 

Maximální počet prutů kotevní výztuže, které lze krepovat bez doplnění výztuže: 

- stěny:  1/3 ks 

- sloupy:  1/4 ks celkového množství prutů 

Krepované profily nad výše uvedenou mez musí být doplněny novou vlepenou 

kotevní výztuží ve správné poloze. 

Při odchylce větší než 35 mm a u výztuže o průměru nad 20 mm umístěnou mimo 

toleranci je nutné do konstrukce doplnit novou vlepenou kotevní výztuž. Toto řešení musí 

být předem odsouhlaseno statikem. 

Ohýbání výztuže do správné polohy – „krepování“ 

Přihnutí výztuže do správné polohy se provádí zásadně za studena. Ohýbání za tepla 

je zakázáno. Pro přihnutí výztuže do správné polohy se používá „krepovací klíč“ případně 

ocelová trubka. Zvlnění výztuže musí mít velmi malý úhel sklonu (1:6 a menší). 

Vícenásobné ohýbání tam a zpět je nepřípustné. V okamžiku krepování musí beton 

vykazovat pevnost minimálně pevnost 15 MPa, aby nedošlo k jeho poškození u výztuže. 

Použité nástroje nesmí zanechat vruby na upravované výztuži. Při použití trubky musí být 

vnitřní průměr jen nepatrně větší, než je průměr upravovaného prutu. Ohybu prutu nesmí 

být prováděn trhavým pohybem a nesmí být podporován údery kladiva nebo palice. Po 
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krepování je třeba prověřit poklepem přilehlou oblast betonu a případné poškozené části 

betonu odstranit. Úpravu výztuže mohou provádět jen k tomu účelu vyškolené osoby. 

8.7. Doplnění kotevní výztuže 

U výztuže o průměru větším než 20 mm nebo při odchylce od správné polohy o více 

než 35 mm je nutné doplnit do konstrukce novou kotevní výztuž. Kotevní výztuž, která je 

osazena mimo toleranci bude odříznuta nebo přihnuta do konstrukce, za předpokladu, že 

nebude zasahovat do povrchu betonové konstrukce. Ve správné poloze bude proveden vrt, 

do kterého bude vlepena nová výztuž o stejném profilu jako původní vložka. Minimální 

vzdálenost okrajů sousedních vrtů musí odpovídat třem průměrům vrtaného otvoru. Mezi 

okrajem vrtu a sousedící výztuží musí být dodržena vzdálenost odpovídající průměru 

profilu vkládané kotevní výztuže, minimálně však 20 mm. 

Kotevní hloubka je závislá na  vlepované výztuže a na způsobu namáhání daného 

průřezu. Vychází z únosnosti profilu v tažených oblastech a z  únosnosti v tlačené části 

průřezu. Jaké namáhaní (tah nebo tlak) ve výztuži je, určí statik. 

Tab. 2: Kotevní hloubka pro doplnění kotevní výztuže (HILTI HIT RE 500) 

     

          

Obr. 1: Kotevní hloubka pro doplnění kotevní výztuže 

Kotevní délku, hloubku a průměr vrtaného otvoru je nutno určit z přiložené tabulky 

HILTI HIT RE 500.       

Pro lepení bude použita dvousložková epoxyakrylátová pryskyřice POXY AT-HP 

případně HILTI HIT RE 500. Při aplikaci lepidla se postupuje dle příslušného technického 

listu. 
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Únosnost lepeného spoje závisí (kromě třídy betonu, druhu a průměru výztuže) 

rovněž na poloze lepeného prutu vůči okraji betonu. Nachází-li se lepený spoj v blízkosti 

okraje hmoty betonu, je potřeba předem počítat s jeho nižší únosností. Redukční 

součinitele snižující únosnost spoje pak uvádí výrobce lepidla v příručce pro projektanty. 

Je-li nutno lepit výztužný prut v blízkosti volného okraje betonu, je nutné, aby únosnost 

spoje stanovil statik.     

Při vlastním lepení výztuže do betonu se postupuje tak, že nejprve se vyvrtá otvor 

patřičného průměru a délky. Ten se pečlivě vyčistí pomocí speciálního kartáčku a vyfouká 

pomocí stlačeného vzduchu. 

Poté se do aplikační pistole vloží kartuše s lepidlem (jednoduchá – POXY AT-HP, 

dvojitá – HIT –RE 500) a na kartuši se našroubuje směšovací tryska, prvních 100 mm 

vytlačeného lepidla se nepoužije, neboť není jistota dokonalého promíchání obou složek 

epoxyakrylátového lepidla. Poté se celý vyvrtaný otvor naplní lepidlem. Výztuž se 

pomalým otáčivým pohybem zasune do předvrtaného otvoru, přičemž se přebytečné 

lepidlo vytlačí ven. Toto přebytečné lepidlo se odstraní. 

Vrt musí být před vlastním lepením výztuže pečlivě vyčištěn od prachu, nesmí v něm 

stát voda, ale může být vlhký, což nebrání průběhu chemické reakce při vytvrzování 

lepidla. Lepení je možné provádět při teplotě podkladu (tj. betonu) vyšší než 0°C (POXY 

AT-HP), resp. –5°C (HIT – RE 500). Délka tvrdnutí je pak závislá na okolní teplotě, resp. 

teplotě podkladu a zkracuje se s rostoucí teplotou – viz technický list. 

Takto provedený lepený spoj svou únosností nesnižuje únosnost vlepovaného 

výztužného prutu. Lepený spoj je beznapěťový a vodotěsný. 

8.8. Opravy povrchů železobetonových konstrukcí 

Přes veškerou snahu zhotovitele zajistit požadovanou kvalitu povrchu 

železobetonových konstrukcí nelze s jistotou vyloučit vznik ojedinělých závad a drobných 

poruch. Tento technologický postup předepisuje způsob opravy několika typů závad, které 

se během výstavby mohou vyskytnout a níže popsaným způsobem bude postupováno při 

veškerých opravách pohledových i nepohledových železobetonových ploch. Pracovní 

postup pro konkrétní hmotu je nutno dodržet podle jejího technického listu. 

Lokální, nedostatečně probetonované oblasti – „hnízda“: 

Tento jev obvykle nastává v důsledku nedostatečného vibrování, vyteklého 

cementového mléka, netěsnosti bednění popř. sníženého krytí výztuže. Pokud se jeho 

vzniku nepodaří zabránit, oprava bude provedena následujícím způsobem: 

a) navlhčení opravované oblasti 

b) nanesení adhezního můstku BOTACEM M 01 

c) odborné vyplnění kaveren jemnozrnnou sanační maltou BOTACEM M 57 

bezprostředně do čerstvě naneseného adhezního můstku 
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d) v případě potřeby po zatvrdnutí (cca 3 dny) přebroušení jemným smirkovým 

papírem, případně karborundovým brouskem (platí pouze pro pohledové plochy) 

 

Drobné výstupky a nerovnosti povrchu: 

Nastávají v případě nepřesně sestaveného bednění a v případě drobných netěsností 

mezi bednícími panely. Oprava bude provedena následujícím způsobem: 

a) opemrlování vystupující oblasti kamenickou pemrlicí 

b) navlhčení podkladu a nanesení adhezního můstku SAN-B M nebo BOTACEM M 

01 

c) v případě nerovností nad 5mm hrubé vyspravení sanační maltou PREMIX SAN-B 

R1, popř. SAN-B R4 – do čerstvě naneseného adhezního můstku 

d) technologická přestávka na zatuhnutí první vrstvy 24 hodin 

e) vytvoření finálního povrchu nanesením tenké vrstvy jemnozrnné sanační malty 

BOTACEM M 57 (platí pouze pro pohledové plochy) 

f) v případě potřeby po zatvrdnutí (cca 3 dny) přebroušení jemným smirkovým 

papírem, případně karborundovým brouskem (platí pouze pro pohledové plochy). 

Obnažená výztuž: 

a) v místě vady se odstraní rozvolněný a nesoudržný beton vysekáním až na 

spolehlivě zdravý hutný beton 

b) provede se potřebné (např. mechanické) očištění obnažené výztuže (např. 

ocelovým kartáčem, otryskáním apod.) a opravované místo se důkladně vyčistí od prachu 

(vodou nebo stlačeným vzduchem) 

c) po oschnutí se provede ochranný nátěr obnažené výztuže. Jako nátěrová hmota 

bude použit materiál SAN-B M nebo BOTACEM M 01 

d) vyspravení sanační maltou SAN-B R1, popř. SAN-B R4 – do čerstvě naneseného 

adhezního můstku 

e) technologická přestávka na zatuhnutí první vrstvy 24 hodin 

f) vytvoření finálního povrchu nanesením tenké vrstvy jemnozrnné sanační malty 

BOTACEM M 57 (platí pouze pro pohledové plochy) 

g) v případě potřeby po zatvrdnutí (cca 3 dny) přebroušení jemným smirkovým 

papírem, případně karborundovým brouskem (platí pouze pro pohledové betony) 

V případě potřeby je možné opravovanou oblast ohraničit papírovou malířskou 

páskou a vytvořit tak pravidelný útvar, např. čtverec nebo obdélník. 

Veškeré opravy pohledových konstrukcí budou prováděny po konzultaci se 

zástupcem objednatele a TDI, kde bude rozhodnuto o konkrétním postupu. 
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Použité materiály pro opravy (sanace): 

SAN-B R1-4 (fy PREMIX) - reprofilační malta 

SAN-B R1-4 TH (fy PREMIX) - reprofilační malta 

SAN-B M (fy PREMIX) - ochranný nátěr na výztuž (adhezní můstek) 

BOTACEM M 01 (fy MC BAUCHEMIE) - ochranný nátěr na výztuž (adhezní 

můstek) 

BOTACEM M 57 (fy MC BAUCHEMIE) - reprofilační malta 

8.9. Zimní opatření – betonáž za nízkých nebo záporných teplot 

Obecné zásady 

Betonování za nízkých teplot se rozumí betonování při teplotě prostředí, jehož 

průměrná denní teplota v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší než +5°C, přičemž 

nejnižší denní nebo noční teplota neklesne pod 0°C. Betonování za záporných teplot se 

rozumí betonování při stálé teplotě prostředí nižší než 0°C. 

Průměrná denní teplota je teplota vzduchu vnějšího prostředí stanovena podle 

vzorce: 

tm =   (t7+ t13 +2 t21) / 4, 

kde t7, t13, t21  jsou teploty vzduchu ve  °C v 7, ve 13 a v 21 hodin. 

Nelze-li zajistit měření teploty vzduchu v těchto časech, lze stanovit průměrnou 

denní teplotu jako aritmetický průměr z maximální a minimální teploty změřených v 

průběhu 24 hodin. 

Je-li předpoklad, že teplota vzduchu klesne při betonáži pod -5°C nebo v době do 24 

hodin po betonáži pod –8°C,  betonáž  nebude zahájena v případě betonáže v otevřeném 

prostoru.  

Při betonování v podmínkách s nízkými teplotami se musí zabezpečit, že: 

• bednění a výztuž budou před betonováním očištěny od sněhu a námrazků  

• teplota povrchu pracovní spáry je v době betonování vyšší než 0°C (viz ČSN 

EN 13670, F.8.2, odst. 4), 

• teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než 5°C (viz ČSN 

EN 206, čl. 5.2.9) a musí být taková, aby na začátku tuhnutí byla teploty čerstvého betonu 

nejméně 5°C 

Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí 

dodržovat následující požadavky: 
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• konstrukce se musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat tak, 

aby teplota povrchu betonu neklesla pod 0°C dokud pevnost v tlaku povrchu betonu 

nedosáhne minimálně 5 MPa (ČSN EN 13670, čl. 8.5, odst. 12), 

• voda potřebná pro ošetřování betonu při teplotě prostředí nižším než +10 °C 

nesmí mít teplotu nižší než +5 °C, 

• při teplotě prostředí pod +5 °C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani 

zaplavovat a je třeba zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu. 

Opatření 

Průměrná denní teplota vyšší než +5°C 

Konstrukce nebude zateplována a ošetřována bude dle obecných zásad pro beton. 

Průměrná denní teplota 0°C až  +5°C 

Konstrukce bude zateplena geotextilií, popř. polystyrenem a ponechána v bednění po 

dobu minimálně 12 hod.  

Průměrná denní teplota nižší než 0°C 

Stěny 

Konstrukce bude zateplena (zaplachtována) geotextilií, popř. polystyrenem a 

ponechána v bednění po dobu minimálně 12 hod. Po odbednění bude konstrukce opětovně 

zakryta minimálně dalších 24 hod. Během doby, kdy bude konstrukce v bednění, bude 

měřena povrchová teplota bednění. V případě, kdy teplota bednění klesne pod +5°C bude 

konstrukce prohřívána pod zaplachtováním teplovzdušnými agregáty na LTO nebo 

elektroohřevem odporovými dráty. 

Temperování stěn po odbednění se nepředpokládá, čímž bude zamezeno vzniku 

problémových míst při budoucích nátěrech a stěrkování stěn. 

Stropní konstrukce 

Ihned jakmile to bude možné, bude stropní konstrukce při horním líci zakryta 

polystyrenovými rohožemi, popř. igelitem a následně geotextilií. Otvory ve svislých 

konstrukcích spodního patra budou zakryty, aby se zabránilo proudění chladného vzduchu 

pod stropem.  Bude sledována povrchová teplota stropní konstrukce. V případě poklesu 

teploty pod +5°C bude ve spodním patře zahájeno vytápění teplovzdušnými agregáty na 

LTO. 

9. Kontrola kvality 

9.1. Vstupní kontrola 

Ve vstupní kontrole se zkontroluje projektová dokumentace, její kompletnost a 

správnost. Zkontrolují se příjezdové a přístupové komunikace, zařízení staveniště oplocení, 
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označení staveniště. Proběhne kontrola pracovníků a jejich průkazů a zkoušek způsobilosti. 

Dále se zkontroluje provedení výkopu. 

Vše popsáno blíže v kapitole Kontrolní a zkušební plán kvality pro betonové 

konstrukce. 

9.2.  Mezioperační kontrola 

V rámci mezioperační kontroly se kontroluje zabezpečení a zařízení staveniště, 

klimatické podmínky, kontrola strojů. Kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a 

pravidelně vedoucí čety.  

Kontroluje se materiál dodávaný výrobcem (dodavatelem), zejména jeho shodnost 

s technickými listy, množství, kvalita.  

V mezioperační kontrole probíhají zkoušky a měření. Hodnoty tolerancí (s ohledem 

na ČSN EN 13670, ČSN EN 206 a ČSN EN 12350), uvažovaných při posuzování shody s 

požadavky na činnosti procesu ŽBK měřením, jsou stanoveny v příslušném kontrolním a 

zkušebním plánu – KZP. 

9.2.1. Kontrolní zkoušky betonu: 

a) pevnost betonu 

na betonárně 

Kontrolní zkoušky pevnosti betonu budou prováděny dodavatelem betonové směsi. 

Zkušební tělesa pro zkoušky budou zhotovována na betonárně podle ČSN EN 12390-3. 

na stavbě 

Na stavbě budou odebírána kontrolní zkušební tělesa, která budou v případě 

pochybností zkoušena v nezávislé akreditované laboratoři. 

četnost zkoušek: 

Na každých ukládaných 200 m3 betonu bude zhotovena jedna zkušební sada kostek 

pro zkoušku pevnosti v tlaku. Tyto zkušební sady bude pro kontrolu betonárny odzkoušena 

nezávislou akreditovanou zkušebnou. O těchto zkouškách budou zpracovány patřičné 

protokoly. 

b) zpracovatelnost betonové směsi 

Zpracovatelnost čerstvé betonové směsi bude měřena sednutím kužele podle 

Abramse. 

četnost zkoušek: 

na betonárně 

Budou provedeny vždy z 1. záměsi betonové směsi pro každou konzistenci 

pracovního záběru, při odběru vzorků pro kontrolní zkoušky a v případě pochybností. 
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na stavbě 

Zpracovatelnost bude měřena vždy u prvního autodomíchávače, ze kterého se začne 

betonová směs ukládat do jednotlivých konstrukcí. Zpracovatelnost bude v průběhu 

betonáže dále měřena podle potřeby, ale nejméně u jednoho z pěti autodomíchávačů, popř. 

v případě vzniku pochybností. 

c) vodotěsnost – řeší se pouze u PP 

na betonárně 

Kontrolní zkoušky vodotěsnosti betonu budou prováděny dodavatelem betonové 

směsi. Zkušební tělesa pro zkoušky budou zhotovována na betonárně podle ČSN EN 

12390-8. 

na stavbě 

Na každých ukládaných 500 m3 betonu bude zhotovena jedna zkušební sada kostek 

pro zkoušku vodotěsnosti. Kontrolní zkušební tělesa budou zkoušena v akreditované 

laboratoři. O těchto zkouškách budou vypracovány protokoly. 

9.2.2. Bednění 

Odbedňovat se smí se souhlasem statika po dosažení 15 MPa pevnosti. Této pevnosti 

beton dosáhne při 10°C za 3 dny. Je nutné vždy provést výpočet doby odbednění 

v závislosti na aktuálním počasí od zahájení betonáže. 

9.3. Výstupní kontrola 

Ve výstupní kontrole dbáme na geometrickou přesnost provedených svislých 

konstrukcí. Dále se kontroluje pevnost, tvrdost a celistvost betonu. Kontroluje se též čistota 

a rovinatost povrchu a připravenost pro navazující technologickou etapu.  

Výstupní údaje z hlediska pevnosti a tvrdosti betonu vyhodnotí statik. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.:  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi.  

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. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
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 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

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

při práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 

Sb., 192/2005 Sb.). 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v 

průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 

seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 

poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 

Nepovolané osoby mohou na pracoviště pouze se souhlasem vedoucího stavby a po 

předchozí dohodě. Všechny tyto osoby budou vybaveny helmou, reflexní vestou a obuví 

s pevnou podrážkou. 

Další požadavky na BOZP jsou popsány v kapitole Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

11. Životní prostředí 

11.1. Legislativa 

V průběhu stavby bude zajištěno snížení prašnosti pravidelným kropením. 

Nepředpokládám negativní dopad stavby na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 

zásady zamezující vlivu devastace vody a půdy v okolí staveniště. 

Na ulici Nad Přehradou se nenachází žádná vzrostlá zeleň, nicméně je třeba se 

chovat k okolí šetrně. 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 

odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván 

k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 
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likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci 

daných odpadů příslušné oprávnění.  

Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, 

odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení 

(především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 

294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). Drcení stavebních odpadů nebo 

jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá.  

Kód odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání s 
odpadem 

15 01 01 O Papírový obal 4 

17 01 01 O Beton 1 

17 02 01 O Dřevo 5 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

15 01 02 O Plastový obal 4 

17 02 02 O Sklo 1 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

17 02 03 O Plasty 4 

20 03 03 O Uliční smetky 6 

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

dřevotřískové desky a dýhy neuvedené 
pod číslem 03 01 04 

5 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

15 01 06 O Směsný obal 5 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramiky neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

1 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 04 09 N 
Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami 
7 

Tab.3: Nakládání s odpady 

11.2. Nakládání s odpadem – legenda:  

1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 

(recyklaci).  

2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 

nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 

úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
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budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 

odstranění.  

4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  

5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  

6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO  

7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

O- Ostatní a komunální odpady 

N- Nebezpečný odpad 

12. Zdroje 

12.1. Technické normy 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 

ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí. Pozn. - tato norma je neplatná, 

nicméně pro účely tohoto TP byla použita některá názvosloví a definice uvedené v čl. 5.3. 

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

ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 

ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu – Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 

12.2. Technické předpisy a podklady 

Projektová dokumentace DPS 

Technologické předpisy Provádění monolit. ŽB konstrukcí (TPř č. 4.1.2 – 96, Metrostav a.s.) 

Technické listy těsnící prvky ILLICHMAN – BK těsnící plech, ASS těsnící plech, AQUASTOP – 

bentonitové bobtnající těsnění, Kunex – těsnící pásy do spár, ABS – bednící a těsnící plech 

Oprava povrchů ŽBK – f. MC Bauchemie (BOTACEM M01, M57), f. Premix (SAN B R1-4, SAN 
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B R1-4 TH, SAN – B M) 

Další (f. ITW Construction Products ČR s.r.o. - POXY AT-HP, f. Dis tech – vodotěsné spínání a 

pomocný materiál, f. TBG - PERMACRETE, f. Pragoelast – elastické tlumící rohože GR) 

12.3. Právní předpisy (tento článek je pouze výčtem základních právních 

předpisů) 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

NV č. 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 (CPR) kterým se stanoví harmonizované 

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 

(CPD). 

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

12.4. Oblast BOZP: 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zejména § 101 – 108 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

NV č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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NV č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

12.5. Oblast PO: 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru 

12.6. Oblast OŽP: 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Zákon č. 201/2012 Sb. o ovzduší 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Vyhláška č. 93/2016 Sb. katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Pozn.: u uvedených právních předpisů a ČSN, není-li stanoveno jinak, platí vždy 

platné znění 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, 

zpracovateli projektové dokumentace a 

koordinátorovi 

1.1. Údaje o stavbě 

1.1.1. Základní údaje o druhu stavby 

Prováděný objekt je na adrese Nad Přehradou, Praha. Objekt má půdorysný tvar 

písmene „T“ o rozměrech cca 18,35 x 43 m. Objekt „C“ má 2 podzemní podlaží a 10 

nadzemních podlažích. Mezi stávajícím objektem „E“ a nově budovaným objektem „C“ je 

ve 2. podzemním podlaží umístěn spojovací krček garážového stání o rozměru 20,1 x 17,1 

m. Objekt je založen na základových pasech v kombinaci se základovou deskou na 

velkoprůměrových pilotách. Konstrukční systém je monolitický ŽB skelet doplněný o 

nosné zdivo z cihel. 

1.1.2. Název stavby 

Bydlení Nad Přehradou, Praha 

1.1.3. Místo stavby 

Roh ulice Padovská a Nad Přehradou, Praha, 109 00 

1.1.4. Charakter stavby 

Jedná se o novostavbu BD. 

1.1.5. Účel užívání stavby 

Stavba pro bydlení. 

1.1.6. Základní předpoklady výstavby 

Projekt je plánován k výstavbě na 22 měsíců. Finanční rozvaha je cca 100 mil. Kč. 

Začátek projektu je plánován na únor 2018. 

Etapy: 

 Zemní práce – 3 měsíc 

 Hrubá spodní stavba – 2 měsíce 

 Hrubá vrchní stavba – 8 měsíců 
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 Dokončovací práce – 7 měsíců 

 Komunikace a sadové úpravy – 3 měsíce (souběžně) 

1.1.7. Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Pro řešené území byla zvolena koncepce 4 bytových domů, z toho tří vzájemně 

spojených parkovacími stáními ať už zastřešenými na terénu nebo krytými v suterénních 

garážích. Základním kompozičním prvkem jsou jednotlivé výškové sekce A, C, E a F o 9-

10-ti nadzemních podlažích. Bytový areál je hmotově rozdělen do dvou pomyslných řad 

terasovitě respektující celkem strmý ráz řešeného území. 

Každá sekce objektu (A, C, E) má samostatný vstup na severní straně objektu na 

úrovni 1.np. Jednotlivé byty jsou přístupné z komunikačního prostoru, který je tvořen 

chodbou, výtahem a schodištěm. 

Předmětem této dokumentace pro provedení stavby je objekt C. 

Objekt je navržen v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Areál staveniště je ve strmém svažitém terénu, který se svažuje od severu k jihu. 

Výškový rozdíl na celém dotčeném území je cca 13,5 m. Stavební pozemek bude oplocen 

v rozsahu trvalých záborů. 

Na celém pozemku se nacházejí převážně náletové dřeviny, které jsou navrženy k 

odstranění. V západní ploše areálu se nachází lesní porost, severní hranici tvoří uvedená 

místní obslužná komunikace v ul. Padovská, na východní straně je hranicí areál v předstihu 

realizovaných objektů „H“ a „E“, na jihu je v sousedství panelová výstavby a areál 

základní školy. 

Dopravní napojení navrhovaného bytového souboru bude ve východní části území ze 

stávajícího městského komunikačního systému, komunikace Nad přehradou – Milánská, ze 

které byla v rámci výstavby objektu „H“ odpojena místní obslužná slepá komunikace 

s ukončením na západní straně na hranici výstavby lokality, včetně komunikace pro pěší. 

Na konec této komunikace byl dopravně napojen východní objekt záměru investora – 

budova „E“. Ta je napojena dvojicí účelových komunikací. Jedna účelová přístupová 

komunikace napojuje hromadné garáže v druhém podzemním podlaží, hromadná garáž na 

prvním podzemním podlaží je napojena samostatnou obousměrně pojížděnou rampou. 

Vjezdy do obou podzemních podlaží jsou situovány nad sebou. Obě uvedené účelové 

komunikace napojují i obě podlaží podzemních garáží navazující budovy „C“ – obě 

podzemní podlaží jsou situačně a výškově propojeny dilatací se stávajícími konci obou 

podzemních podlaží budovy „E“ na její východní straně. 

Na severu je podél severní fasády objektu „E“ trasována 3,50 m široká komunikace 

pro pěší v zesílené konstrukci (odpojuje se z komunikace v ul. Padovská), která bude 

využívána i vozidly pro odvoz TKO a vozidly hasičů. Prodloužení chodníku západním 

směrem a vybudování přístupové stezky z garáže na 1.PP jižním směrem do prostoru 
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budoucích dětských hřišť je obsahem obj. komunikací v rámci výstavby obytné budovy 

„C“. 

1.2. Odůvodnění pro zpracování plánu 

Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

jsou dány ze zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 2, na staveništi jsou vykonávány práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

které jsou stanoveny prováděcím předpisem. Na základě NV č. 591/2006 Sb., příloha 5, 

musí pro předmětnou stavbu být zpracován plán BOZP, neboť při její realizaci budou 

realizovány tyto rizikové práce: 

 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m 

 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 

staveb 

1.3. Údaje o zadavateli stavby 

Údaje z důvodu ochrany osobních údajů nevyplňuji. 

1.4. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

1.4.1. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa 

bydliště 

Údaje z důvodu ochrany osobních údajů nevyplňuji. 

1.4.2. Jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Údaje z důvodu ochrany osobních údajů nevyplňuji. 

1.5. Údaje o koordinátorovi BOZP 

Údaje z důvodu ochrany osobních údajů nevyplňuji. 

2. Situační výkres stavby 

Je zvláštní přílohou tohoto textu. 
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Další přílohou je hodnocení rizik a nebezpečí a možné ohrožení pracovníků. 

3. Požadavky na obsah plánu 

3.1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a 

podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci 

stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě 

kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního 

úřadu nebo autorizovaného inspektora 

Projektová dokumentace pro provedení stavby, Územní plán SÚ hlavního města 

Prahy, Vyjádření dotčených orgánů, Platná legislativa pro zpracování BOZP, Stavební 

povolení udělené na Stavebním úřadě se správním území městské části Praha 15, t. j. v 

katastrálním území Horní Měcholupy, Hostivař, Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a 

Štěrboholy. 

3.2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 

vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky 

ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané 

stavby, jedná se o: 

3.2.1. Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor 

pro skladování a manipulaci s materiálem 

Pozemek staveniště objektů řešených touto stavbou bude proti vstupu neoprávněných 

osob a na ochranu majetku zhotovitele stavby zabezpečen dočasným staveništním 

oplocením, bude použito systémové oplocení provedené na pevných a mobilních stojkách. 

Vybrané úseky, u kterých se bude předpokládat posun oplocení v průběhu stavby, budou 

provedeny systémovým oplocením na mobilních stojkách. V souladu se závěry akustické 

studie - posouzení hluku ze stavební činnosti musí být staveniště stavby každé etapy 

oploceno na severní, východní a jižní straně neprůhledným oplocením výšky min. 2 m bez 

mezer mezi jednotlivými poli opatřeném akusticky pohltivou vrstvou ze strany staveniště, 

ostatní strany staveniště každé etapy budou oploceny neprůhledným oplocením výšky min. 

2 m. 

Oplocení bude odpovídat podmínkám souhlasného stanoviska k přijatelnosti vlivu 

záměru na životní prostředí (EIA) vydaného OOP MHMP zn S-MHMP-

25099/2008/OOP/VI/EIA/513-8/Be ze dne 12.8.2009, bude se jednat o akustickou stěnu v. 

2 m  po obvodu staveniště  s výjimkou západní strany směrem k lesu. 

Rozsah oplocení je dán rozsahem staveniště - viz situace staveniště. 
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V místě vjezdu a výjezdu ze staveniště bude osazena vjezdová brána, sloužící také 

pro vstup pracovníků stavby. Na východní straně bude zřízen vjezd do staveniště – brána 

široká 6,0 m. 

Geodet vytýčí sítě podzemní infrastruktury a přes tyto sítě budou zřízeny únosné 

přejezdy. 

U všech vjezdů na staveniště bude osazena svislá dopravní značka „Maximální 

povolená rychlost 10 km/h.“ Tato rychlost platí v celém areálu. 

U výjezdů bude osazena značka „Stůj, dej přednost v jízdě.“ 

Vzhledem k fungování již postaveného domu „E“ a blízkosti vjezdu do garáží, je 

nutné umožnit během výstavby provoz na přilehlé komunikaci. Po celou dobu výstavby 

bude umožněn příjezd sanitních vozů a vozů HZS a zásobování. Přístup jinudy než 

hlavním vchodem je přísně zakázán. V jižní části u buňkoviště může být zřízen služební 

vchod 0,80 m široký, a uzamykatelný.  

Plochy určené ke skladování materiálu budou odvodněné, zpevněné a označené 

bezpečnostními tabulkami. Ostatní materiál bude skladován ve skladech k tomu určených, 

uzamykatelných. Materiál bude vždy skladován dle nařízení výrobce. 

3.2.2. Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Osvětlení staveniště bude řešeno z veřejného osvětlení. Noční provoz se na stavbě 

nepředpokládá. V době šera a v případě špatné viditelnosti na pracovišti, bude použito 

halogenové osvětlení. 

3.2.3. Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 

poškození 

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných 

předpisů. 

V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů, 

stávajících vedení. Ochranná pásma objektů a stávajících vedení jsou následující: 

Pozemní komunikace  zákon č.13/1997 Sb. 

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 

50 m měřený od osy vozovky. 

Silnice, místní komunikace II. a III.tř.      15 m  

Elektroenergetika  zákon č.458/2000 Sb. 

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými 

po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.  

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a 

elektrické stanice je zakázáno: 
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a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a 

jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 

těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením. 

Ochranná pásma elektroenergetiky jsou následující: 

Podzemní vedení do 110kV včetně         1,0 m  

Podzemní vedení nad 110kV           3,0 m  

Podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková   1,50 m  

Plynárenství  zákon č. 458/2000 Sb. 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 

plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

na obě strany od jeho půdorysu (od vnějšího okraje potrubí). U technologických objektů je 

ochranné pásmo vymezené na všechny strany od půdorysu objektu. 

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a 

uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých 

důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Pokud to 

technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo 

bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování 

skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím 

písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského 

zařízení. 

Ochranná pásma činí: 

Nízkotl. a středotl. plynovody a přípojky v zastavěném území obce 1,0 m 

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky     4,0 m 

Technologické objekty         4,0 m 

Vodovody, kanalizace  zákon č. 274/2001 Sb. 

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou 

vymezeny svislou plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje 

potrubí: 

Vodovodní potrubí  

do průměru 500 mm včetně       1,50 m 

nad průměr 500 mm         2,50 m 
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Kanalizace    

do DN 500 včetně přípojek       1,50 m  

stoky nad DN 500     2,50 m 

Teplárenská zařízení   zákon č.458/2000 Sb 

Zařízení na výrobu či rozvod tepla  2,5 m od zařízení 

Výměníkové stanice    2,5 m od půdorysu 

Práce v ochranných pásmech rozvodů a inženýrských sítí budou prováděny ručně a 

se souhlasem příslušných správců. Ve vzdálenosti menší než 0,5 m platí zákaz strojního 

výkopu (tzn. Bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů) – je nutné výkopek 

realizovat ručně. Při práci v ochranném pásmu budou dodrženy platné normy a předpisy, 

zejména ČSN 73 6005. 

3.2.4. Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Na staveništi v exponovaných místech vzniku požáru (buňkoviště, výstavba) budou 

zřízena místa s PHP dle požárně-bezpečnostního projektu. U prací s hořlavinami a 

otevřeným ohněm budou příslušné PHP přímo v blízkosti pracovníka, který práci provádí. 

V celém areálu staveniště platí zákaz kouření. 

3.2.5. Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení 

a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 

čerpání vody, noční osvětlení 

Veškerá vedení elektřiny a médií budou realizována povrchově nebo v podzemí. 

Podjíždění na staveništi neuvažujeme. Veškerá vedení elektřiny budou v místech pojezdu 

obalena v chráničce a budou zřízeny únosné přejezdy. Nápojný bod elektřiny je umístěn 

v severovýchodním rohu pozemku, směrem z ulice Padovská. Z tohoto bodu bude zřízen 

rozvod EE a vody po staveništi. Nápojný bod vody a kanalizace je v jihovýchodní části u 

buňkoviště. 

Noční osvětlení a práci v noci v tomto projektu neuvažuji. Práce probíhají od 7:00 – 

18:00. 

3.2.6. Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 

okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, 

konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob 

určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob 

proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné 

přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Stavební práce ve výškách budou realizovány zejména s užitím tzv. kolektivní 

ochrany – bude zřízeno zábradlí. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky 
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u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 

úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy 

zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí. Za dostatečnou se 

považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m. 

Z přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 

jak během práce, tak po jejím ukončení. 

Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 

dokumentaci. 

Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.  

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 

a) vyloučení provozu,  

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce. 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně:  

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m 

Práce nad sebou jsou na stavbě zakázány. 

Shazování předmětů a materiálu 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že: 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu,  

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 

vzniku jiných nežádoucích účinků.  
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Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 

předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 

strhnout z výšky.
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Kontrolní a zkušební plán pro ŽB konstrukce 

1. Popis jednotlivých kontrol 

1.1. Vstupní kontrola 

1.1.1. Převzetí staveniště 

Kontrola PD a jiné dokumentace 

PD je zkontrolována, v realizační dokumentaci je uvedeno razítko projektanta a číslo 

revize. Je zkontrolován technologický postup. Při změně dokumentace je vyznačena nová 

revize. Na staveništi je vždy aktuální dokumentace. Převzetí každé (nové) dokumentace je 

písemně potvrzeno také realizační firmou a jejími subdodávkami. 

Příjezdové a přístupové cesty, přípojná místa 

Proběhla kontrola dopravních cest, kontrola přípojky vody, elektrické energie a 

kontrola zařízení staveniště. 

Kontrola stávajících tras inženýrských sítí 

Před začátkem prací budou geodeticky vytýčena a zkontrolována místa, kde prochází 

inženýrské sítě. Platí omezení prací v ochranných pásmech viz  Plán BOZP.  V případě 

nálezu nevytýčené sítě budou práce pozastaveny a bude přivolán správce dotčené sítě 

k vydání stanoviska. 

Oplocení, označení staveniště a předání staveniště 

Realizační firmě bude protokolárně předáno staveniště. Obdobným způsobem poté 

předává generální dodavatel staveniště jednotlivým subdodavatelům.    Realizátor projde 

možná rizika na daném staveništi a nechá jednotlivé dodavatele a jejich zaměstnance 

seznámení s riziky podepsat.  

Staveniště bude vizuálně označeno, na vstupní tabuli budou označena možná rizika a 

uveden zákaz vstupu nepovolaným osobám. Oplocení musí mít minimální výšku danou 

v TP, tj. 2 m, bude neprůhledné. 

Kontrola výškových a polohových bodů 

Kontrola kompletnosti vytyčení, přejímka a kontrola geodetického protokolu. Tato 

kontrola proběhne u každé konstrukce. 

Vytýčení proběhne dle ČSN 73 0420-2 a dle PD. Vytýčení musí být v souladu 

s odevzdaným geodetickým protokolem. 
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1.1.2. Kontrola vstupních materiálů 

Při přebírání materiálů bude vždy provedena kontrola shody předepsaného materiálu 

(v PD a statickém výpočtu) s dodacím listem. Bednění bude přivezeno, zkontrolováno a 

složeno jednorázově. Ocel a beton budou dováženy průběžně dle potřeb stavby. U bednění 

bude zkontrolována čistota, rovnost a pomocné prvky (např. tyče).  

U oceli bude zkontrolována třída, průměr, délky, žebírkování. Při každé dodávce 

výztuže bude zkontrolováno její množství, předepsaný průměr a délka. Délka se nesmí lišit 

od předepsaného rozměru dle projektové dokumentace o více než -20 mm, kladná 

odchylka není omezena. Dále budou zkontrolovány ostatní vlastnosti uvedené v 

dodacím listě, zda se shodují se skutečností. Výztuž nesmí být znečištěna mastnotou, nebo 

jakkoliv jinak a nesmí být hloubkově zkorodována. Bude zkontrolováno uskladnění na 

suchém a odvodněném místě dle nákresu zařízení staveniště. Výztuž bude skladována na 

podložkách umístěných po 2 metrech. Každý svazek bude označen štítkem, na kterém bude 

napsán typ oceli, množství, délka a průměr. 

U betonu musí být 100% shoda mezi PD (statikou) a dodacím listem, bude 

kontrolován každý závoz. Mimo jiné bude při každé dodávce betonové směsi 

zkontrolovány vlastnosti dle dodacího listu, zejména čas odvozu z betonárky. Další 

vlastnosti ke kontrole jsou konzistence, pevnost, složení, příměsi, obsah chloridů a max. 

velikost zrn kameniva, případně typ užitého cementu. Na začátku vyprazdňování 

autodomíchávače bude odebrán vzorek a bude provedena zkouška sednutí kužele pro 

zjištění konzistence betonu. 

1.1.3. Doložení kvality materiálů 

Budou doloženy certifikáty, atesty a Prohlášení o shodě dle NV č. 163/2002 Sb. nebo 

Prohlášení o vlastnostech dle EU 305/2011. 

1.1.4. Statický výpočet 

Dokládá se výpočet na mezní stav použitelnosti – velikost průhybu a šířka trhlin. 

Navržený průhyb nesmí překročit 1/250 rozpětí a musí vyhovovat ostatním požadavkům 

(příčky, navazující kce...) 

Navržená šířka trhlin má být pro: 

 žb. konstrukce v suterénu a viditelné žb. konstrukce max. 0,3 mm 

 zakryté žb. konstrukce v nadzemních podlažích max. 0,4 mm   

1.1.5. Kontrola pracovníků 

Před zahájením prací proběhne kontrola certifikátů potřebných k vykonávání daného 

druhu práce, průkazy způsobilosti (např. svářečský průkaz). Bude zkontrolováno 

zaměstnávání zahraničních pracovníků a jejich víza. U každého pracovníka proběhne 
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kontrola užitých osobních ochranných pracovních pomůcek. Každý pracovník podepíše 

seznámení s možnými riziky na pracovišti a seznámení s technologickým postupem.  

1.1.6. Kontrola provedení zemních prací s PD 

Zemní práce budou přebírány s již hotovými výkopy stavební jámy a základových 

pasů. Zkontrolují se všechny rozměry stavební jámy, zda odpovídají projektové 

dokumentaci. Dále se zkontroluje hloubka dna stavební jámy, která se může lišit max. o 

±25 mm od projektované hloubky. Rovinatost povrchu se bude kontrolovat zejména v 

místech, kde se předpokládá její nedodržení. Bude se kontrolovat třímetrovou latí, pod 

kterou můžou být prohlubně max. 50 mm. 

1.1.7. Kontrola čistoty základové spáry 

Provede se kontrola začištění základové spáry u stavební jámy i u základových pasů. 

Spára musí být nachystána na aplikaci podkladního betonu, tj. bez nečistot, odpadků, 

kamenů apod. Spára nesmí být rozbředlá. 

1.2. Mezioperační kontrola 

1.2.1. Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 

Znovu bude překontrolováno zabezpečení staveniště – uzavření před veřejností, plné 

oplocení a cedule upravující rychlost a upozorňující na vjezd do staveniště. Každý den po 

ukončení prací bude staveniště uzavřeno a bude předáno noční službě, která přebírá po tuto 

dobu zodpovědnost za dění na staveništi. Noční služba bude mít výhled na vstupy na 

staveniště, na sklady a skládky materiálů a musí provádět obchůzky. O její činnosti bude 

prováděn zápis do SD. 

1.2.2. Klimatické podmínky 

U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude měřit 

teploměrem 3x denně a její hodnota se zaznamená do stavebního deníku. Poslední teplota 

daný den se vezme do průměru 2x, tedy celkem se započítají do průměru 4 měření. Dále se 

na začátku dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, 

popřípadě jiných nežádoucích stavů počasí.  

Je-li předpoklad, že teplota vzduchu klesne při betonáži pod -5°C nebo v době do 24 

hodin po betonáži pod –8°C,  betonáž  nebude zahájena v případě betonáže v otevřeném 

prostoru.  

Při betonování v podmínkách s nízkými teplotami se musí zabezpečit, že: 

• bednění a výztuž budou před betonováním očištěny od sněhu a námrazků  

• teplota povrchu pracovní spáry je v době betonování vyšší než 0°C (viz ČSN 

EN 13670, F.8.2, odst. 4), 
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• teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než 5°C (viz ČSN 

EN 206, čl. 5.2.9) a musí být taková, aby na začátku tuhnutí byla teploty čerstvého betonu 

nejméně 5°C 

Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí 

dodržovat následující požadavky: 

• konstrukce se musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat tak, 

aby teplota povrchu betonu neklesla pod 0°C dokud pevnost v tlaku povrchu betonu 

nedosáhne minimálně 5 MPa (ČSN EN 13670, čl. 8.5, odst. 12), 

• voda potřebná pro ošetřování betonu při teplotě prostředí nižším než +10 °C 

nesmí mít teplotu nižší než +5 °C, 

• při teplotě prostředí pod +5 °C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani 

zaplavovat a je třeba zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu. 

Opatření 

Průměrná denní teplota vyšší než +5°C 

Konstrukce nebude zateplována a ošetřována bude dle obecných zásad pro beton. 

Průměrná denní teplota 0°C až  +5°C 

Konstrukce bude zateplena geotextilií, popř. polystyrenem a ponechána v bednění po 

dobu minimálně 12 hod.  

Průměrná denní teplota nižší než 0°C 

Stěny 

Konstrukce bude zateplena (zaplachtována) geotextilií, popř. polystyrenem a 

ponechána v bednění po dobu minimálně 12 hod. Po odbednění bude konstrukce opětovně 

zakryta minimálně dalších 24 hod. Během doby, kdy bude konstrukce v bednění, bude 

měřena povrchová teplota bednění. V případě, kdy teplota bednění klesne pod +5°C bude 

konstrukce prohřívána pod zaplachtováním teplovzdušnými agregáty na LTO nebo 

elektroohřevem odporovými dráty. 

Temperování stěn po odbednění se nepředpokládá, čímž bude zamezeno vzniku 

problémových míst při budoucích nátěrech a stěrkování stěn. 

Stropní konstrukce 

Ihned jakmile to bude možné, bude stropní konstrukce při horním líci zakryta 

polystyrenovými rohožemi, popř. igelitem a následně geotextilií. Otvory ve svislých 

konstrukcích spodního patra budou zakryty, aby se zabránilo proudění chladného vzduchu 

pod stropem.  Bude sledována povrchová teplota stropní konstrukce. V případě poklesu 

teploty pod +5°C bude ve spodním patře zahájeno vytápění teplovzdušnými agregáty na 

LTO..  
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V případě snížené viditelnosti je též nutné z hlediska bezpečnosti při práci se stroji 

provoz zastavit do zlepšení daných podmínek. Dále budou práce zastaveny v případě 

silného větru o rychlosti vyšší než 20 m/s. 

1.2.3. Kontrola strojů 

Při provádění betonáže bude na staveništi autodomíchávač a jeřáb. Každý den před 

započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina provozních kapalin, množství 

pohonných hmot a případná poškození stroje. Po skončení pracovní směny se zkontroluje 

jejich vhodné zaparkování na dostatečně únosné a stabilní ploše. Každý stroj bude 

opatřeno vanou na odkapávání oleje. 1x ročně je nutné provést kompletní servis vozidla. Je 

nutné zkontrolovat i ostatní elektrické stroje a ruční nástroje a pomůcky. V případě 

poškození je nutné stroj opravit nebo vyměnit. 

1.2.4. Bednění 

Osazení bednění 

U každé konstrukce bude provedena vizuální kontrola. Pro měření jsou stanoveny 

následující parametry dle ČSN 73 0210-1, tab. A.4: 

Základové konstrukce: 

horní hrana  10mm ,  

odklon od svislice  h/200mm (max.30mm) ;  

půdorysně odchylka od osy  8mm,  

návaznost líců bed. desek ve spáře 5mm.  

Svislé konstrukce: 

horní hrana  10mm ,  

odklon od svislice: 

h do 10m - větší z  h/400 nebo 15mm 

h nad 10m - větší z h/600 nebo 25mm 

půdorysná odchylka od osy  8mm;  

návaznost líců bed.desek ve spáře 5mm.  

Vodorovné konstrukce: 

horní líc bednění   10mm , 

návaznost líců bed.desek ve spáře 5mm. 

Bez zbytků materiálu a prachu, těsné, prostorově tuhé, proveden nástřik odbedňovacím 

prostředkem.  



Kontrolní a zkušební plán pro železobetonové konstrukce 

- 173 - 

 

Otvory v bednění 

U každého otvoru bude provedena vizuální kontrola. Umístění, tvar a rozměry budou 

zkontrolovány dle DPS. Tolerance pro otvory dle ČSN EN 13670, G.10.7: 

obdélníkové otvory – poloha a rozměry  25mm 

kruhové otvory – poloha  25mm, průměr  10mm 

Sražení hran bednění 

Rohové lišty a provedení hran bude dle požadavků PD. 

1.2.5. Výztuž 

Správnost použitých profilů a typu oceli 

U každé dodávky bude provedena vizuální kontrola výztuže viz bod 1.1.2. kontrola 

vstupních materiálů. Bude provedeno namátkové přeměření průměrů a délek výztuže. 

Bude užita ocel 10 505 (R) 

Poloha uložených prutů a styků výztuže 

Max. odchylka polohy osy výztuže, vzdálenosti výztuže nebo posunu:  

±20% od PD, max. ± 30mm. 

Osazení distanční podložek - krytí výztuže 

Distanční podložky budou osazeny dle PD a TP.  

Krytí výztuže: v PD stanoveno cnom/cmin, dle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 13670 

Obr.4b .  

Minimální krytí: vždy dodržet cmin uvedené v PD 

Maximální krytí: odvozené od cnom v závislosti na tl. konstrukce: 

h ≤150mm: cmax = cnom+10mm;  

h = 400mm:  cmax = cnom+15mm;  

h ≥ 2500mm:  cmax = cnom+35mm,  

pokud v PD statika není stanoveno jinak, hodnoty mezi lze interpolovat. 

Přejímka výztuže zástupcem objednatele 

Bude zkontrolována shoda osazené výztuže a distančních těles s PD a statickým 

výpočtem. O přejímce bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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1.2.6. Zabudované prvky 

Bude provedena vizuální kontrola a přeměření u každého zabudovaného prvku. 

Materiál, typ, rozměry a umístění dle PD. Tolerance polohy dle ČSN EN 13670, příloha G, 

čl. G.10.7, obr. G.6: 

poloha ±20 mm; výškové umístění ±10 mm (pokud není v PD uvedeno jinak). 

1.2.7. Pracovní a dilatační spáry 

Poloha a způsob provedení dle PD a TP. 

Obecné zásady pro provádění dilatačních a pracovních spár viz TP. Při montáži 

systémových prvků (systémové prostupy aj.) je nutné dodržovat technický předpis 

výrobce. 

Pracovní spára má být čistá, bez vyloučeného cementového mléka na povrchu a 

navlhčená, teplota povrchu pracovní spáry v době betonování vyšší než 0°C (ČSN EN 

13670, příloha F, čl. F.8.2 – odst. 4) . 

1.2.8. Prostupy 

Montáž těsnících prvků dle předpisu výrobce. Musí být zajištěna těsnost použitých 

prvků v obedněných prostupech, resp. těsnost prvků v dodatečně provedených jádrových 

vývrtech. 

1.2.9. Dodávka betonové směsi na stavbu 

Kontrola dodacího listu, soulad se směsí požadovanou v PD 

U betonu musí být 100% shoda mezi PD (statikou) a dodacím listem, bude 

kontrolován každý závoz. Mimo jiné bude při každé dodávce betonové směsi 

zkontrolovány vlastnosti dle dodacího listu, zejména čas odvozu z betonárky. Další 

vlastnosti ke kontrole jsou konzistence, pevnost, složení, příměsi, obsah chloridů a max. 

velikost zrn kameniva, případně typ užitého cementu. Na začátku vyprazdňování 

autodomíchávače bude odebrán vzorek a bude provedena zkouška sednutí kužele pro 

zjištění konzistence betonu. 

Bude provedena vizuální kontrola a v případě pochybností a dále na každých 50 m3 

bude odebrán vzorek pro provedení zkoušky sednutí kužele. 

Konzistence betonové směsi 

Zkouška bude proveden min. 3x denně, maximálně 1 zkouška z každého 

automíchače, první zkouška vždy z první dodávky, další zkoušky vždy v případě 

pochybností a na každých 50 m3. 

Zkouška sednutím: zkušební postup - ČSN EN 12350-2; vyhodnocení ČSN EN 206: 

S1 10-40mm,  
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S2 50-90mm , 

S3 100-150mm,  

S4 160-210mm, 

(nutné vybrat třídu dle požadavků PD). 

Teplota betonu 

Tato zkouška se týká pouze zimního období.  V tomto období bude zkoušena každá 

dodávka. Teplota musí být rovna nebo vyšší než +5°C. 

1.2.10. Betonáž 

Teplota vzduchu 

Při betonáži za nízkých teplot je třeba sledovat teplotu vnějšího prostředí, betonové 

směsi i povrchu uloženého betonu (teplota betonové směsi se měří při teplotách prostředí 

nižších než 8°C). 

Při teplotě pod 5°C budou provedena opatření dle TP. 

Vizuální kontrola vykládaného betonu 

U každé dodávky proběhne vizuální kontrola betonu. Beton bude mít vzhled 

odpovídající zvyklostem.  

Uložení betonové směsi 

Ukládání bude rovnoměrné, bez neplánovaných pracovních spár, max. výška pádu 

směsi 1,5 m, vibrování a max. výška jedné vrstvy dle TP. 

Úprava povrchu 

Povrch bude upravován dle TP. V podzemních podlažích je na vzhled kladen vyšší 

nárok – beton bude pohledový.   

1.2.11. Ošetřování betonu po betonáži 

Dle ČSN EN 13670 je min. doba ošetřování stanovena na základě předepsané třídy 

ošetřování (1-4) a rychlosti nárůstu pevnosti betonu (rychlý, střední, pomalý). 

Odkryté plochy tuhnoucího betonu je nutné chránit proti vyplavování cementu.  

Ve fázi tuhnutí je potřeba beton chránit před sluncem a povětrnostními vlivy např. 

zakrytím. Po zatuhnutí je potřeba beton chránit před nadměrným vysycháním např. 

použitím folií, nástřiků nebo kropením min. po předepsanou dobu dle ČSN EN 13670, 

příloha F, Tab.F.1 až F.3. 

Teplota povrchu konstrukce nesmí klesnout pod +0°C dokud pevnost v tlaku 

povrchu nedosáhne alespoň 5 MPa. 
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1.2.12. Kontrola pevnosti pro odbednění 

Odbednění provedou pracovníci zhotovitele. Při průměrné denní teplotě 10°C je 

možné odbedňovat nejdříve po dosažení 40,5% výsledné pevnosti betonu (15 MPa). Doba 

potřebná k dosažení této pevnosti je závislá na teplotě prostředí. Následný výpočet je 

proveden pro vnitřní stěny a sloupy 2.PP-1.PP, stěny a sloupy 1.NP-2.NP, strop 1.PP, stěny 

1.NP, 2.NP, vnitřní výtah 2.PP: 

C30/37 X0, XC1-2 (CZ, F.1) - Dmax 22mm, S4. 

Výpočet je nutné provést pro každé odbednění individuálně v závislosti na aktuálním 

počasí. Uvedený výpočet je tedy pouze orientační. 

Výpočet: 

t1= 5°C  v 7:00 

t2=15 °C  ve 13:00 

t3= 10°C  ve 21:00 

tprům = (t1 +t2 +2*t3) / 4 

tprům = (5 + 15 + 2* 10) / 4 

tprům = 10°C 

 

Rb28d = 37 MPa 

Rbd = 15 MPa. Odpovídá 40,5%. 

Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 logd) 

5 = 37 * (0,28 + 0,5 logd) 

15/37 – 0,28 = 0,5 logd 

0,2508  = logd 

d = 1,78 => 2 dny 

f = (t+10)*d 

f = (20+10)*d = (20+10)*2 = 60°Cdní 

d10°C = 3 dny 

 

Při průměrné denní teplotě 10°C je možné odbednit až po 3 dnech. Je třeba udělat 

výpočet pro aktuální teplotu – betonáž probíhá v dlouhodobém období. 
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1.2.13. Kontrola rozebírání bednění 

Kontroluje se odbednění a očištění bednění. Očištění se proved buď elektrickými 

kartáči, nebo tryskovou vodou. Je nutné zajistit odvod splavenin. Splaveniny se nesmí 

dostat do veřejné kanalizace, je vhodné je naložit na kontejner a odvézt na skládku. 

1.3. Výstupní kontrola 

1.3.1. Základové konstrukce: Kontrola vzhledu a geometrických parametrů 

dokončených základových konstrukcí 

Vzhled povrchu 

Proběhne vizuální kontrola každé dokončené konstrukce.  Dle ČSN  73 0212-3 je 

povrch posuzován z míst běžných pro nejbližší okolí ze vzdálenosti 2m.  Dle ČSN EN 

13670, kapitola 10, příloha G bude výsledný povrch bez hnízd, nadlimitních trhlin, 

výstupků, póry do max. 5% plochy. Prohlubně hluboké do 10 mm a s jedním rozměrem do 

20 mm jsou přípustné. Bude doložen geodetický protokol skutečného zaměření. 

Celkové rozměry a poloha 

Vizuální kontrola proběhne u každé dokončené konstrukce. V případě pochybností a 

namátkově proběhnou měření. Celkové rozměry (šířka a délka) budou měřeny 100 mm od 

hran konstrukce a uprostřed rozpětí, měřit se bude u horního líce pomocí laserového 

dálkoměru nebo svinovacího pásma.  

Výška – 100 mm od hran, popř. uprostřed rozpětí, měřit budeme nivelačním 

přístrojem  

Poloha – měřit geodeticky, v případě základů nad terénem měřit v bodech 100 mm 

od terénu a 100 mm od hran.  

Polohově přípustná odchylka je 25 mm,  výškově 20 mm. 

Rovinnost 

Rovinnost na 2 m – 2 m lať na podložkách, na každých 100 m2 plochy bude 

provedeno min. 5 kladů latě rovnoměrně rozmístěných. Min. počet kladů na jednu 

ucelenou plochu je 5. 

Svislost 

Svislost měříme dle ČSN 730212-3 100 mm od podlahy a 100 mm od svislých hran 

konstrukce. Měříme každou konstrukci. U přípustných odchylek platí větší z hodnot: 

 h ≤ 10 m 15mm nebo h/400 

 h > 10 m 25mm nebo h/600 
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Umístění a velikost otvorů, zabudovaných prvků 

Měříme 100 mm od hran, případně uprostřed rozměru pomocí laserového dálkoměru 

nebo stavebního metru. Pravoúhlost se měří v úhlopříčkách, jejichž hodnoty se od sebe 

odečtou. Maximální přípustné odchylky: 

obdélníkové otvory  

 poloha ±25 mm 

 rozměry ±25 mm 

 kruhové otvory  

 poloha ±25 mm, 

 průměr ±10 mm 

  zabudované prvky: 

 poloha ±20 mm 

 výškové umístění ±10 mm 

Pevnost betonu v tlaku 

Bude měřena pevnost betonu v tlaku dle technologického předpisu. V TP jsou 

rozděleny konstrukce dle druhu použitých betonů. Výsledky zkoušek budou měřeny po 28 

dnech, u xypexových betonů po 90 dnech. 

1.3.2. Svislé konstrukce: Kontrola vzhledu a geometrických parametrů 

dokončených svislých konstrukcí 

Vzhled povrchu 

Vizuálně proběhne kontrola každé konstrukce. Dle ČSN  73 0212-3 je povrch 

posuzován z míst běžných pro nejbližší okolí ze vzdálenosti 2m.  Dle ČSN EN 13670, 

kapitola 10, příloha G bude výsledný povrch bez hnízd, nadlimitních trhlin, výstupků, póry 

do max. 5% plochy. Prohlubně hluboké do 10 mm a s jedním rozměrem do 20 mm jsou 

přípustné. Bude doložen geodetický protokol skutečného zaměření. 

Celkové rozměry a poloha 

Vizuální kontrola proběhne u každé dokončené konstrukce. V případě pochybností a 

namátkově proběhnou měření. Celkové rozměry (šířka a délka) budou měřeny 100 mm od 

hran konstrukce a uprostřed rozpětí, měřit se bude u horního líce pomocí laserového 

dálkoměru nebo svinovacího pásma.  

Šířka, délka – 100 mm od podlahy a hran konstrukce popř. i 100 mm pod stropem a 

uprostřed výšky místnosti. 

Výška – 100 mm od obou stěn, popř. uprostřed rozpětí; měřit pomocí laserového 

dálkoměru nebo svinovacího pásma.  
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Poloha – 100 mm nad podlahou, u sloupu v ose, u stěn 100 mm od hran geodeticky, 

souosost – 100 m pod stropem a 100mm nad podlahou. 

Povolené odchylky: 

Poloha ±25 mm,  

Vzdálenost mezi konstrukcemi větší z ±20 mm nebo ±L/600 mm, max. ±60 mm,  

Výška ±20 mm,  

Souosost stěn nebo sloupů v podlažích nad sebou větší z (součet tlouštěk/2)/30 mm 

nebo 15 mm, max. 30 mm. 

Rovinnost 

Rovinnost na 2 m – 2 m lať na podložkách, na každých 25 m2 plochy min. 5 kladů 

latě rovnoměrně rozmístěných. Min. počet kladů na jednu ucelenou plochu (stěna) je 5. 

Celková rovinnost – měřit v čtvercové síti o hraně max. 3 m odsazené 100 mm od hran 

konstrukce geodeticky nebo k vztažné přímce (provázek), odchylky vyjádřit vzhledem k 

přímce mezi horním a dolním bodem čtvercové sítě. 

Povolené odchylky v rovinnosti na 2 m: 

9 mm/2 m (max. odchylka) pro hlazený nebo bedněný povrch;  

15 mm/2 m (max. odchylka) pro nebedněný povrch. 

Svislost 

Svislost měříme dle ČSN 730212-3 100 mm od podlahy a stropu a 100 mm od 

svislých hran konstrukce geodeticky nebo k vztažené přímce (provázek). Měříme každou 

konstrukci. U přípustných odchylek platí větší z hodnot: 

 h do 10m - větší z ±15 nebo h/400 mm;  

h nad 10m - větší z ±25 nebo h/600 mm. 

Přímost hran 

Místní přímost měříme na 2 m lati.  

Celková přímost - hrana do 3 m - 5x, každý další 1 m - jedno měření navíc. 100 mm 

od hran, měření ve dvou na sebe kolmých směrech. 

Max. a min. odchylka: ±8 mm/m, max. ±20 mm. 

Umístění a velikost otvorů 

Otvory měříme 100 mm od hran, příp. uprostřed rozměru pomocí laserového 

dálkoměru nebo stavebního metru. Pravoúhlost v úhlopříčkách – hodnoty odečíst.  

Pro výplně otvorů (okna + dveře) platí: 

±12 mm do 3 m nebo ±16 mm od 3 m do 6 m,  
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Ostatní otvory: 

 ±25 mm, průměr ±10 mm. 

Rozměry zabudovaných zárubní 

Rozměry budeme měřit 100 mm od hran, případně uprostřed.  

Dle PD a ČSN 73 3130 Tab. 2 – zkřížení: 

1,5 mm pro jednokřídlové;  

2,5 mm pro dvoukřídlové;  

pravý úhel 1,5 mm pro jednokřídlové;  

2,0 mm pro dvoukřídlové;  

výška od podlahy -0 mm / +10 mm;  

prohnutí stojky max. 1,5 mm. 

Pevnost betonu v tlaku 

Bude měřena pevnost betonu v tlaku dle technologického předpisu. V TP jsou 

rozděleny konstrukce dle druhu použitých betonů. Výsledky zkoušek budou měřeny po 28 

dnech, u xypexových betonů po 90 dnech. 

1.3.3. Vodorovné konstrukce: Kontrola vzhledu a geometrických parametrů 

dokončených vodorovných konstrukcí 

Vzhled povrchu 

Vizuálně proběhne kontrola každé konstrukce. Dle ČSN  73 0212-3 je povrch 

posuzován z míst běžných pro nejbližší okolí z výšky 1,6 m.  Dle ČSN EN 13670, kapitola 

10, příloha G bude výsledný povrch bez hnízd, nadlimitních trhlin, výstupků, póry do max. 

5% plochy. Prohlubně hluboké do 10 mm a s jedním rozměrem do 20 mm jsou přípustné. 

Bude doložen geodetický protokol skutečného zaměření. 

Výskyt trhlin 

Vizuálně je potřeba shlédnout každý strop. Šířka trhlin by měla odpovídat statickému 

výpočtu. Při pochybnostech nebo u trhlin v namáhaných oblastech provést posouzení 

statikem. 

Výška horního líce stropní konstrukce 

Měřit budeme 100 mm od podpor, případně uprostřed rozpětí.  

Výška sousedních stropů ±20 mm; 

Rovina nejvyššího stropu ±20 mm pro H≤20 m, pro H>20m ±0,5 (H+20) mm, max. 

50 mm;  

Δ sousedních nosníků, nebo desky ±(10+ L /500) mm;  
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Vzdálenost mezi konstrukcemi větší z ±20 mm nebo ±L/600 mm, max. ±40 mm. 

Vodorovná přímost konstrukcí 

Každou konstrukci přeměříme 100 mm od kraje a uprostřed konstrukce. Vodorovná 

přímost - větší z ±20 nebo L/600 mm. 

Rovinnost 

Rovinnost měříme na 2 m – 2 m lať na podložkách, na každých 100 m2 plochy min. 

5 kladů latě rovnoměrně rozmístěných, min. počet kladů na jednu ucelenou plochu je 5. 

Rovinnost na  2m - ČSN EN 13670, pro geometrii tvarů a rozměrů kapitola 10 a 

příloha G (Obr. G.5a): 

9 mm/2m (max. odchylka) pro hlazený nebo bedněný povrch;  

15 mm/2m (max. odchylka) pro nebedněný povrch. 

Celková rovinnost: ±10+L/500 (mm), max. ±20mm. 

Přímost hran 

Místní přímost měříme na 2 m lati. Celková přímost - hrana do 3 m - 5x, každý další 

1 m - jedno měření navíc. Měříme 100 mm od hran, měření ve dvou na sebe kolmých 

směrech. 

Max. a min. odchylka:  

Min. ±8 mm/m, max. ±20 mm. 

Umístění a velikost otvorů 

Otvory měříme 100 mm od hran, případně uprostřed rozměru pomocí laserového 

dálkoměru nebo stavebního metru. Pravoúhlost se měří v úhlopříčkách, jejichž hodnoty se 

od sebe odečtou. Povolené odchylky: 25mm, 10mm průměr. 

Pevnost betonu v tlaku 

Bude měřena pevnost betonu v tlaku dle technologického předpisu. V TP jsou 

rozděleny konstrukce dle druhu použitých betonů. Výsledky zkoušek budou měřeny po 28 

dnech, u xypexových betonů po 90 dnech. 

1.3.4. Základové konstrukce: Geodetické zaměření skutečného provedení 

základových konstrukcí 

Celkové rozměry a poloha 

Geodeticky budeme přeměřovat každou konstrukci. ČSN 73 0212-3 uvádí postup a 

četnost měření. Celkové rozměry – šířka, délka – měříme 100 mm od hran konstrukce a 

uprostřed rozpětí, měřit budeme u horního líce. Výška – 100 mm od hran, popř. uprostřed 

rozpětí; poloha – u základů nad terénem měřit v bodech 100 mm od terénu a 100 mm od 

hran. 
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ČSN EN 13670, pro geometrii tvarů a rozměrů kapitola 10 a příloha G? 

Poloha 25 mm, výška 20 mm. 

Rovinnost 

Rovinnost na 2 m – 2 m lať na podložkách, na každých 25 m2 plochy min. 5 kladů 

latě rovnoměrně rozmístěných. Min. počet kladů na jednu ucelenou plochu (stěna) je 5. 

Rovinnost na 2m: 

9 mm/2m pro hlazený nebo bedněný povrch;  

15 mm/2m pro nebedněný povrch. 

Umístění a velikost otvorů 

Otvory měříme 100 mm od hran, případně uprostřed rozměru. 25 mm rozměr a 

umístění otvoru, ±10 mm průměr. 

Namátkové provedení kontroly změřených hodnot 

Geodeticky nebo namátkově na stavbě přeměříme ještě jednou hodnoty uvedené 

výše. Odchylky viz výše. Výstupem bude geodetický protokol a záznam v Knize kvality. 

 

1.3.5. Svislé konstrukce: Geodetické zaměření skutečného provedení svislých 

konstrukcí 

Poloha 

Přeměření proběhne u každé konstrukce. ČSN 73 0212-3 uvádí postup a četnost 

měření: 

poloha – 100 mm nad podlahou, u sloupu v ose, u stěn 100 mm od hran geodeticky; 

souosost – 100 mm pod stropem a 100 mm nad podlahou. 

ČSN EN 13670, pro geometrii tvarů a rozměrů kapitola 10 a příloha G uvádí 

maximální možné odchylky: 

poloha 25 mm,  

souosost stěn nebo sloupů v podlažích nad sebou větší z (součet tlouštěk/2)/30 mm 

nebo 15 mm, max. 30 mm. 

Svislost 

Měříme 100 mm od podlahy a stropu a 100 mm od svislých hran konstrukce 

geodeticky, nebo k vztažené přímce (provázek). 

Svislost: 

h do 10 m - větší z 15 nebo h/400 mm;  
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h nad 10 m - větší z 25 nebo h/600 mm. 

Celková rovinnost 

Měřit budeme v čtvercové síti o hraně max. 3 m odsazené 100 m od hran konstrukce 

geodeticky, nebo k vztažné přímce (provázek). Odchylky budeme vyjadřovat vzhledem 

k přímce mezi horním a dolním bodem čtvercové sítě. 

Do 1 m: 6 mm (max. odchylka) 

1- 4 m: 12 mm (max. odchylka) 

4-10 m: 15 mm (max. odchylka) 

10-16 m: 20 mm (max. odchylka) 

nad 16 m: 25 mm (max. odchylka) 

Namátkové provedení kontroly výšky, polohy a rovinnosti 

Geodeticky nebo namátkově na stavbě přeměříme ještě jednou hodnoty uvedené 

výše. Odchylky viz výše. Výstupem bude geodetický protokol a záznam v Knize kvality. 

1.3.6. Vodorovné konstrukce: Geodetické zaměření skutečného provedení 

vodorovných konstrukcí 

Polohové zaměření obvodů desek 

Přeměření proběhne u každé konstrukce. Postup měření dle ČSN 73 0212-3: 

Poloha obvodů – 100 mm od krajů desky a uprostřed rozpětí. 

ČSN EN 13670, pro geometrii tvarů a rozměrů kapitola 10 a příloha G uvádí 

maximální možnou odchylku: 

Poloha: 25 mm. 

Celková rovinnost horního líce 

Měřit budeme v čtvercové síti o hraně max. 3 m odsazené 100 mm od hran 

konstrukce, odchylky vyjádřit vzhledem k přímce mezi krajními body čtvercové sítě, měřit 

na neodbedněné konstrukci. 

Celková rovinnost: 10+L/500 (mm), max. 20 mm. 

Vodorovná přímost hran 

Měříme 100 mm od hran a uprostřed, každá konstrukce. 

Vodorovná přímost: 10+L/500 (mm), max. 20 mm. 

Poloha a velikost otvorů 

Přeměříme důležité (větší otvory) pomocí metru, nebo geodeticky. Povolená 

odchylka 25 mm, 10 mm průměr. 
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Namátkové provedení kontroly výšky, polohy a rovinnosti 

Geodeticky nebo namátkově na stavbě přeměříme ještě jednou hodnoty uvedené 

výše. Odchylky viz výše. Výstupem bude geodetický protokol a záznam v Knize kvality. 

1.3.7. Závěrečná výstupní kontrola kvality dokončené zakázky, nebo ucelené 

části zakázky 

Závěrečná kontrola provedení rozsahu zakázky 

Proběhne kontrola celého provedení zakázky. HSV s TDI projdou vady a nedodělky 

a na jejich základě vytvoří Soupis vad a nedodělků, podepsaný oběma stranami. Vady 

budou odstraněny v dohodnutém termínu. V případě neodstranitelných vad je možné po 

dohodě poskytnout slevu na díle. 

Posoudí se celkový stav díla. Porovná se soulad provedeného díla s PD a TP. 

Proběhne vyhodnocení zakázky a soulad výstavby s normami ČSN.  

Kontrola dokladů o kvalitě zabudovaných materiálů 

Ke každému materiálu bude doložen atest. Tzn. buď Prohlášení o shodě, nebo 

Prohlášení o vlastnostech. Budou doloženy potřebné certifikáty. Dále budou doloženy 

měřící protokoly prokazující spolehlivou funkci konstrukce. 

Kontrola odstranění a vypořádání neshod zjištěných v průběhu realizace 

Proběhne odstranění vad ze Soupisu vad a nedodělků a vad zjištěných již v průběhu 

realizace. Proběhne kontrola odstranění a soulad konstrukcí s normami ČSN. TDI předá 

HSV protokol o výstupní kontrole zakázky, nebo pro každou samostatně předávanou část. 
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2. Souhrnná tabulka prováděných kontrol 

Tabulky prováděných kontrol jsou k nalezení v přílohách diplomové práce. 

2.1. Vstupní kontrola 

2.2. Mezioperační kontrola 

2.3. Výstupní kontrola 

3. Legislativa 

Seznam norem a legislativy: 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky, ČNI 7/2002 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení, ČNI 12/1992 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím, UNMZ 10/2009 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (ČSN EN 206 Concrete - 

Specification, performance, production and conformity) 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, UNMZ 6/2010 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty, ČNI 1/1997 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Novela č. 136/2016 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon. Novela č. 193/2017 Sb. 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 
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Nařízení EU č. 305/2011 - podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Seznam použitých zkratek: 

PD -   Projektová dokumentace 

TP -   Technologický předpis 

SD -   Stavební deník 

VL -   Vlastnické listy 

TZ -   Technická zpráva 

TL -   Technické listy 

GP -   Geologický průzkum 

ZS -   Zařízení staveniště 

HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 

PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 

TDI -  Technický dozor investora 

GE -   Geolog 

GD –  Geodet 

ZS –   Zařízení staveniště 

S -   Statik 
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Rozpočet na betonové konstrukce 

Rozpočet je k nalezení v přílohách diplomové práce.
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Návod na užívání stavby a náklady na údržbu 

1. Návod na užívání stavby 

Návod je samostatnou přílohou diplomové práce 

2. Náklady na užívání stavby 

Nedílnou součástí výstavby je kalkulace nákladů v záruční a pozáruční době. 

Spočítal jsem náklady nutné k údržbě stavby po dobu prvních 25 let. Celkově bude třeba 

investovat ještě 7 172 298 Kč. Tyto náklady jsou k nalezení v samostatné příloze 

diplomové práce. 

Zvláštní částí je prvních 5 let stavby, které standardně spadají do záruční lhůty. Za 

tyto záruční opravy očekávám výdaje ve výši 965 036 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout efektivní výstavbu – z hlediska časového, 

finančního a kvalitativního. Zaměřil jsem se na optimalizaci finanční stránky projektu a to 

zejména na redukci nákladů. Proto bylo autočerpadlo nahrazeno jeřábem s bádií. 

Zajímavou součástí práce je příloha Plán výstavby, kde je možné v určitém časovém 

úseku sledovat náklad na stavbu a to za zařízení staveniště a materiál. Dále je možné ve 

stejném úseku sledovat nasazení strojů a pracovníků na stavbě. To nám dává poměrně 

přesný obraz toho, jaké kapacity a zdroje je potřeba na stavbě předem zajistit. 

Zpracoval jsem technologický předpis a kontrolní a zkušební plán s důrazem na 

kvalitu a bezpečnost prováděných prací. Bezpečnost samotnou odráží příloha Hodnocení 

rizik na stavbě. 

Bytový dům má další „skryté“ náklady. I když stavíme pro jednoho investora, ve své 

podstatě je každý budoucí majitel bytu investorem sám o sobě – se svými představami, 

požadavky a hodnocením kvality provedeného díla. S ohledem na tuto skutečnost jsem 

zpracoval přílohu Životnost materiálů a Kalkulaci nákladů při degradaci materiálů. 

Standardně bývá záruka na dílo 5 let a na technologie 2 roky, nicméně tyto doby mohou 

být požadovány různé v závislosti na investorovi a smlouvě o dílo. Po tuto dobu je potřeba 

mít fond, který v případě potřeby zaplatí opravy a reklamace. Potřebnou částku jsem určil 

právě ve jmenovaných přílohách. 

Po vypracování diplomové práce mohu konstatovat, že jsem se dozvěděl celou řadu 

nových informací zejména z oblasti provádění betonových konstrukcí a celkově o stavebně 

technologickém projektování. Věřím, že tyto nabyté znalosti budou ku prospěchu 

v zaměstnání, případně v dalším profesním životě. 
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Seznam použitých zdrojů: 

[1] ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení. 

[2] ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 

[3] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

[4] ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[5] ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

[6] ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

[7] ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1. - základní požadavky 

[8] ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2. - vytyčovací odchylky 

[9] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

[10] ČSN 16 031 Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky – Specifikace výrobku, navrhování 

a posuzování výpočtem a zkouškami 

[11] ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
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Seznam použitých zkratek: 

PD -   Projektová dokumentace 

TP -   Technologický předpis 

SD -   Stavební deník 
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HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 

PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 

TDI -  Technický dozor investora 

HI -  Hydroizolace 

VL -   Vlastnické listy 

TZ -   Technická zpráva 

GP -   Geologický průzkum 

ZS -   Zařízení staveniště 

GE -   Geolog 

GD -  Geodet 

S -   Statik 

NN -   Nízké napětí  

VN -   Vysoké napětí  

SO -   Stavební objekt  

DN -   Jmenovitý průměr 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

max.-  Maximálně 

min.-  Minimálně 

tl. -  Tloušťka(y) 

č. -  Číslo 

tj.-  To je 

apod. - A podobně 

cca -  Circa – přibližně, asi 

Sb. -  Sbírka zákonů 

dl.-  Délka(y) 
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tab.-  Tabulka 

obr.-  Obrázek 

p.č.-  Parcelní číslo 

k.ú.-  Katastrální úřad 

B.p.V.- Balt po vyrovnání 

KZP - Kontrolní a zkušební plán 

HI –  Hydroizolace 

TI –  Tepelná izolace 

TP -   Technologický postup 
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