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ABSTRAKT  
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt 

ke stavbě Rezidence na Dlouhé v Olomouci. Jedná se o bytový dům se 2 až 4 
nadzemními podlažími a suterénem s garážemi. 

Práce obsahuje časový a finanční plán celé stavby, projekt zařízení 
staveniště a technologické předpisy pro provádění monolitického 
železobetonového stropu a provádění zelené střechy včetně kontrolních a 
zkušebních plánů. Dále je navržena strojní sestava a varianty použití 
věžového jeřábu či autojeřábu a varianty použití autočerpadla či bádie 
pro betonáž. Během navrhování se dbá na bezpečnost práce a ochranu 
životního prostředí. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Stavebně technologický projekt, bytový dům, technická zpráva, zařízení 

staveniště, technologický předpis, monolitický železobetonový strop, zelená 
střecha, bezpečnost práce, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, 
rozpočet, časový plán. 

ABSTRACT 
The subject of this diploma thesis is the building construction project 

of Residence Dlouha in Olomouc. It is an apartment building with two to four 
floors and a basement with garages. 

The diploma thesis contains a time and finance schedule, a site 
equipment project and technological procedure of a cast-in-place reinforced 
concrete floor and a green roof including a quality control. Moreover, a set 
of machines, usage options of a tower crane or a mobile crane and usage 
options of a mobile pump or a concrete container have been processed 
for this building. During the building process it is cared about work safety and 
environment protection.  

KEYWORDS  
Building construction project, apartment building, engineering report, 

site equipment, technological procedure, cast-in-place reinforced concrete 
floor, green roof, work safety, set of machines, quality control, budget, 
schedule. 
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ÚVOD 
Tématem mé diplomové práce je vypracování stavebně 

technologického projektu ke stavbě rezidence na Dlouhé v Olomouci. Jedná 
se o bytový dům rozdělený na 3 nadzemní části se 2 až 4 podlažími a jedním 
společným podzemním podlažím určeným pro parkování osobních aut. 
Objekt je zastřešen plochou střechou, částečně i zelenou střechou, která se 
vyskytuje převážně nad suterénem jako společná střešní zahrada. 

Stavba bude umístěna na pozemku investora v Olomouci, část Lazce. 
Stavba bude obklopena rodinnými domy, školou a na jižní straně sousedí 
se sídlem firmy investora. Ze západní strany k pozemku vede pozemní 
komunikace z ulice Dlouhá. Pozemek je rovinatý a je čtvercového tvaru 
o velikosti přibližně 65 x 70 metrů. 

V rámci diplomové práce vypracuji stavebně technologický projekt. 
Konkrétně budu řešit časový a finanční plán celé stavby, položkový rozpočet 
vybraných procesů a projekt zařízení staveniště včetně výkresů zařízení 
staveniště. Dále budu řešit technologické předpisy pro provádění 
železobetonového stropu a provedení zelené střechy včetně kontrolních a 
zkušebních plánů. Dále navrhnu strojní sestavu včetně řešení situace stavby 
se širšími vztahy dopravních tras, porovnám variantu použití věžového jeřábu 
či autojeřábu a variantu autočerpadla či bádie pro betonáže. 

Cílem mé práce je navrhnout výhodné řešení výstavby z ekonomického, 
časového a technologického hlediska. Důraz bude kladen i na bezpečnost 
práce a ochranu životního prostředí. K vypracování diplomové práce budu 
používat veškeré své nabyté znalosti během studia a další zdroje a literaturu 
uvedenou na konci dokumentu. 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1 Název a místo stavby 
Název:  Rezidence na Dlouhé 
Obec: Olomouc, Lazce, 779 00 
Parcelní číslo: 109/1 
Katastrální území: Lazce, 710598 (okres Olomouc) 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název: GEMO OLOMOUC s.r.o. 
Adresa: Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce 
IČO: 13642464 
DIČ: CZ13642464 
Zastoupený: Ing. Jaromír Uhýrek- jednatel společnosti 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Název: CAM Architekti s.r.o. 
Adresa: Osadní 12a, 170 00 Praha 7 
IČO: 28238893 
DIČ: CZ28238893 

Projektant: 
Ing. arch. David Chromík, autorizovaný architekt (číslo autorizace: 2655) 

2 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

2.1 Rozsah řešeného území 
Řešený objekt se nachází na území Olomouce – Lazce na dosud 

nezastavěném pozemku parc.č. 109/1 (katastrální území Lazce). Parcela je 
vymezena obslužnou komunikací napojenou na ulici Dlouhá (SZ), pojížděným 
chodníkem (SV), pěší trasou  (JV) a zahradou administrativního objektu GEMO 
(JZ). 

2.2 Ochrana dotčeného území podle zvláštních právních 
předpisů 
Pozemek se nachází na území ochranného památkového pásma městské 

památkové rezervace města Olomouce. 
Pozemek se nachází v záplavovém území řeky Moravy, Q100 = 213,3 m n.m. 

(Bpv.). Úroveň nejnižšího obytného podlaží je ve výšce 213, 80 m.n.m. (Bpv), 
tedy 0,5 m nad hladinou stoleté vody. Suterén nebude řízeně zaplavován. 
Ochráněn bude mobilním protipovodňovým systémem.  
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2.3 Údaje o odtokových poměrech 
Srážkové vody budou odváděny střešními a terasovými vtoky a 

zachytávány v zásobovací retenční nádrži a přebytečná dešťová voda bude 
odváděna veřejnou jednotnou kanalizací. 

2.4 Související investice a okolnosti výstavby 
Přeložení vodovodu, plynovodu NTL, STL, silnoproudu 0,4 kV – ČEZ, 

veřejného osvětlení. Zrušení kanalizační přípojky a stožárů veřejného osvětlení. 
Přeložky budou provedeny před zahájením výstavby nového objektu.  

V blízkém okolí stavby budou dočasné zábory veřejného prostranství. Bude 
zrušeno 12 veřejně přístupných parkovacích stání na terénu. Po dokončení 
stavby bude dostatečný počet stání podle ČSN 736110.  

2.5 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a 
prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Tab. 1: Seznam dotčených pozemků 

Parcela číslo Druh pozemku Vlastnické právo 
98/5 Zahrada Statutární město Olomouc, Horní náměstí 

583, 779 00 Olomouc 
98/9 Ostatní plocha Statutární město Olomouc 
105/78 Ostatní plocha Statutární město Olomouc 
109/5 Orná půda Česká republika 
109/6 Ostatní plocha GasNet, s.r.o., Klíšská 40/96, Klíše, 40 

001 Ústí nad Labem 
282 Ostatní plocha Statutární město Olomouc 
290/1 Ostatní plocha Statutární město Olomouc 

290/2 Ostatní plocha GEMO OLOMOUC s.r.o., Dlouhá 562/22, 
Lazce, 779 00 Olomouc 

3 ÚDAJE O STAVBĚ 

3.1 Informace o stavbě 
Navrhovaný objekt je novostavba určená pro bydlení. Jedná se o trvalou 

stavbu. Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů 
(kulturní památka apod.). 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu. Objekt bytového domu splňuje vyhlášku 
číslo 20/2012 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. Stavba je 
řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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3.2 Napojení stavby na inženýrské sítě 
Splašková i dešťová kanalizace bude napojena na 5ti místech na stávající 

jednotnou kanalizaci. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní 
řad na severozápadní straně na obslužné komunikaci z ulice Dlouhá. 
Silnoproudé vedení bude napojeno v trafostanici Lazce 710598. Horkovod bude 
napojen na stávající síť v ulici o blok severněji. 

3.3 Výpis dotčených orgánů 
• Magistrát města Olomouce, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc (odbor 

stavební, odd.státní správy na úseku pozemních komunikací, odbor 
památkové péče, odbor životního prostředí) 

• Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 222/91, 779 00 
Olomouc  

• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 00 
Olomouc  

• Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (odbor 
životního prostředí a zemědělství, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
odbor kultury památkové péče) 

• Moravská vodárenská a. s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc 
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4  
• Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

3.4 Navrhované kapacity stavby  
Rezidence na Dlouhé: 
Plocha řešeného území na pozemku:  4 453 m2 
Zastavěná plocha nadzemních částí:  1 961 m2 
Obestavěný prostor nadzemních částí:  17 244 m3 
Zastavěná plocha podzemních částí:  3 689 m2 
Obestavěný prostor podzemních částí:  12 173 m3 
Celkový obestavěný prostor:  29 417 m3 
Počet bytů (velikost):  55 (7x 1+kk, 20x 2+kk, 18x 3+kk, 10x 4+kk) 
Součástí bytového domu jsou parkovací stání v 1PP (99x) a veřejná 
parkovací stání na terénu (13x). 

3.5 Základní bilance stavby 
Bilance potřeby vody : 
Průměrná denní potřeba Qp = 141 osob x 108 litrů = 15,2 m3/den 
Maximální denní potřeba: Qm = 15,2 m3 x 1,25 = 19,0 m3 /den 
Maximální hodinová potřeba: Qh = 19,0 m3 x 2,1 / 24 = 1,7 m3/hod = 0,5 l/s 
Roční potřeba: Qr = 15,2 m3 x 365 dní = 5 548 m3/rok    
Množství dešťových vod: 
Množství dešťových vod ze střechy obj. při intenzitě přívalového deště 
periodicity 0,5 a délce trvání deště 15min.  
Qd = 0,3689 ha x 170 l/s/ha  x 0,9 = 56,4 l/s 
Bilance množství splaškových vod : 
Průměrné denní množství: Qs = 15,2 m3 /den 
Roční množství: Qr = 15,2 m3 x 365 dní = 5 548 m3/rok 
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Potřeba tepla: 
Celý objekt bude vytápěn z výměníkové stanice typu horká voda-voda, která 
bude umístěna v suterénu objektu. 
Tepelné ztráty – bytové jednotky: 164,5 kW 
Potřeba tepla na ohřev TUV: 194,1 kW 
Silnoproud - instalované příkony: 
Byty:  
Pi (55 b.j.) = 605 kW (soudobost b = 0,34) 
Pmax = 605 kW x 0,34 = 205,7 kW 
Společné prostory: 
Celkem 37,5 kW (soudobost b = 0,6) 
Pmax = 37,5 kW x 0,6 = 22,5 kW 
Celkový instalovaný příkon - Pi = 605 + 37,5 = 642,5 kW 
Max. soudobý příkon - Pmax = 205,7 + 22,5 = 228,2 kW 
Soudobost b mezi provozy = 0,8 
Skutečný výpočtový příkon - Pp = 228,2 kW x 0,8 = 182,56 kW 

3.6 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy) 
Výstavba rezidence bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
Zahájení stavby: březen 2018 
Ukončení stavby: srpen 2020 

3.7 Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby jsou určeny propočtem dle THU. Náklady stavby 

činí přibližně 185 176 000 Kč bez daně DPH. 

4 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍHO 
STAVEBNÍHO OBJEKTU 

4.1 Stavební řešení objektu 
Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním podzemním a nejvýše 

čtyřmi nadzemními podlažími. Nadzemní část je rozdělena do tří objektů A, B, C. 
Objekt C je rozdělen do tří schodišťových sekcí, objekt  A a B mají jednu 
schodišťovou sekci. Všechny objekty jsou přístupny ze suterénu a ze zahrady, 
objekty A a C také z přilehlých chodníků. Schodišťové sekce mají výtah, vyjma 
prostřední v objektu C, která má pouze dvě nadzemní podlaží. 

Objekt se nachází v zátopovém území, objekt nebude řízeně zaplavován. 
V polozapuštěném suterénu se nachází parking, sklepy a technické místnosti. 
V nadzemních podlažích potom jednotlivé bytové jednotky přístupné ze 
schodišťových sekcí. 

Nosný systém je uvažován jako železobetonový monolitický, fasády budou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je zastřešen plochými 
střechami. 
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4.2 Konstrukční a materiálové řešení 
4.2.1 Nosný systém 

Nosná konstrukce  bytového domu je navržena s ohledem na 
architektonicko dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické 
požadavky a výrobní technologii jako železobetonová monolitická. 

V parkovacím podzemním podlaží je navržena skeletová konstrukce.  
V bytových podlažích se velice dobře uplatní stěnový nosný systém, kde 

nosné stěny jsou umístěny zejména v mezibytových příčkách a kolem 
komunikačních jader.  

Přechod mezi oběma systémy je řešen ve stropech nad 1.PP převážně 
přímým uložením stěn na sloupy skeletu nebo stěny komunikačních jader. Ve 
skeletové části objektu jsou sloupy uspořádány v modulu max. 8,0 x 8,1 m.  

Ve stěnové části objektu v nadzemních podlažích jsou navrženy křížem 
vyztužené desky podporované mezibytovými a chodbovými stěnami. Svislý 
nosný systém doplňují na větší rozpony fasádní sloupky.  

Celý objekt je navržen jako jeden dilatační celek. 
Zavětrování objektu je bohatě zajištěno stěnami, které spolupůsobí s celou 

nosnou konstrukcí. 
Povrchy desek v garážích bude tvořit kletovaný beton.  Chráněn bude 

nátěrem proti rozmrazovacím solím a prašnosti. 
Založení stavby je navrženo na velkoprůměrových pilotách a hřibové 

základové desce. Výztuž pilot je zakotvena do desky z důvodů kotvení 
konstrukce proti nadzvednutí spodní vodou. 

Spodní stavba je řešena jako vodostavební konstrukce - bílá vana. V 
souladu se směrnicí TP ČBS 02 – bílé vany je konstrukce zařazena dle tab. 3/1 
do třídy požadavků nepropustnosti A2 – lehce vlhká jednotlivá místa. Konstrukční 
třída pro bedněné železobetonové prvky dle tab. 3/2 je Kon2 s šířkou trhliny 
0,2mm. 

4.2.2 Stropní desky 
Tloušťka křížem vyztužených desek v nadzemních podlažích bude 200mm. 

Velká pole 8,0 x 8,1 m jsou navrženy tl. 230mm se zachováním rovnosti spodního 
líce. Desky jsou  po obvodě zesílené obrubami, které tvoří nadpraží okenních 
otvorů.  Horní patra ustupují. V posledních patrech – střeše objektu jsou do 
skladby střechy otočeny nosné trámy, které vynáší fasádní sloupky, konzolově 
vyložená patra a zatížení květníky. 

Stropní deska nad 1.PP je pod vícepodlažní části navržena jako křížem 
vyztužená tl.230mm, pod zahradou jako hřibová s tl. desky 300mm a hlavicí 
celkové tl. 500mm . Pod obvodovými stěnami a fasádními sloupy je deska 
zesílena výškovým skokem, případně průvlaky.  

Desky budou vyztuženy vázanou výztuží z oceli R 10505. Smykovou výztuž 
tvoří třmínky svázané do armokošů. 
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Horní povrchy desek budou provedeny v takové kvalitě, která umožní 
provedení podlah uvedených ve stavební části projektu. Spodní líc stropních 
konstrukcí je pohledový v podzemním podlaží. 

4.2.3 Stěny 
Vnitřní železobetonové monolitické stěny jsou navrženy tloušťky 200mm, 

obvodová stěna v 1.PP tl. 300mm. Pracovní záběry betonáže obvodové stěny 
budou navrženy s ohledem na smršťování betonu. Předpokládaná délka záběru 
do 15m. 

Ve stěnách budou při provádění osazeny rozvody elektro a ZTI dle projektu 
příslušných specializací.  

Stěny budou vyztuženy vázanou výztuží z oceli R 10505. 
Pro viditelné povrchy svislých konstrukcí je požadován pohledový beton. 

4.2.4 Sloupy 
Jsou navrženy v  podzemním i v nadzemních patrech jako železobetonové 

monolitické  obdélníkového a čtvercového průřezu.   
Sloupy budou vyztuženy armokoši z oceli R 10 505.  

4.2.5 Schodiště 
Schodiště jsou dvouramenná. Schodišťová ramena jsou navržena 

prefabrikovaná z pohledového betonu. V úrovni mezipodesty budou 
zmonolitněna. Uložena jsou pružně přes ozub na podestu a  přes pružné 
podložky – tronsoly do kapes monolitických stěn. Uložení všech prvků schodišť 
je pružné. 

4.2.6 Prostupy 
Prostupy konstrukcemi do DN 100 včetně budou vrtány, ostatní prostupy 

budou prováděny v rámci betonáže. 

4.2.7 Založení objektu 
Provedenými průzkumnými pracemi byly v zájmovém území ověřeny 

následující geologické poměry:  
Svrchní část vrstevnatého profilu tvoří do hloubky 2,8 až 3,8m souvrství 

aluviálních hlín. Převážně se jedná o jíly tuhé až měkké konzistence.  Lze je 
klasifikovat jako jemnozrnné zeminy třídy F6 – jíly se střední plasticitou.  Lokálně 
lze zeminy zařadit do třídy F8. Zeminy jsou v místě staveniště překryty navážkou 
o mocnosti 0,5 až 0,8m. V hloubce 3m přechází jemnozrnné zeminy do souvrství 
písčitých a štěrkopísčitých zemin. Souvrství štěrkopísků se jeví jako středně 
ulehlé. Vrstvy jsou zvodnělé . Štěrky lze zařadit do třídy zeminy G3. Mocnost 
vrstvy se pohybuje od 0,6 do 1,6m. Horninové podloží bylo zastiženo v hloubce 
4,2 až 5,2m pod terénem. Jedná se o polohu silně zvětralých prachovců a břidlic, 
které s hloubkou přechází do méně rozrušených hornin. Některé sondy zastihly 
v nadloží skalních hornin plastické neogenní jíly. 
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Hladina podzemní vody byla zastižena 2,0 až 2,6m pod terénem – cca 
209,6 až 210,2 m n.m. Při vyšších stavech podzemních vod může být hladina 
mírně napjatá.  

Na základě výsledků laboratorních rozborů podzemní vody vyplývá, že voda 
obsahuje zvýšené množství agresivního CO2 a dle ČSN 03 8375 bude velmi 
agresivně působit na ocelové konstrukce. Podle ČSN EN 206-1 nevykazuje 
podzemní voda agresivitu v žádném ze sledovaných parametrů. 

Založení objektu ovlivní hladina stoleté vody Q100=213,300 m n.m. 
Jednopatrovou část objektu je nutno kotvit proti vyplavání. 

Základová spára je u objektu navržena v úrovni cca 210,500 m n.m. V úrovni 
základové spáry se bude převážně vyskytovat jíl se střední plasticitou tuhé až 
pevné konzistence třídy F6.  Zeminy jsou náchylné k rozbřídání. Ihned po 
vyčištění dna rovnou lžící rypadla je nutno provést na rostlé zemině podkladní 
beton. 

Hladina podzemní vody by měla být pod úrovní základové spáry. 
Na základě technického a ekonomického vyhodnocení a doporučení IGP  

bylo zvoleno založení bytového domu na velkoprůměrových pilotách a hřibové 
základové desce.  

Základová deska má  tl. 300mm se zesílením  plochými hlavicemi s náběhy 
pod sloupy na tloušťku 700mm. Deska je navržena jako bílá vana s šířkou trhliny 
do 0,2mm. Pracovní spáry budou opatřeny těsnícími profily. Povrch desky bude 
chráněn nátěrem. S ohledem na velikost dilatačního celku bude do betonové 
směsi přidána těsnící přísada Xypex Admix. 

4.2.8 Návrh pilot 
Rozmístění pilot pro založení objektu je jednoznačně dáno rozmístěním 

nosných sloupů a stěn. 
Při návrhu pilot se, dle požadavku EN-1997 (Eurocode 7), pro posouzení 

pilotových základů mají používat metody a postupy, které poskytují dostatečně 
bezpečné a ověřené výsledky. Z našeho pohledu se nejvíce osvědčil postup 
porovnávání charakteristického zatížení pilot s únosností pilot při určeném 
sedání. Jde v podstatě o posouzení druhého mezního stavu (použitelnosti).  

Ve statickém výpočtu jsme provedli výpočet křivek sedání v nejméně 
příznivém profilu pro sedání 12 mm.  

V rámci návrhu pilot byla zatížení pilot porovnávána s křivkami sedání a z 
nich odvozených únosností při sedání 12 mm. Výsledkem je určení finálních 
délek pilot. Piloty jsou navrženy průměrů 620,  750  a 900 mm.  

4.2.9 Tepelné a akustické izolace 
 Tepelné izolace jsou provedeny v rámci obvodového pláště, střešního 

pláště. V rámci interiéru je navrženo jako zateplení stropní desky nad 1pp a 
schodišťového prostoru. Funkci tepelně izolační mají také kročejové izolace a 
přizdívky Ytong (zejména na mezibytových železobetonových stěnách). 
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 Akustické požadavky jsou splněny vlastnostmi použitých dělících 
konstrukcí, přenosu vibrací a kročejového hluku je bráněno pružným uložení, 
resp. kročejovou izolací v podlahách. 

4.2.10 Hydroizolace 
Spodní stavba je řešena jako bílá vana. Specifickou hydoizolací ochraňující 

bílou vanu v garážích proti solím je stěrková podlaha Sika. Hlavní hydroizolační 
systémy budou provedeny na bázi modifikovaných bitumenových pásů. Lokálně 
/koupelny, venkovní dlažba ve vstupech / budou použity stěrkové pružné 
hydroizolace.  

4.2.11 Střecha 
Objekt má plochou střechu se střešní zahradou nad 1np. Střechy většinou 

jsou nepochůzné, pouze lokálně jsou provedeny terasy. Terasy jsou dále 
provedeny na jižních fasádách domu.  

Skladba nad vytápěnými prostory je provedena se spádovou vrstvou /ev. 
klíny XPS/, parotěsnou hydroizolací/ modifikovaný hydroizolační pás/, tepelnou 
izolací XPS a 2x modifikovanými bitumenovými hydroizolačními pásy. Vrchní 
vrstvu tvoří kačírek. Odvodnění je zajištěno střešními vtoky. 

Nášlapná vrstva pochůzných částí společné zahrady je provedena z 
betonové zámkové dlažby. Na terasách  je navržen dřevěný rošt. Na lodžiích 
bude keramická dlažba- systém ve standardu Schluter. 

4.2.12 Výplně otvorů 
Dveře budou provedeny ve standardu Sapeli. V nadzemních podlažích jsou 

dveře vysoké 2100 mm, v 1PP potom 1970 mm. 
Okna budou provedena ve standardu Vekra. V objektu převažují 

velkoformátová, francouzská okna, orientována zejména do pobytových částí 
areálu. Část ložnic je orientována severovýchodním a severozápadním směrem, 
okna mají spíše horizontální, s parapetem.  

Otvory parkingu v suterénu budou opatřeny proti dešťovými žaluziemi, 
vjezdy sklopnými vraty Hormann. 

4.2.13 Podhledy 
V koupelnách a WC budou provedeny sádrokartonové podhledy ve 

standardu Knauf. V podhledech budou osazeny koncové prvky jako ventilátor a 
bude provedena příprava pro elektroinstalaci. Nad podhledem budou provedeny 
rozvody a to zejména trasy VZT. 

Podhledy budou ve výšce 2400 mm od čisté podlahy./cca 250 mm pod 
stropní deskou. 
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5 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

5.1 Stavební objekty 
• SO-01 – Bytový dům 

celkový obestavěný prostor – 29 417 m3 

• SO-02 – Komunikace a sadové úpravy 
zpevněné plochy – 1467 m2 

sadové úpravy – 808 m2 

5.2 Inženýrské objekty 
• IO-01.01 – Přípojka dešťové kanalizace  

Trubky PVC, DN150, dl. 6,9 m 
• IO-01.02 – Přípojka dešťové kanalizace  

Trubky PVC, DN150, dl. 2,2 m 
• IO-01.03 – Přípojka splaškové kanalizace 

Trubky PVC, DN150, dl. 6,8 m 
• IO-01.04 – Přípojka splaškové kanalizace  

Trubky PVC, DN150, dl. 1,8 m 
• IO-01.05 – Přípojka splaškové kanalizace  

Trubky PVC, DN150, dl. 1,6 m 
• IO-02 – Přípojka vodovodu  

(Trubky PPR PN16), LTH80, dl. 4,7 m 
• IO-03 – Přípojka horkovodu 

dl. 79,1 m 
• IO-04 – Přípojka silnoproudu NN – 0,4 kV ČEZ 

silnoproud NN 0,4 kV, dl. 98,2 m 
• IO-05 – Přípojka slaboproudu – příprava 

dl. 15,3 m 
• IO-06.01 – Přeložka plynovodu STL 

Ocel DN300, dl. 85,5 m 
• IO-06.02 – Přeložka plynovodu NTL 

Ocel DN300, dl. 86,5 m 
• IO-07 – Přeložka vodovodu 

LTH300, dl. 68 metrů 
• IO-08 – Přeložka silnoproudu NN – 0,4 kV ČEZ 

dl. 86,6 m 
• IO-09 – Přeložka veřejného osvětlení 

3 přeložené lampy VO, dl. 31,8 m 
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6 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP SO-01 – Bytový dům 

6.1 Spodní hrubá stavba 
6.1.1 Vytyčovací práce 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Geodetická firma vytyčí body podle vytyčovacího výkresu objektu, který 
obsahuje 4 body pro rohy základové desky v 1PP a 6 bodů – průsečíků os pro 
piloty. Body budou vyznačeny dřevěným kolíkem obarveným sprejem. Poté 
budou tyhle body přeneseny na vytyčovací lavičky okolo stavby. 
Materiály: 

vytyčovací dřevěné kolíky, reflexní sprej, řezivo pro lavičky, hřebíky. 
Hlavní stroje a pracovní pomůcky: 

totální stanice, vytyčovací hranol. 
Orientační náklady: 

50 000 Kč 
Časová rozvaha: 

březen 2018 

6.1.2 Zemní práce 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Z celé plochy staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce 20 cm pomocí 
pásového dozeru. Ornice bude odvážena na firemní skládku v Hněvotíně. 

Stavební jáma bude hloubena pomocí pásového rýpadla a zemina bude 
odvážena nákladními automobily na firemní skládku v Hněvotíně. Jáma je 
vytyčená pomocí laviček. Půdorysné rozměry jámy jsou 69,1 x 66,6 m, hloubka 
přibližně 1,6 – 3,1 m pod úrovní původního terénu. Základová spára je ve výšce 
-3,350 = 210,450 m n.m. Bpv. Svahování jámy bude prováděno v poměru 1:2. 
Materiály: 

vytěžená ornice a zemina 
Hlavní stroje a pracovní pomůcky: 

pásový dozer, rýpadlo, nakladač, sklápěcí nákladní automobily 
Orientační náklady: 

1 422 000 Kč 
Časová rozvaha: 

březen – květen 2018 

6.1.3 Pilotáž 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Objekt je založený na pilotách o průměrech 620, 750 a 900 mm. Piloty 
budou vytyčeny geodetem podle os objektu. Piloty budou vrtány vrtnou 
soupravou. Vrty musí být paženy kvůli výskytu podzemní vody. Z vrtu se vyčerpá 
voda, vloží armokoš a do vrtu se uloží beton C20/25 přímo z autodomíchávače. 
Pilota bude vybetonována do úrovně 400 mm pod základovou spáru. V horní 
úrovni pilot se při betonáži desky zhotoví betonové hlavice o půdorysných 
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rozměrech 2 x 2 m, která se směrem k desce rozšiřuje na 2,8 m. Výška hlavice 
je 400 mm. 
Materiály: 

beton C20/25, Výztuž – ocelové armokoše 
Hlavní stroje a pracovní pomůcky: 

vrtná souprava, nakladač, sklápěcí nákladní automobil, autodomíchávače 
Orientační náklady: 

9 500 000 Kč 
Časová rozvaha: 

duben – červenec 2018 

6.1.4 Základová deska 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Před zahájením prací musí být dočištěna základová spára do úrovně -3,300 
= 210,5 m n.m. Zhotoví se bednění z dřevěných prken okolo celé desky. Zároveň 
se kladou a spojují KARI sítě pro vyztužení desky. Po kontrole výztuže statikem 
se začne ukládat beton pomocí čerpadla. Beton je hutněn vibračními lištami a 
srovnán do požadované výšky -3,000 = 210,8 m n.m. Zároveň se základovou 
deskou budou zhotoveny i rampy pro vjezd do suterénu. 
Materiály: 

vodostavební beton C20/25, KARI sítě, dřevěná prkna pro bednění 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky: 
autodomíchávače, autočerpadlo, vibrační lišta 

Orientační náklady: 
3 547 000 Kč 

Časová rozvaha: 
červen – říjen 2018 

6.1.5 Stěny 1PP 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Obvodové stěny 1PP budou zhotoveny z vodostavebního betonu tloušťky 
300 mm. Sestaví se jedna strana systémového bednění. Do ní se připraví výztuž 
a sestaví se druhá strana bednění včetně rozpěr a závitových tyčí. Bednění se 
stabilizuje opěrami. Beton bude ukládán pomocí čerpadla po jednotlivých 
záběrech. Čerstvý beton bude hutněn ponorným vibrátorem. 

Stejným způsobem budou zhotoveny i vnitřní ŽB stěny a sloupy z betonu 
C20/25. 
Materiály: 

vodostavební beton C20/25, beton C20/25, výztuž ocel 10 505 R, 

systémové bednění DOKA 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky: 
věžový jeřáb, autodomíchávače, autočerpadlo, ponorný vibrátor 

Orientační náklady: 
3 021 000 Kč 

Časová rozvaha: 
červen – říjen 2018 
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6.1.6 Strop nad 1PP 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Strop suterénu je ŽB monolitický tloušťky 230 mm. Bude použito systémové 
bednění. Strop suterénu bude bedněn a betonován na 2-4 části pro úsporu 
půjčeného bednění a plynulost práce. Do bednění se připraví výztuž a beton bude 
ukládán pomocí čerpadla. Po 6 dnech se strop částečně odbední a bude se 
pokračovat z další částí stropu. Po 28 dnech může být strop úplně odbedněn. 
Materiály: 

beton C20/25, výztuž ocel 10 505 R, systémové bednění DOKA 
Hlavní stroje a pracovní pomůcky: 

věžový jeřáb, autodomíchávače, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační 
lišta 
Orientační náklady: 

4 381 000 Kč 
Časová rozvaha: 

říjen – prosinec 2018 

6.2 Horní hrubá stavba 
6.2.1 Svislé nosné ŽB monolitické konstrukce 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Nosné svislé konstrukce budou ŽB monolitické tloušťky 250 mm. Sestaví 
se jedna strana systémového bednění. Do ní se připraví výztuž a sestaví se 
druhá strana bednění včetně rozpěr a závitových tyčí. Bednění se stabilizuje 
opěrami. Beton bude ukládán pomocí čerpadla po jednotlivých záběrech. Čerstvý 
beton bude hutněn ponorným vibrátorem. 

Po odbednění se plynule přejde na stejné patro vedlejšího objektu. 
Materiály: 

beton C20/25, výztuž ocel 10 505 R, systémové bednění DOKA 
Hlavní stroje a pracovní pomůcky: 

věžový jeřáb, autodomíchávače, autočerpadlo, ponorný vibrátor 
Orientační náklady: 

21 000 000 Kč 
Časová rozvaha: 

říjen 2018 – březen 2019 

6.2.2 Vodorovné nosné ŽB monolitické konstrukce 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Stropy nadzemních podlaží jsou ŽB monolitické tloušťky 200 mm. Strop 
zároveň tvoří i ztužující věnec. Stropy jsou navrženy jako křížem vyztužené 
desky. 

Bude použito systémové bednění. Strop objektu C bude bedněn a 
betonován na 2 části a dále objekty A a B jednotlivě vcelku pro úsporu půjčeného 
bednění a plynulost práce.  

Do bednění se připraví výztuž a beton bude ukládán pomocí čerpadla. 
Čerstvý beton bude hutněn vibračními lištami. Po 6 dnech se strop částečně 
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odbední a bude se pokračovat z další částí stropu. Po 28 dnech může být strop 
úplně odbedněn. 
Materiály: 

beton C20/25, výztuž ocel 10 505 R, systémové bednění DOKA 
Hlavní stroje a pracovní pomůcky: 

věžový jeřáb, autodomíchávače, autočerpadlo, vibrační lišta 
Orientační náklady: 

13 250 000 Kč 
Časová rozvaha: 

listopad 2018 – duben 2019 

6.2.3 Vyzdívky z keramických tvárnic 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Nenosné zdi jsou vyzděny z keramických tvarovek Porotherm P+D. 
Tloušťky stěn jsou 100 až 300 mm. Stěny jsou vyzdívány dle potřeby, aby co 
nejdéle zůstaly otvory v obvodovém plášti pro dodávku materiálu na podlaží. 

Stěny jsou zakládány a zděny na maltu. Výška stěn je 2,8 m, pro zdění nad 
1,5 m je použito vnitřní lešení, ze stavebních koz a prken, vysoké 1 m. Nadpraží 
otvorů je překlenuto překlady Porotherm dle typu stěny. 
Materiály: 

keramické tvarovky Porotherm – 8, 11,5, 17,5, 24, 30, lepidlo 
Hlavní stroje a pracovní pomůcky: 

věžový jeřáb, míchadlo na lepidlo 
Orientační náklady: 

17 880 000 Kč 
Časová rozvaha: 

leden – květen 2019 

6.2.4 Instalace rozvodů 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Veškeré rozvody (ZTI, UT, kabelové) budou vedeny ve stěnách, ve 
vysekaných drážkách, uvnitř SDK příčky, v šachtě anebo za předstěnou. 
Podhledy budou jen v koupelnách a na toaletách. Přípojky vody a kanalizace jsou 
v suterénu, ve kterém jsou vedeny vodorovné rozvody pro instalační šachty 
jednotlivých objektů. 

Rozvody se montují během montáže SDK příček a před omítáním. Ze zdí 
se nechají nachystané zaslepené vývody pro pozdější osazení zařizovacích 
předmětů, otopných těles a kompletaci elektroinstalací. Veškeré rozvody budou 
napojeny na přichystané přípojky v suterénu. 
Materiály: 

trubky PVC, PP, měděné, kabelové rozvody, VZT potrubí 
Orientační náklady: 

6 952 000 Kč 
Časová rozvaha: 

únor – červen 2019 
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6.2.5 Výplně otvorů 
Popis a pracovní postup činnosti: 

V celé objektu budou plastová okna stejného typu, převážně francouzská. 
Dveře budou dle požadavků investora. Výška dveří v suterénu je 1970 mm a 
v nadzemních podlažích 2100 mm. 

Po dokončení vyzdívek se mohou začít osazovat výplně otvorů. Nejprve se 
osazují okna v obvodovém plášti. Obložkové zárubně a veškeré dveře se osazují 
až při dokončování rozvodů. Po osazení oken se musí zapravit omítky okolo 
otvorů. 
Materiály: 

okna, balkónové a vchodové dveře Vekra, vnitřní dveře Sapeli, garážová 
vrata Hormann 
Orientační náklady: 

13 000 000 Kč 
Časová rozvaha: 

duben – červen 2019 

6.2.6 Kontaktní zateplovací systém 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Nadzemní část objektu je zateplena polystyrenem EPS v tloušťkách 60, 100 
a 160 mm. Jsou zatepleny i veškeré balkony, konzoly a odskoky konstrukcí pro 
snížení vzniku tepelných mostů.  

Obvodový kontaktní zateplovací systém bude prováděn po osazení oken. 
Stěna se očistí, aplikuje se penetrace, desky tepelné izolace se lepí celoplošně. 
Každá deska se kotví v rozích a 2 kotvami i v ploše desky. Na izolaci se nanese 
vrstva lepidla s výztužnou sítí. Povrch se po zaschnutí přebrousí a nanese se 
barva. 
Materiály: 

polystyren EPS-F tl. 60, 100, 160 mm, silikonová omítka, lepidlo 
Orientační náklady: 

3 922 000 Kč 
Časová rozvaha: 

červen – říjen 2019 

6.3 Zastřešení 
6.3.1 Plochá střecha 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Skladba střechy je tvořena tepelnou izolací z XPS tloušťky 120 mm a k ní 
použity spádové klíny. Hydroizolační vrstva je z 2 vrstev modifikovaného 
asfaltového pásu. Tahle vrstva je chráněna geotextilií a kačírkem. 
Skladba střechy bude prováděna ihned po dokončení posledního stropu. 
Podklad se očistí, penetruje, položí se asfaltový pás jako parotěsná zábrana, 
položí tepelná izolace a nataví se další dva asfaltové pásy jako hydroizolace. 
Zároveň se musí zaizolovat veškeré prostupy vedené skrz střešní plášť. Po 
dokončení všech prací na střeše se položí geotextilie a zasype se střecha 
kačírkem. 
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Materiály: 
polystyren XPS, polystyrenbeton, asfaltové pásy, geotextilie, nopová folie, 

substrát, rostliny, kobercový trávník 
Orientační náklady: 

4 426 000 Kč 
Časová rozvaha: 

březen 2019 – březen 2020 

6.3.2 Terasy, balkóny 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Terasy a lodžie jsou zatepleny spádovými klíny z XPS tloušťky 20-120 mm. 
Podklad se očistí, penetruje, položí se asfaltový pás jako parotěsná zábrana, 
položí tepelná izolace a nataví se další dva asfaltové pásy jako hydroizolace.  

U teras se osadí rektifikační podložky a položí geotextilie, terasa se zasype 
kačírkem a na podložky se klade dřevěná konstrukce terasy. 

U balkónů se zhotoví separační vrstva z cementu a strukturované folie. Na 
ni jsou lepeny dlaždice o rozměrech 600 x 600 mm. 
Materiály: 

asfaltový potěr, dřevo na terasu 
Orientační náklady: 

2 430 000 Kč 
Časová rozvaha: 

leden – březen 2020 

6.4 Dokončovací práce 
6.4.1 Vnitřní omítky 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Vyzdívané konstrukce budou opatřeny vápenocementovou štukovou 
omítkou, železobetonové konstrukce budou stěrkovány, kromě stěn v 1PP. 
Omítky a stěrky budou vymalovány otěru odolnou bílou barvou. 

Tloušťka jádrové omítky bude zajištěna dřevěnými omítníky. Po srovnání a 
zaschnutí hrubé omítky bude nanesena jemná štuková omítka. Nakonec se 
omítky vymalují. 
Materiály: 

vápenocementová štuková omítka, omítková stěrka 
Orientační náklady: 

7 500 000 Kč 
Časová rozvaha: 

červen 2019 – únor 2020 

6.4.2 Obklady a dlažby 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Podlahy a stěny v koupelnách a na toaletách budou vydlážděny a obloženy 
výrobky RAKO. V koupelnách bude pod dlažbou hydroizolační potěr. 
Materiály: 

obklady a dlažby RAKO, lepidlo, spárovací hmota 
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Orientační náklady: 
6 416 000 Kč 

Časová rozvaha: 
říjen 2019 – duben 2020 

6.4.3 Podlahy 
Popis a pracovní postup činnosti: 

V objektu se vyskytují základní typy podlah – těžké plovoucí podlahy, 
podlahy na schodištích, epoxidocementová stěrka v suterénu a asfaltobeton na 
příjezdových rampách. Povrchová úprava plovoucích podlah je buď laminát, 
anebo dlažba. 
Materiály: 

laminát, cementový potěr, epoxidocementová stěrka, asfaltobeton 
Orientační náklady: 

5 704 000 Kč 
Časová rozvaha: 

říjen 2019 – duben 2020 

6.4.4 SDK předstěny 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Toaletní mísy budou vždy osazeny v SDK předstěně. Dále SDK stěny tvoří 
některé instalační šachty. Nosný systém SDK stěn se zhotoví během montáže 
rozvodů. 
Materiály: 

SDK desky, nosné profily 
Orientační náklady: 

2 340 000 Kč 
Časová rozvaha: 

únor – duben 2020 

6.4.5 Instalace zařizovacích předmětů 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Po dokončení maleb, obkladů a dlažeb se mohou montovat zařizovací 
předměty, otopná tělesa, kompletovat elektroinstalace a VZT koncové prvky. 
Materiály: 

umyvadla, toalety, sprchy, otopná tělesa, koncové prvky elektroinstalací a 
VZT 
Orientační náklady: 

3 387 000 Kč 
Časová rozvaha: 

červenec – srpen 2020 

6.4.6 Klempířské práce 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 
Spoje klempířských prvků budou řešeny zavlékací drážkou. 
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Lokálně jsou použity systémové hliníkové lišty, kdy je nutno dbát aby 
nedošlo ke kontaktu s titanzinkovou konstrukcí, např. vložením bitumenového 
pásku. 

Jedná se především o oplechování atik, výtahových šachet, parapety oken, 
doplňkové odvodňovací prvky/chrliče, střešní vpusti a svody, okapnice a 
ukončovací lišty. 
Materiály: 

titanzinkový plech a hliníkové lišty 
Orientační náklady: 

713 000 Kč 
Časová rozvaha: 

únor – březen 2020 

6.4.7 Zámečnické práce 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Jedná se o tyto okruhy výrobků - ocelová konstrukce  pro pojezdy 
posuvných panelů, konzoly květníků na předzahrádkách, madla, střešní objekty 
– zastřešené a nezastřešené kryty technologií, kapotáž rozvodné skříně, 
pomocné zámečnické konstrukce pro interiérové prvky. 

Všechna zábradlí na schodištích a terasách budou splňovat ČSN 743305. 
Povrchové úpravy jsou popsány v příslušných tabulkách a v samostatné kapitole. 
Ochrana proti korozi bude prováděna žárovým pozinkováním jednotlivých částí, 
které budou následně sešroubovány.  
Materiály: 

ocel, hliník, nerez 
Orientační náklady: 

18 541 000 Kč 
Časová rozvaha: 

září 2019 – květen 2020 

6.4.8 Truhlářské práce 
Popis a pracovní postup činnosti: 

 
Jedná se o tyto okruhy výrobků - interiérové podokenní parapety, kryty 

rozvaděčů a hydrantů na podestách. 
Materiály: 

dřevěné parapety a kryty rozvaděčů a hydrantů na podestách 
Orientační náklady: 

2 330 000 Kč 
Časová rozvaha: 

duben – srpen 2020 

6.4.9 Sklenářské práce 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Sklenářské výrobky jsou tvořeny skupinou skleněných zábradlí. Skla budou 
mít leštěnou hranu. Bude použito 2x lepené kalené sklo tl. 6 mm. 



 

  36 

Jedná se o tyhle výrobky: 
 - skleněná zábradlí na lodžiích (kotveno patními plechy na společné 

ocelové konzoly s pojezdy posuvných panelů) 
- skleněné zábradlí na podestách schodišť (kotveno patními do betonové 

monolitické konstrukce) 
- skleněné zábradlí oken (kotveno hliníkovým profilem do pevného rámu 

okna) 
Materiály: 

skleněná zábradlí 
Orientační náklady: 

357 000 Kč 
Časová rozvaha: 

duben 2020 

6.4.10 Malby 
Popis a pracovní postup činnosti: 

Veškeré vnitřní omítky budou vymalovány dle požadovaných odstínů. 
Některé omítky budou malovány i pomocí šablon. Budou naneseny 3 vrstvy 
malby. 
Materiály: 

barva na stěny 
Orientační náklady: 

1 142 000 Kč 
Časová rozvaha: 

únor – srpen 2020 
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1 GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
Výkresy zařízení staveniště pro jednotlivé etapy jsou obsaženy v přílohách 

diplomové práce. 

• Příloha A – Výkres zařízení staveniště – zemní práce 
• Příloha B – Výkres zařízení staveniště – zakládání 
• Příloha C – Výkres zařízení staveniště – horní hrubá stavba 
• Příloha D – Výkres zařízení staveniště – dokončovací práce 

2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1 OBECNÉ INFORMACE 
a) identifikační údaje o stavbě 

Název:  Rezidence na Dlouhé 
Obec: Olomouc, Lazce, 779 00 
Parcelní číslo: 109/1 
Katastrální území: Lazce, 710598 (okres Olomouc) 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení 
 
Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním podzemním a nejvýše 

čtyřmi nadzemními podlažími. Nadzemní část je rozdělena do tří objektů A, B, C.  
Nosný systém je uvažován jako železobetonový monolitický, fasády budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je zastřešen plochými 
střechami s částečnou zelenou střechou. 

Rezidence na Dlouhé: 
Plocha řešeného území na pozemku:  4 453 m2 
Zastavěná plocha nadzemních částí:  1 961 m2 
Obestavěný prostor nadzemních částí:  17 244 m3 
Zastavěná plocha podzemních částí:  3 689 m2 
Obestavěný prostor podzemních částí:  12 173 m3 
Celkový obestavěný prostor:  29 417 m3 
Počet bytů (velikost):  55 (7x 1+kk, 20x 2+kk, 18x 3+kk, 10x 4+kk) 
Součástí bytového domu jsou parkovací stání v 1PP (99x) a veřejná 

parkovací stání na terénu (13x). 

b) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště se nachází na parcele č. 109/1 v Olomouci. Tuhle parcelu vlastní 
investor. 

Vnitrostaveništní komunikace je jednosměrná. Vjezd na staveniště je z 
komunikace z ulice Černochova a výjezd na ulici Dlouhá. 
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Na území staveniště se nachází jen pár keřů, které budou vykáceny. 
Staveniště bude po celou dobu oploceno drátěným plotem výšky 1,8 metru s 
uzamykatelnou bránou. Na straně rodinných domů a školy bude během 
provádění zemních prací a vrtání pilot použito celoplošné plechové oplocení. 

Veškerá ornice a většina vytěžené zeminy bude odvezena na firemní 
skládku na stavebním dvoře v Hněvotíně u Olomouce, na staveništi se ponechá 
jen malé množství zeminy pro nutné zásypy a vybudování zařízení staveniště. 

c) významné sítě technické infrastruktury 
V současné době vede staveništěm stávající kanalizační, vodovodní, 

silnoproudé vedení a plynovod NTL a STL do regulační stanice plynu. 
Veškeré tyhle sítě budou přeloženy před zahájením výstavby objektu dle 

projektové dokumentace. Bude posouváno i veřejné osvětlení na severní straně. 
Splašková i dešťová kanalizace bude napojena na 5ti místech na stávající 

jednotnou kanalizaci. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní 
řad na severozápadní straně na obslužné komunikaci z ulice Dlouhá. 
Silnoproudé vedení bude napojeno v trafostanici Lazce 710598. Horkovod bude 
napojen na stávající síť v ulici o blok severněji. 

d)  napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě vedlejšího objektu na 

jihozápadní straně staveniště. Objekt patří investorovi a zároveň zhotoviteli 
stavby, myšlena firma GEMO Olomouc, spol. s.r.o.  

Elektrická energie bude připojena přes rozvodní skříň. Zdroj vody bude ze 
zásobníku a následně z přípojky ve vodoměrné šachtě. Staveništní kontejnery s 
hygienickým zařízením budou napojeny na staveništní vodovodní a kanalizační 
přípojku. Staveniště bude odvodněno pomocí drenáží a vsakování. Stavební 
jáma bude odvodněna pomocí kanálků do čerpací jímky a odtud čerpána do 
kanalizace. 

e) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveniště bude po celou dobu oploceno drátěným plotem výšky 1,8 metru. 
Jedná se o průhledné mobilní oplocení s výztuhou od firmy TOI TOI. (průměr 
trubky: 30 mm horizontálně / 40 mm vertikálně, rozměr pole: 3 530 x 1 800 mm). 
Oplocení bude obsahovat uzamykatelnou bránu u vjezdu i výjezdu. Brány budou 
opatřeny nápisem "NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN". U vjezdu na staveniště 
bude dopravní značení "POZOR! VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY" a 
"ZÁKAZ ZASTAVENÍ".  

f) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Staveniště nebude trvale zasahovat na cizí či veřejné pozemky. Pro přípojky 

inženýrských sítí, sadové úpravy a navrácení zpevněných ploch do původního 
stavu budou dočasné veřejné zábory okolo staveniště. 
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 Veškeré materiály budou skladovány na staveništi. Vozidla a stroje se 
budou převážně zdržovat na ploše staveniště. Na krátké období může být 
postaven autojeřáb nebo autočerpadlo s autodomíchávači na veřejném 
prostranství. Práce na staveništi budou prováděny v časovém rozmezí 7:00-
17:00, aby nebyl narušený noční klid. 

g) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Na staveništi se nenachází žádné stávající objekty. Pro účely výstavby 

budou přivezeny mobilní stavební kontejnery od firmy TOI TOI, sanitární 
systémy, s r.o. Kontejnery budou napojeny na elektrickou energii, vodu a 
kanalizaci pomocí staveništních přípojek. Dále budou dovezeny uzamykatelné 
sklady a zřízeny zpevněné plochy pro skladování materiálu a jako předvýrobní 
plocha. Bude zhotovena staveništní komunikace pro pohyb vozidel. 

h) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

ohlášení vyžadují stavební kontejnery, které obsahují hygienické zařízení nebo 
vytápění nebo jsou určeny pro skladování hořlavých kapalin či plynů. 

i) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví bude dodržována dle zákona č.136/2016 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, dále dle zákona č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

Při zacházení se stroji a nářadím bude dodržováno nařízení vlády č. 
378/2001 Sb. bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s možnými riziky na 
pracovišti a bude zkontrolována jejich kvalifikace pro danou činnost. 

Staveniště bude udržováno pro zamezení případných úrazů. Veškeré 
schodiště a volné okraje budou opatřeny dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m. U 
zábradlí bude vždy i zarážka u podlahy vysoká 15 cm. Prostupy budou 
zabezpečeny proti propadnutí osob. Stroje, mechanismy a nářadí musí být 
v dobrém technickém stavu. 

 
j) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Během práci na staveništi dojde částečné ke zhoršení prostředí vlivem 
hluku, zvýšené dopravní zátěže a prašnosti v místě stavby. Negativní vlivy stavby 
budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, udržováním strojů v 
dobrém technickém stavu a dodržováním nočního klidu. 
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V případě znečištění okolních komunikací budou tyhle vozovky strojně 
čištěny. Při nadměrném prášení bude zpracovávaný materiál vlhčen vodou. 

Ochrana životního prostředí se řídí zákonem č. 223/2015 Sb. o odpadech a 
vyhláškou č. 93/2016 Sb. ve které je obsažen katalog odpadů. Dále bude 
dodržováno nařízení vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, zákon č. 256/2016 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

k) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Zahájení výstavby: březen 2018 
Dokončení výstavby: srpen 2020 
 

2.2 ETAPY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.2.1 Zemní práce (příprava území) 

Po předání staveniště se začne s přípravou území – z plochy staveniště se 
sejme ornice v tl. 20 cm, která se odveze na skládku investora, kompetentní firmy 
provedou přeložky sítí a nové přípojky, staveniště se co nejdříve oplotí drátěným 
plotem výšky 1,8 m. 

Dále se zhotoví vnitrostaveništní komunikace z drceného recyklátu. Na 
okraj staveniště se zatím umístí 2 stavební kontejnery (sklad a šatna), mobilní 
toaleta toi toi a nádrž s vodou o objemu 1000 litrů. Jako zdroj elektřiny bude 
dočasně použit přenosný benzinový agregát. 

Po zhotovení první části zařízení staveniště se provedou veškeré výkopové 
a zemní práce. Během těchto prací se zhotoví i staveništní přípojky. 

Časová rozvaha etapy: 
březen – květen 2018 

2.2.2 Zakládání 
Pro zakládání stavby se mezi stavební jámou a staveništní komunikací 

zhotoví skladovací a předvýrobní plocha. Dovezou se sanitární kontejnery 
s hygienickým zařízením, které se připojí na staveništní přípojky (elektřina, 
vodovod, kanalizace). Mezi kontejnery se zhotoví místo pro parkování několika 
vozidel. Vedle kontejnerů bude místo pro ukládání odpadů a vedle výplachová 
vana pro vyčištění autodomíchávačů a autočerpadla. 

Časová rozvaha etapy: 
květen – září 2018 

2.2.3 Horní hrubá stavba 
Po dokončení základů se na staveniště dopraví věžový jeřáb, který se 

postaví na připravený základ pro jeřáb. 
Během průběhu celé výstavby se budou dovážet a odvážet stavební 

kontejnery dle potřeby subdodávek a počtu pracovníků. 
Časová rozvaha etapy: 
září 2018 – leden 2020 
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2.2.4 Dokončovací práce 
Po dokončení hrubé stavby se demontuje a odveze věžový jeřáb. Jeho 

demontáž bude provedena pomocí autojeřábu z okraje stavby. Pro svislou 
dopravu  během dokončovacích pracích budou použity 4 stavební výtahy. Pro 
omítání stěn budou použity omítací stroje se silem. 

Během průběhu dokončovacích pracích se budou dovážet a odvážet 
stavební kontejnery dle potřeby subdodávek a počtu pracovníků. 

Časová rozvaha etapy: 
leden – srpen 2020 
 

2.3 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
Doprava po staveništi: 

Staveniště obsahuje jednosměrnou komunikaci, vjezd je z ulice 
Černochova a výjezd na obslužnou komunikaci napojenou na ulici Dlouhá. 
Komunikace tloušťky 300 mm je zhotovena ze směsného recyklátu. Recyklát je 
složen z více frakcí a je dostatečně zhutněn. Výškové úpravy terénu lze zhotovit 
pomocí vytěžené zeminy. Skladovací a předvýrobní plocha je přilehlá ke 
staveništní komunikaci a je v dosahu jeřábu. Z komunikace vede sjezd do 
stavební jámy. Před vrtáním pilot bude stavební jáma zpevněna hutněným 
kamenivem. 

Skladovací plochy: 
 U staveništní komunikace bude přilehlá zpevněná a odvodněná plocha pro 

skladování a předvýrobní účely. Plocha bude ze směsného recyklátu a zhutněna. 
 Vedle staveništních kontejnerů budou stát uzavíratelné skladové 

kontejnery pro skladování drobného nářadí a materiálu. 

Skladový kontejner (typ  LK1) – 2 ks 
Technická data - šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 591 mm 

 
Obr. 1: Skladový kontejner (typ LK1) 

Osvětlení staveniště: 
Na  stavbě budou k dispozici halogenové reflektory na přenosných stativech 

a stálé na jeřábu. Dále budou stále nasvětleny vjezdy, skládka a stavební 
kontejnery. Reflektory budou sloužit k osvětlení staveniště při snížené viditelnosti 
a v noci pro zabezpečení staveniště proti krádežím. 

Hlídání staveniště: 
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Staveniště bude po celém obvodu oploceno drátěným plotem o výšce 1,8 
metru. Přístup na staveniště bude přes uzamykatelnou bránu. U vjezdu z ulice 
Černochova bude umístěna vrátnice. Na staveniště bude celodenně dohlížet 
ostraha a bude monitorovat pohyb lidí a strojů na staveništi. V noci ostraha bude 
hlídat, aby na staveniště nikdo nevstupoval. 

Vrátnice (typ BK2) – 1 ks 
- šířka: 2 438 mm, délka: 3 000 mm, výška: 2 800 mm, el. přípojka 380V / 32A 

 
Obr. 2: Vrátnice (typ BK2) 

Stavební kontejnery zařízení staveniště: 
Stavební kontejnery na staveništi budou od firmy TOI TOI. Plocha pod 

kontejnery bude srovnána a kontejner bude vypodložen trámy z tvrdého dřeva, 
tak aby kontejner byl ve vodorovné poloze. 

Před vybudováním zařízení staveniště bude u vjezdu osazena mobilní 
chemická toaleta TOI TOI. 

Kancelář vedoucích pracovníků (typ BK1) – 2 ks 
- šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm, el. přípojka 380V / 32A 
- elektrické topidlo, elektrické zásuvky, okno se žaluzií, nábytek (stoly, židle, 

skříně, věšák) 

 
Obr. 3: Kancelář vedoucích pracovníků (typ BK1) 

Šatna pracovníků (typ BK1) – 3 ks 
- šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm, el. přípojka 380V / 32A 
- elektrické topidlo, el. zásuvky, okno se žaluzií, nábytek (stoly, židle, skříně, 

věšák) 

Sanitární kontejner - hygienické zařízení (typ SK1) – 2 ks 
- šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm, el. přípojka 380V / 32A, 

přívod vody 3/4", odpadní potrubí DN 100 
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- el. topidlo, 2x sprchová kabina, 3x umyvadlo, 2x pisoár, 2x toaleta, 1x boiler 
200 litrů 

 
Obr. 4: Sanitární kontejner (typ SK1) 

Dimenzování staveniště pro potřeby vody a energie: 
Potřeba vody: 
Qn = (Pn * kn) / (t * 3600) 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – spotřeba vody v l/den 
kn – koeficient nerovnoměrnosti (2,7 - hyg. zař., 1,25 - pom. výroba) 
t – doba odběru vody – 8 hodin (1 směna) 
Pro ošetřování betonu = 5,0 l/m2 * 3 689 m2 = 18 445 l 
Pro umytí pracovních pomůcek = 100 l (odhad) 
Pro hygienická zařízení se sprchami = (30+45) l/os * 53 os = 3 975 l 
Qn = (18 445*1,25 + 100*1,25 + 3 975*2,7) / (8*3600) = 1,18 l/s 
Celkem - Q = Qn + 0,2 Qn = 1,2*1,18 l/s = 1,42 l/s (DN32 40x5,6 - PN16) 
Výpočet na potřebu vody byl proveden pro maximální možný počet 
pracovníků, tj. 53 osob. 

Spotřeba elektrické energie: 
S = K / cos μ * (ß1 * ΣP1 + ß2 * ΣP2 + ß3 * ΣP3) 
S – maximální současný zdánlivý příkon v kW 
K – koeficient ztrát napětí v síti – 1,1 
ß1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů – 0,7 
ß2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení – 1,0 
ß3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8 
cos μ - průměrný účinek spotřebičů 
P1 – součet štítkových příkonů elektromotorů 
Věžový jeřáb 35 kW / 63 A, pila 1,1 kW, bruska 0,65 kW, vibrátor 1,0 kW, 
čerpadlo 1,5 kW, svářecí agregát 3 kW, vysokotlaká myčka 3,1 kW, vrtačka 
1,6 kW, míchadlo 1,2 kW, omítací stroj 5,5 kW 
Celkem 53,65 kW 
P2 – součet výkonů venkovního osvětlení - 15 kW 
P3 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 
Kontejnery + sklad -  9x0,75 + 2x0,12 = 6,99 kW 
S = 1,1 / 0,7 * (0,7 * 53,65 + 1 * 15 + 0,8 * 6,99) = 91,37 kW 
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Další zařízení na staveništi: 
Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 

Pro hrubou stavbu bude použit jeřáb s horizontálním dosahem 50 metrů a 
nosností 1,5 až 3,0 tuny. Umístění jeřábu je zakresleno ve výkresu zařízení 
staveniště. Výška věže se zvolí dle nejvyšší části objektu (+12,850 m), musí se 
počítat i s výškou břemene, závěsu a vzdálenost pro manipulaci. Tudíž věž bude 
vysoká 24,5 metrů. V maximálním dosahu jeřábu se vyskytuje vnitrostaveništní 
komunikace i skládka a předvýrobní plocha. 

 
Obr. 5: Věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 90 EC-B6 

Stavební výtah GEDA 500 Z 
Pro dokončovací práce budou použity stavební výtahy. Poloha výtahů je 

zakreslena ve výkresu zařízení staveniště. Stavební výtahy budou sloužit pro 
dopravení materiálu a nářadí na požadované podlaží. 

Nosnost 850 kg 
Rychlost zdvihu 24 m/min 
Max. výška 100 m 
Napájení 400V / 16A 
Rozměry koše 160 x 140 x 110 cm 

Obr. 6: Stavební výtah GEDA 500Z 

Zásobní silo na omítkovou směs CEMIX 8,5 m3 

Během dokončovacích pracích budou využita sila na omítkovou směs. 
Umístění sila je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště. Ze sila bude omítková 
směs aplikována omítacím strojem. 

 
Obr. 7: Silo na omítkovou směs CEMIX 
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1 PROPOČET STAVBY DLE THU 

1.1 Úvod 
Celou stavbu se všemi stavebními objekty jsem ocenil pomocí cenových 

ukazatelů THU (technicko hospodářské ukazatele). Propočet dle THU jsem 
zpracoval v programu BUILDpower S od společnosti RTS a.s. z Brna.  

1.2 Propočet dle THU 
Propočet stavby je v Příloze E – Propočet stavby dle THU. 
Cena celé stavby dle THU vychází na 185 175 474 Kč bez DPH. 

2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO ETAPU PROVEDENÍ 
STROPU A ZELENÉ STŘECHY 

2.1 Úvod 
Pro vybranou etapu, provádění stropní monolitické konstrukce a provádění 

zelené střechy, jsem řešil položkový rozpočet. Rozpočet obsahuje veškeré 
stavební, přípravné a pomocné práce. Množství práce a materiálu je spočítáno 
ve výkazu výměr.  Položkový rozpočet jsem zpracoval v programu BUILDpower 
S od společnosti RTS a.s. z Brna. 

2.2 Položkový rozpočet 
Propočet stavby je v Příloze F – Položkový rozpočet. 
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1 ÚVOD 
V téhle diplomové práci jsem řešil časový a finanční plán pro celou stavbu 

a pro vybranou etapu – provádění monolitické stropní konstrukce a zelené 
střechy. Součástí časového plánu je i bilance zdrojů – potřeba pracovníků a 
financí na stavbu. Časový plán jsem zpracoval v programu Contec od pana Prof. 
Ing. Čeňka Jarského, DrSc., FEng. 

2 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN - OBJEKTOVÝ 

2.1 Grafické řešení 
Časový plán je v Příloze G - Časový plán – objektový. 
Síťový graf procesů výstavby je v Příloze M.  
Technologický normál k časovému plánu je v bodě 3.3 

2.2 Bilance zdrojů 
2.2.1 Graf potřeby pracovníků 

 
Obr. 8: Graf potřeby pracovníků v měsících 
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2.2.2 Graf potřeby financí 

 
Obr. 9: Graf potřeby financí – průběžně 

 
Obr. 10: Graf potřeby financí – nasčítaně 
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2.3 Technologický normál 
Tab. 2: Technologický normál objektového časového plánu 
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3 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN PRO ŘEŠENOU ETAPU 

3.1 Grafické řešení 
Časový plán je v Příloze H – Časový plán – zelená střecha. 
Technologický normál k časovému plánu je v bodě 4.3 

3.2 Bilance zdrojů 
3.2.1 Graf potřeby pracovníků 

 
Obr. 11: Graf potřeby pracovníků v měsících 
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3.2.2 Graf potřeby financí 

 
Obr. 12: Graf potřeby financí – průběžně 

 
Obr. 13: Graf potřeby financí – nasčítaně 
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3.3 Technologický normál 
Tab. 3: Technologický normál časového plánu etapy 
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Obecné informace o stavbě 
Název:  Rezidence na Dlouhé 
Obec: Olomouc, Lazce, 779 00 
Parcelní číslo: 109/1 
Katastrální území: Lazce, 710598 (okres Olomouc) 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení 
Zastavěná plocha nadzemních částí:  1 961 m2 
Zastavěná plocha podzemních částí:  3 689 m2 
Celkový obestavěný prostor:  29 417 m3 
Počet bytů (velikost):  55 
Projekční ±0,000: 213,80 m n.m. Bpv 
Termín zahájení: březen 2017 

Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním podzemním a nejvýše 
čtyřmi nadzemními podlažími. Nadzemní část je rozdělena do tří objektů A, B, C. 
Objekt C je rozdělen do tří schodišťových sekcí, objekt  A a B mají jednu 
schodišťovou sekci. Všechny objekty jsou přístupny ze suterénu a ze zahrady, 
objekty A a C také z přilehlých chodníků. Schodišťové sekce mají výtah, vyjma 
prostřední v objektu C, která má pouze dvě nadzemní podlaží. 

Nosný systém je uvažován jako železobetonový monolitický s dozdívanými 
stěnami z keramických tvárnic, fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem. Objekt je zastřešen plochými střechami. 

1.2 Obecné informace o procesu 
V technologickém předpisu se řeší zhotovení monolitického 

železobetonového stropu nad 1PP. Strop je navržen z betonu C20/25 tloušťky 
230 mm a 300 mm pod venkovní zahradou – vegetační skladba. Stropní deska 
je vyztužena žebírkovou betonářskou ocelí B500 B (10 505). V desce budou 
provedeny prostupy pro trubky a vedení nad 100 mm, schodišťový otvor a 
výtahovou šachtu. Prostupy do světlého rozměru 100 mm budou dodatečně 
vrtány. Strop jednoho podlaží se bude bednit a betonovat na více záběrů. 

Konstrukce bude bedněná 4 prvkovým systémovým bedněním DOKA. 
Výkres bednění je v příloze I – Výkres bednění – nosníky 

a v příloze J – Výkres bednění – desky. 

2 PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Hlavní zhotovitel je zároveň i investorem. Předávací protokol se vyplňuje 

jen pro nové subdodávky. Před zahájením stavebních prací budou již provedené 
a zkontrolované svislé nosné ŽB konstrukce 1PP – vstupní kontrola. 
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Staveniště bude oploceno plotem vysokým 1,8 m s uzamykatelnou bránou. 
Bude přichystaná kanalizace, elektřina a voda na staveništi. Na staveništi bude 
vyznačena poloha inženýrských sítí. Přístupová cesta pro navezení materiálu 
zůstává stejná jako pro předešlé práce, tj. z ulice Černochova. Jsou vyhrazena 
místa pro skladování materiálu, kompletaci výztuže a dořezů bednění. 

3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

3.1 Materiál 
základní - beton C20/25, ocel 10 505, 4 prvkové systémové bednění DOKA, 

překližkové desky 
doplňkový - hřebíky, rádlovací drát, distanční lišty (2 ks/1 m), odbedňovací 

přípravek 
Tab. 4: Materiály – provádění monolitického stropu 

Materiál Specifikace Kubatura 

Beton C20/25 XC1 tl. 230 mm 502,5 m3 
tl. 300 mm 382 m3 

Ocel 10 505 R (110 kg / 1 m3 
betonu) - 109 t 

Systémové bednění DOKA tl. 230 mm 2294 m2 
tl. 300 mm 1266 m2 

Překližkové desky tl. 12 mm 1075 m2 
Tab. 5: Výpis prvků bednění 

Ozn. Prvek Rozměr Ks 
N1 Nosník DOKA H20 80x200x1800 mm 12 
N2 Nosník DOKA H20 80x200x2450 mm 93 
N3 Nosník DOKA H20 80x200x2650 mm 1824 
N4 Nosník DOKA H20 80x200x2900 mm 1169 
N5 Nosník DOKA H20 80x200x3300 mm 10 
N6 Nosník DOKA H20 80x200x3600 mm 57 
N7 Nosník DOKA H20 80x200x3900 mm 13 
N8 Nosník DOKA H20 80x200x4500 mm 38 
N9 Nosník DOKA H20 80x200x4900 mm 30 

N10 Nosník DOKA H20 80x200x5900 mm 239 
D1 Třívrstvá deska DOKA 500x2000x21 mm 383 
D2 Třívrstvá deska DOKA 500x2500x21 mm 1797 
S Stojka - podpěra - 1888 
T Trojnožka - 536 

Výpočet množství viz výkaz výměr v příloze F – Položkový rozpočet a 
výkresu bednění v přílohách I a J. 
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3.2 Doprava 
3.2.1 Primární 

Trasy dodávek materiálu jsou v kapitole Situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. Beton bude na stavbu dopraven auto-domíchávači z betonárny 
SKANSKA TRANSBETON s.r.o. v Olomouci, ul. Pavelkova. Betonárna je 
vzdálené zhruba 5 km. Bednění a dodatečné desky budou zapůjčeny od FoxDen 
s.r.o. z Brna. Veškeré díly doveze firma nákladními automobily. Výztuž bude 
přivezena z armovny Výztuž CZ, s.r.o. z Tlumačova. Armovna je vzdálena 51 km.   
Výztuž bude dovezena ve formě šestimetrových tyčí pomocí nákladních 
automobilů. 

3.2.2 Sekundární 
Část bednění bude dopraveno přímo na podlahu 1PP pomocí nákladního 

automobilu. Zbytek bednění ze skládky bude na požadované místo přepraven 
pomocí stacionárního věžového jeřábu Liebherr 90 EC-B. Výztuž do bednění 
bude přepravena pomocí věžového jeřábu Liebherr. Beton do konstrukce bude 
ukládán pomocí autočerpadla Schwing. Na podlaží bude bednění, výztuž a 
ostatní materiál přemisťován ručně pomocí paletového vozíku. 

3.3 Skladování 
Bednění a výztuž bude skladována na skládce a co nejdříve využita. 

Materiál bude uložen na dřevěných hranolech výšky min. 20 cm a materiál bude 
chráněn před deštěm plachtou. Všechny prvky musí být označeny štítky.  

Skladovací plocha bude zhotovena ze zhutněné stavební drtě. Plocha bude 
se sklonem 2% pro odvodnění k drenážnímu kanálku. Ostatní drobný materiál, 
nářadí a pracovní pomůcky budou uskladněny v uzamykatelném skladu. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Obecné pracovní podmínky 
Pro provádění betonáže musí být vhodné klimatické podmínky. Teplota 

vhodná pro práci je od +5°C do +30°C. Práce jsou naplánovány na přelom srpna, 
září, kdy je průměrná teplota v Olomouci +15°C, průměrné minimální teploty jsou 
+8°C a průměrné maximální teploty +21°C. V případě že by byla teplota nižší než 
+5°C, tak se musí zavést tohle opatření – prohřátí čerstvého betonu a záměsové 
vody, přikrytí konstrukce tepelně izolujícím materiálem. V případě, že by byla 
teplota vzduchu vyšší než +30°C, tak se musí konstrukce více skrápět vodou a 
je vhodné ji přikrýt geotextilií nebo folií, která zabraňuje nadměrnému odpařování 
vody z betonu, dále je vhodné konstrukci zastínit. Proti dešti musí být beton 
přikryt. Práce mohou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek – 
dohlednost alespoň 30 metrů a rychlost větru do 11 m/s (8 m/s při manipulaci s 
těžkými břemeny zavěšenými na jeřábu). Musíme dbát na maximální ochranu 
zdraví všech pracovníků a ti musejí být proškoleni o BOZP.  
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Maximální pracovní doba je od 7:00 do 17:00. Musí se dbát na minimalizaci 
hlučnosti a prašnosti. Přístupová cesta ke staveništi je z komunikace na ulici 
Černochova a Dlouhá. Základní hygienické a sociální podmínky budou zajištěny 
stavebními kontejnery napojenými na vodovodní řad a kanalizaci. 

4.2 Doba tvrdnutí betonu vhodná pro odbednění 
Je nutné zjistit, po jaké době lze bezpečně částečně odbednit stropní 

konstrukci. Výpočet závisí na okolních podmínkách, především na teplotě 
vzduchu a požadované pevnosti betonu pro odbednění. Vycházím z průměrné 
teploty minulých roků pro daný měsíc v daném místě (září, Olomouc) a z pevnosti 
Rbd = 15 MPa. 

Pro urychlení doby tvrdnutí lze uvažovat s variantou betonu vyšší třídy, níže 
je spočítáno, jaký by to byl rozdíl. 

4.2.1 Výpočet tvrdnutí betonu pro potřeby procesu odbednění  
Vstupní data 
termín provádění: září 2018 
průměrná teplota (Olomouc): 15°C 
požadovaná pevnost pro odbednění: Rbd = 15 MPa 

Metodika výpočtu 
1) Zjistíme, za jakou dobu tvrdnutí dosáhne beton požadovanou pevnost 15 

MPa při teplotě 20°C (Rbd = Rbd28d (0,28 + 0,5 log d). 
2) Zjistíme tzv. faktor zrání f = (t + 10) × d. 
3) Vypočítáme dobu tvrdnutí d (potřebnou pro dosažení požadované 

pevnosti) zpětným dosazením do vzorce faktoru zrání. 

4.2.2 Varianta beton C20/25 
1) 15 = 25 (0,28 + 0,5 log d) => 0,64 = log d => d = 4,36 = 5 dní 
2) f = (20 + 10) x 5 = 150 °Cden 
3) 150 = (15 + 10) x d => d = 6 dní 

4.2.3 Varianta beton C25/30 
1) 15 = 30 (0,28 + 0,5 log d) => 0,44 = log d => d = 2,75 = 3 dny 
2) f = (20 + 10) x 3 = 90 °Cden 
3) 90 = (15 + 10) x d => d = 3,6 = 4 dny 

4.2.4 Závěr 
Stropní konstrukci z betonu C20/25, jak je navrženo, je možné částečně 

odbedňovat po 6ti dnech. V případě větší odlišnosti aktuálních teplot během 
provádění lze tuhle dobu přepočítat a tím pádem se zkrátí či prodlouží. 

Varianta s vyšší třídou betonu se neoplatí. Ušetřily by se sice 2 dny čekání, 
ale jelikož se konstrukce bední a betonuje po částech, tak se tento čas využije 
při pracích na jiných částech. Zároveň varianta s vyšší třídou betonu by byla 
finančně nákladnější z hlediska pořízení betonu. 
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5 PRACOVNÍ POSTUP 

5.1 Bednění 
Výkres bednění je v příloze I – Výkres bednění – nosníky a 

v příloze J – Výkres bednění – desky. 
Jedno podlaží se bude bednit a betonovat průběžně. Začne se s bedněním 

hlavic sloupů a stropní deskou tloušťky 300 mm. Tahle část se nachází zhruba 
uprostřed stavby, tam kde bude nad konstrukcí v budoucnu společná střešní 
zahrada. Dále se bude bednit jihovýchodní roh, severozápadní roh a nakonec 
zbytek konstrukce na severozápadní straně. Před dokončením celého bednění 
se již začne provádět vyztužování a betonáž prvních částí. 

Bude použito systémové bednění DOKA, systém 1-2-4 (0,5 – 1,0 – 2,0 m). 
Systém spočívá v maximálních vzdálenostech jednotlivých prvků. Vzdálenost 
mezi sekundárními (příčnými, horními) nosníky je do 0,5 metru, mezi primárními 
(podélnými, spodními) nosníky 2,0 metry a mezi stojkami 1,0 metr. Převislé konce 
mohou být max. 0,5 metru dlouhé. 

  
Obr. 14: Systém bednění 1-2-4 

Bednění se staví podle návodu výrobce a výkresu bednění. Nejprve se 
postaví stojky s trojnožkami a hlavicemi. Na stojky se uloží sekundární nosníky.  

 
Obr. 15: Umístění stojek s trojnožkami 
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Následně se ukládají podélné nosníky a nastaví se výška stropu pomocí 
šroubů stojek.  

 
Obr. 16: Ukládání podélných nosníků 

Na podélné nosníky se uloží příčné nosníky. 

 
Obr. 17: Ukládání příčných nosníků 

 Následně se rozmístí mezilehlé podpěry a po té se kolmo na příčné nosníky 
ukládají systémové bednící desky. Zbytky bednění okolo sloupů, stěn, průvlaků 
a otvorů se vyplní pomocí překližkových desek, které se dořežou dle potřeby. 
Sestrojí se svislé bednění okolo hran výšky 450 mm. Dále se namontuje 
ochranné zábradlí okolo volných okrajů. Zhotovené bednění musí být 
zkontrolováno oprávněnou osobou, kontroluje se jeho tuhost, těsnot, stabilita 
stojek a rovinnost. Bednící desky se nastříkají odbedňovacím prostředkem.  
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Obr. 18: Ukládání bednících desek 

Ochranné zábradlí, bednění průvlaků a volných okrajů se sestrojí 
systémově dle návodu výrobce. 

 
Obr. 19: Bednění průvlaku 

 
Obr. 20: Stropní bednění v oblasti okrajů 



 

  68 

 
Obr. 21: Ukotvení zábradlí na volných okrajích 

5.2 Vyztužení 
Pro vyztužení budou použity ocelové pruty třídy 10 505 R různých průměrů 

a délek. Z ocelových prutů se na předvýrobní ploše zhotoví rošty, které se pomocí 
jeřábu vyzvednou na bednící desky. Železáři spojí tyhle  rošty dle dokumentace 
o vyztužení desky. Spoje jsou tvořeny přesahy a spojené drátkem. Je nutné 
dodržovat i konstrukční zásady vyztužování a betonáže. Krytí výztuže bude 
zajištěno distančními lištami (2 ks / 1 m). Během vyztužování se zhotoví i 
pochůzné lávky. Nesmí se šlapat po výztuži, aby se nezdeformovala, 
neposunula. Statik zkontroluje správnost provedení vyztužení. 

5.3 Betonáž 
Před započetím betonáže musí být zkontrolováno bednění a výztuž 

stavbyvedoucím se statikem. 
Betonáž bude probíhat několik dní. Začne se od hlavic sloupů a stropní 

deskou tloušťky 300 mm. Dále se bude betonovat jihovýchodní roh, 
severozápadní roh a nakonec zbytek konstrukce na severozápadní straně. Mezi 
jednotlivými částmi bude vytvořena pracovní spára. 

Dovezený čerstvý beton autodomíchávači se bude čerpat auto-čerpadlem 
Schwing do bednění z několika pozic zakreslených ve výkresu zařízení 
staveniště. Z každého autodomíchávače se odebere část betonu pro zkoušku 
sednutím kužele a denně se zhotoví 1 krychle pro pozdější zkoušku pevnosti.  

Čerstvý beton bude ukládán pomocí betonážní hadice o průměru 150 mm. 
Beton nesmí padat z výšky větší než 1,5 m. Dělníci se musí pohybovat po 
pochůzných lávkách. Je třeba dbát na dokonalé zhutnění čerstvého betonu. 
Průvlaky a hlavice budou zhutněny ponorným vibrátorem a desky vibrační lištou. 
Vibrátor bude ponořen svisle bez vodorovného pohybu ve vzdálenostech 1,5 
násobku akčního dosahu vibrátoru. Doba vibrování by měla být mezi 5 až 15 
sekundami. Povrch betonu je srovnán vibrační lištou, případně se nakonec 
zahladí dřevěným hladítkem, aby byla dosažena rovinnost plochy. Musí se dbát 
na výslednou tloušťku konstrukce. Výška se zajistí pomocí rotačního laserového 
nivelačního přístroje.  

Po betonáži následuje technologická přestávka v délce 6 dnů, při které 
probíhá ošetřování betonu. Poté je možné strop částečně odbednit. 
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Po odbednění se ale musí ponechat alespoň polovina stojek než beton dosáhne 
požadované pevnosti. 

5.4 Ošetřování betonu 
Beton je nutné po několik dní (2-6 dní) ošetřovat. Jedná se především o 

pokropení konstrukce vodou. Pokud jsou ale nepříznivé podmínky, nevhodná 
teplota vzduchu, tak je nutné zavést další opatření. V případě že by byla teplota 
nižší než +5°C, tak se musí přikrýt konstrukce tepelně izolujícím materiálem a je 
vhodné konstrukci i ohřívat. V případě, že by byla teplota vzduchu vyšší než 
+30°C, tak se musí konstrukce více skrápět vodou a je vhodné ji přikrýt geotextilií 
nebo folií, která zabraňuje nadměrnému odpařování vody z betonu, dále je 
vhodné konstrukci zastínit. Proti dešti musí být beton přikryt. 

5.5 Odbednění 
Po technologické přestávce trvající 6 dní se začne částečně odbedňovat. 

Postupuje se od míst, kde bylo nejdříve betonováno, tj. od stropu tl. 300 mm. 
Nejprve se odstraní mezipodpěry bez trojnožek. Úderem kladiva na klín 

spouštěcí hlavice se uvolní stojky. Odstraní se sekundární nosníky mimo styk 
(kratší okraj) desek. Následně se odstraní bednící desky a zbytek nosníků. 

 
Obr. 22: Postup odbedňování 
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Postupně během odbedňování se plynule strop opět podpírá stojkami 
s roznášecí dřevěnou OSB deskou 0,5 x 0,5 m. Tyhle stojky se odstraní, až beton 
dosáhne požadované pevnosti, po 28 dnech. 

Bednící desky se očistí a uskladní na skládce s ostatními prvky bednění. 
Bednění se využije pro provádění následujících stropních konstrukcí. 

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci musí mít patřičné průkazy s platnými kvalifikacemi, 

vzdělání a praxi ve svém oboru či povolání. Pracovníci budou proškoleni o BOZP 
a seznámeni s možnými riziky na staveništi. Proškolení bude zapsáno do 
stavebního deníku a podepsáno od pracovníků. Všichni pracovníci musí využívat 
OOPP – vhodný pracovní oděv, zpevněnou pracovní obuv, helmu, reflexní vestu 
a pro specifické práce ochranné brýle, ochranu sluchu, svářecí kuklu. Osoby na 
staveništi nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných a návykových látek. 

Složení pracovní čety: 
1x Vedoucí pracovní čety - středoškolské vzdělání s maturitou v oboru stavitelství 
1x Strojník pro obsluhu autočerpadla - strojní a řidičský průkaz požadované 
skupiny 
22x Tesař - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
16x Železář - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
9x Stavební dělník pro betonáž - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
4x Pracovníci pro pomocné práce - bez kvalifikace 
1x Strojník pro obsluhu věžového jeřábu - jeřábnický průkaz 
4x Pracovníci pro obsluhu automobilů - řidičský průkaz požadované skupiny 

7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY 
viz kapitola - Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

7.1 Stroje 
1x věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 
4x autodomíchávač Stetter Schwing Basic Line 
1x autočerpadlo Schwing S39 SX 
2x dodávkový automobil Volkswagen 
1x nákladní automobil Man s hydraulickou rukou HIAB 
1x ponorný vibrátor Enar 
2x motorová vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 - šířka latě 2,5m 

7.2 Nářadí 
2x pila, 4x kladiva, 2x hladítka, 2x lopaty, 4x kbelíky, 3x kolečka, 4x 

kombinované kleště, 4x pákové kleště, 4x svinovací metr, 1x paletový vozík. 
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7.3 OOPP 
Rukavice, pracovní oděv, zpevněná pracovní obuv, přilby, reflexní vesty, 

ochrana sluchu, ochranné brýle, svářečská kukla. 

8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
viz kapitola – Kontrolní a zkušební plán 

8.1 Vstupní kontrola 
1. Kontrola dokumentů 
2. Připravenost pracoviště 
3. Provedení předchozích prací 
4. Kontrola strojů 
5. Kontrola pracovníků 
6. Materiály a skladování 

8.2 Mezioperační kontrola 
7. Klimatické podmínky 
8. Bednění stropu 
9. Vyztužování stropu 
10. Kvalita betonu 
11. Betonáž stropu 
12. Ošetřování betonu a odbednění 

8.3 Výstupní kontrola 
13. Geometrická přesnost 
14. Kontrola pevnosti betonu 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno. V blízkosti RD a MŠ bude 

oplocení plné trapézové kvůli snížení prašnosti a hlučnosti, ve zbytku bude 
oplocení průhledné drátěné výšky 1,8 m. U vstupu na staveniště bude značení 
„Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Staveniště bude střeženo a bude 
monitorován pohyb osob. Na staveništi bude zajištěno umělé osvětlení. Musí být 
vyznačeny veškeré inženýrské sítě, které zasahují do staveniště, případně i jejich 
ochranná pásma a musí se dbát na práce v ochranných pásmech. 

Vjezd a výjezd ze staveniště bude napojen na komunikace mezi okolními 
stavbami. Tyhle komunikace se napojují na ulici Dlouhá. Vjezdy na staveniště 
budou zajištěny uzamykatelnými branami a přilehlé vrátnice s pracovníkem 
budou dohlížet na pohyb osob, materiálu a strojů na staveništi. U vjezdu bude 
umístěna svislá dopravní značka „Maximální povolená rychlost 10 km/h“. 
U výjezdu bude umístěna svislá dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. 
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Na ulici Dlouhá bude v obou směrech umístěna svislá dopravní značka „Pozor, 
výjezd a vjezd vozidel stavby“. 

Pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s možnými riziky na 
staveništi. Proškolení bude zapsáno do stavebního deníku a podepsáno od 
pracovníků. Návštěvy budou před vstupem na staveniště proškoleni o 
bezpečnosti a budou vybaveni ochrannými prvky - helma a reflexní vesta. Všichni 
pracovníci musí mít patřičné průkazy s kvalifikacemi, vzdělání a praxi ve svém 
oboru či povolání. Všichni pracovníci musí využívat OOPP – vhodný pracovní 
oděv, zpevněnou pracovní obuv, helmu, reflexní vestu a pro specifické práce 
ochranné brýle, ochranu sluchu, svářecí kuklu. Osoby na staveništi nesmí být 
pod vlivem alkoholu či jiných omamných a návykových látek. 

Uprostřed objektu v suterénu bude na pilotách umístěn stacionární věžový 
jeřáb. V okolí 0,6 m od věže jeřábu se nesmí vyskytovat žádná překážka, materiál 
a je zde zákaz pohybu osob. U paty jeřábu je elektrická rozvodná skříň s jističem 
a nouzovým vypnutím jeřábu v případě vzniku nebezpečí. Jeřáb dosahuje na 
skládku, vnitrostaveništní komunikace a celý stavěný objekt. Ve zbylé oblasti má 
zakázaný pohyb se zavěšeným břemenem. 

V celém areálu staveniště je zákaz kouření mimo prostory k tomu určené. 
Hořlavé látky musí být bezpečně uskladněny ve skladu. Při práci na plynovodu a 
jeho přípojkách se musí dbát zvýšené opatrnosti. 

Stavební kontejnery jsou vybaveny přenosnými hasicími přístroji. Voda pro 
požární účely je k dispozici z vodovodní přípojky pro staveniště. Případně 
v blízkém okolí je podzemní hydrant. 

Na staveništi je vyvěšen požární řád a výstražné cedule: „Zákaz kouření“, 
„Zákaz manipulace s ohněm v okruhu 5 m“, „Hořlaviny I. třídy“. 

 

Při provádění bude dodrženo zejména: 

- NV č. 136/2016 
§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby staveniště vyhovovalo 

obecným  požadavkům; je-li pro staveniště zpracován plán BOZP na staveništi 
(dále jen „plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s tímto plánem a ve 
lhůtách v něm uvedených. 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 
(3) Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto 

staveniště, popř. pracoviště, předáno a který je převzal. 
 

§ 3 Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 
a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
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b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové 
směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

Dle přílohy č. 2 se musí plnit požadavky na bezpečnost při zacházení se 
stroji a nářadím. V téhle etapě se jedná o dopravní prostředky betonových směsí, 
čerpadla, vibrátory, zvedací mechanismy. 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu 
nebo konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 
Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 
tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 
potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 
od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
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11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími 
a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní 
poloze. 

IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která 
je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž 
platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 
jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí 
vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel 
vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v 
návodu k používání. 

XV. Přeprava strojů 

Dle přílohy č. 3 se musí plnit požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy. Musí se dbát na správné skladování a manipulaci s materiálem, 
bednění, přepravu a ukládání betonové směsi, železářské práce a odbedňování. 
 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX. 5 Práce železářské 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 362/2005 
1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění 

pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k 
jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich 
provádění 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží 
ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m. 

Opatření: 
Volné okraje budou opatřeny systémovým zábradlím výšky 1,1 m. Zábradlí 

bude obsahovat i zábranu uprostřed výšky a patní zarážku, vysokou 15 cm, proti 
pádu nářadí a materiálu na podlaze. Tohle systémové zábradlí je od společnosti 
DOKA, která zapůjčuje i systémové bednění na stavbu. Zábradlí je složeno 
z vodorovných latí zasunutých do svislých stojek, kotvených k vodorovnému 
bednění, anebo do svislé nosné stěny pomocí hmoždinek. 
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Ve chvíli když ještě není zřízeno zábradlí, musí být pracovníci jištěni 
celotělovým pracovním úvazkem kotveným k pevnému bodu. Jedná se jen o 
chvíle, než se zřídí ochranné zábradlí okolo volných okrajů. 

Propadnutí prostupy menších rozměrů bude zajištěno dostatečně únosným 
celoplošným podbedněním. Po odbednění budou tyhle prostupy zakryty 
dřevěnou deskou připevněnou k podkladu, aby se neodsunula. 

V následující příloze jsou vypsány další důležité body a opatření. 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 

- NV č. 378/2001 

Dle nařízení vlády č. 378/2001 se musí dbát na požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, které 
jsou popsány v přílohách. 

Příloha č.1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání břemen a zaměstnanců 
Příloha č.2 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
Příloha č.3 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
zařízení 
Příloha č.4 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
plynulou dopravu nákladů 

10 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Při provádění stavebních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 

životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění 
komunikací. Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby 
neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové 
limity pro provádění hlučných prací. Pracovní doba je běžně od 7:00 do 17:00. 
S hlučnými pracemi se většinou začíná až v 8 hodin. Při nesplnění hlukových 
normových hodnot hygieny by se práce musely krátkodobě přerušovat, aby 
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nebyly prováděny nepřetržitě. Hlučnost i prašnost bude částečně omezena 
celoplošným trapézovým oplocením výšky 2,0 metry, které se bude nacházet 
okolo celé stavby. 

Kola a podvozky aut budou manuálně nahrubo očištěny od přilepené 
zeminy, aby se neodvážela ze staveniště a neznečišťovala okolí stavby. 
Případně musí být prováděno čištění komunikací při každém jejich znečištění. 
Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se 
použití okapových van. Strojní mechanizace musí být v dobrém technickém 
stavu, aby neznečišťovala půdu, podzemní vodu a ovzduší. Dále se musí dbát 
na minimalizaci hluku a prašnosti. 

Vnitrostaveništní komunikace a skládky budou zhotoveny ze zhutněného 
stavebního recyklátu pro lepší pohyb strojů a osob a pro ochranu zeminy. 

Kanalizační vpusti na ulicích budou opatřeny geotextílií v záchytném koši. 
Geotextílie se záchytným košem budou čištěny každý týden. 

Ve skladech s nebezpečným odpadem bude zdvojené dno pro zachycení 
případného úniku odpadu. 

Pro zabránění větrné eroze budou prašné práce skrápěny vodou. Jedná se 
především o vrtání pilot, řezání a broušení betonu, cihel, bourací práce. 

Při betonáži budou v místech možného znečištění zeminy použity 
nepropustné plachty pro zachycení odkapávajícího betonu. Na staveništi bude 
umístěna výplachová vana, kde si po betonáži autodomíchávače vypláchnou 
koryto od čerstvého betonu. 

V případě havárie a úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje, 
barvy, penetrace apod.) se musí ihned zamezit jejímu rozšíření do okolí. Pro 
minimalizaci škod bude stále na stavbě k dispozici sorbent pro likvidaci 
nebezpečných látek. 

 
Nakládání s nebezpečným odpadem lze pouze se souhlasem k nakládání 

s nebezpečnými odpady dle zákona č. 223/2015 Sb. Souhlas musí být vyřízen 
před zacházením či vznikem nebezpečného odpadu. 
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Nakládání s odpady: 
Podle zákona č. 223/2015 Sb. a vyhlášky 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 

Tab. 6: Tabulka odpadů – provádění monolitického stropu 

Název odpadu Číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Způsob 
likvidace 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O S 

Beton 17 01 01 O R 
Dřevo - čisté 17 02 01 O R 
Dřevo - znečištěné 20 01 37 O S 
Železo a ocel 17 04 05 O R 

Legenda kategorie odpadu: 
O - ostatní odpad 
NO - nebezpečný odpad 

Legenda způsobu likvidace: 
S - uložení na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
R – recyklace 

Dostupná zařízení pro likvidaci odpadů: 
1. Technické služby města Olomouce, a.s. 
Sběrový dvůr ve Chválkovicích v ulici U Panelárny. 
2. KOVOŠROT CZ s.r.o 
Babíčkova 4, 772 00 Olomouc 
3. Recyklační závod Smětal s.r.o. 
Bystrovany 234 
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Obecné informace o stavbě 
Název:  Rezidence na Dlouhé 
Obec: Olomouc, Lazce, 779 00 
Parcelní číslo: 109/1 
Katastrální území: Lazce, 710598 (okres Olomouc) 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení 
Zastavěná plocha nadzemních částí:  1 961 m2 
Zastavěná plocha podzemních částí:  3 689 m2 
Celkový obestavěný prostor:  29 417 m3 
Počet bytů (velikost):  55 
Projekční ±0,000: 213,80 m n.m. Bpv 
Termín zahájení: březen 2017 

Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním podzemním a nejvýše 
čtyřmi nadzemními podlažími. Nadzemní část je rozdělena do tří objektů A, B, C. 
Objekt C je rozdělen do tří schodišťových sekcí, objekt  A a B mají jednu 
schodišťovou sekci. Všechny objekty jsou přístupny ze suterénu a ze zahrady, 
objekty A a C také z přilehlých chodníků. Schodišťové sekce mají výtah, vyjma 
prostřední v objektu C, která má pouze dvě nadzemní podlaží. 

Nosný systém je uvažován jako železobetonový monolitický s dozdívanými 
stěnami z keramických tvárnic, fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem. Objekt je zastřešen plochými střechami. 

1.2 Obecné informace o procesu 
Střešní zahrada vnitrobloku je tvořena dvěma logickými celky. Střed 

prostoru tvoří veřejný společný parter, který je nastavený jako odpočinková, 
společenská plocha, vybavená mobiliářem sloužícím k posezení. Obvodové části 
plochy jsou členěny na soukromé zahrádky navazující na obytné terasy 
jednotlivých bytů. Soukromé prostory jsou od vnitřního dvora opticky odděleny 
terénními modelacemi s hmotou středně vysoké zeleně. Terénní modelace ze 
strany zahrádek podpírá nízká dělící zídka.  

Princip záhonů je založen na bodové výsadbě nižších stromů, které vnáší 
do prostoru vertikální prvek a poskytují stín. K těmto bodům se přisazuje středně 
vysoká hmota keřů, zabírající okolní plochu v rozsahu vyvýšeniny terénu. Ostatní 
plochy jsou osázeny nízkými keři a trvalkami v kombinaci s hrubým štěrkem a 
kameny. Vegetace je složena ze suchomilných druhů se schopností bujného 
růstu, který zajistí rychlé zapojení, které zabrání zaplevelení a tedy sníží nároky 
na údržbu. 

Na ploše mezi bytovými domy A a B a na jihozápadním svahu bude založen 
kobercový trávník s pěšinou z kamenných šlapáků. Příprava soukromých zahrad 
bude spočívat v rozprostření střešního substrátu, který bude přikryt černou 
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mulčovací textilií. Všechny výsadby a trávníky na střešní konstrukci budou 
zavlažovány kapkovou závlahou.  

 

 
Obr. 23: Rozmístění rostlin na společné střešní zahradě 
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Skladby vegetační střechy: 
SKS12 

• Zeleň 
• Vegetační substrát 
• Ochranná geotextílie 
• Nopová folie 
• Ochranná geotextílie 
• Modifikovaný asfaltový pás 

s ochranou proti prorůstání 
kořínků – 2 vrstvy  

• Asfaltový pás V13, separace 
pod spoje hydroizolace 

• Penetrace ALP 
• Spádový lehčený beton 
• Penetrace 
• Nosná konstrukce stropu 

Obr. 24: Skladba konstrukce SKS12 

SKS10 
• Geotextílie, přitížena prkny 
• Vegetační substrát 
• Další vrstvy stejné jako SKS12 

SKS04 
• Betonová dlažba 
• Kamenná drť 
• Nopová folie 
• Další vrstvy stejné jako SKS12 

 
Obr. 25: Skladba konstrukce SKS04 
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2 PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Hlavní zhotovitel je zároveň i investorem. Předávací protokol se vyplňuje 

jen pro nové subdodávky. Před zahájením stavebních prací budou již provedené 
a zkontrolované vodorovné nosné ŽB konstrukce 1PP, prostupy skrz strop a 
svislé nosné konstrukce 1NP přiléhající k nosné části střechy. 

Staveniště bude oploceno plotem vysokým 1,8 m s uzamykatelnou bránou. 
Bude přichystaná kanalizace, elektřina a voda na staveništi. Na staveništi bude 
vyznačena poloha inženýrských sítí. Přístupová cesta pro navezení materiálu 
zůstává stejná jako pro předešlé práce, tj. z ulice Černochova. Jsou vyhrazena 
místa pro skladování materiálu. 

3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

3.1 Materiál 
základní – polystyrenbeton, penetrace ALP, Bitumenový pás – Elastobit 

GG40 a Graviflex, nopová folie, geotextílie, vegetační substrát, 
zeleň, KARI sítě, ocelová lana 

doplňkový – bednění – prkna, odbedňovací přípravek, rádlovací drát, 
hřebíky, asfaltové manžety prostupů 
Tab. 7: Materiály – provádění zelené střechy 

Materiál Rozměry Kubatura Balení 
Geotextílie 300 g/m2 tl. 2 mm 2 029 m2 21 rolí 
Geotextílie 500 g/m2 tl. 2 mm 2 029 m2 21 rolí 
Nopová folie  tl. 40 mm 1 921 m2 50 rolí 
Asfaltový pás – 
Elastobit GG 40 

tl. 4 mm 1 922 m2 257 rolí 

Asfaltový pás – 
Graviflex 

tl. 4,2 mm 1 922 m2 257 rolí 

Penetrace ALP - 551 kg 62 balení 
Polystyrenbeton  
500 kg/m2 

tl. 40-220 mm 205 m3 23 aut 

KARI sítě oka 15 x 15 cm 60 m2 15 ks 
Ocelová lana 3 x 2,5 mm 135 m - 
Vegetační substrát - 224 m3 28 aut 

 
Rostliny: 

stromy KTS (vícekmen) vel. 250 - 300   15 
Robinia pseudoaccacia KTS 250 - 300 ks 15 

 

nižší keře vel. 40 - 60   434 
Potentilla fruticosa ´Goldfinger´ (40 - 60) 
5ks/m2 ks 238 
Spiraea salicifolia (40 - 60) 4ks/m2 ks 196 
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trvalky hrnkované (100mm)   1234 
Artemisia pontica 15ks/m2  ks 618 
Calamagrostis brachytricha 8ks/m2  ks 126 
Calamintha nepeta 15ks/m2  ks 197 
Helictotrichon sempervirens 8ks/m2  ks 167 
Inula ensifolia 15ks/m2  ks 63 
Sedum spurium 15ks/m2  ks 63 

 

popínavky hrnkované    9 
Hedera helix (30 - 40) á 1m  ks 3 
Parthenocissus quinquefolia ´Engelmannii´ 
(30 - 40)  á 1m  ks 4 
Hydrangea petiolaris (30 - 40) á 1m  ks 2 

 

kobercový trávník  m2 128 
 
Výpočet množství viz výkaz výměr v příloze F – Položkový rozpočet. 

3.2 Doprava 
3.2.1 Primární 

Trasy dodávek materiálu jsou v kapitole Situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. Beton bude na stavbu dopraven auto-domíchávači z betonárny 
SKANSKA TRANSBETON s.r.o. v Olomouci, ul. Pavelkova. Betonárna je 
vzdálené zhruba 5 km. Zemina bude dopravena pomocí sklápěcích nákladních 
automobilů T158. Ostatní hlavní materiál bude dovezen ze stavebnin DEK 
pomocí nákladních automobilů. 

3.2.2 Sekundární 
Pro sekundární dopravu je na staveništi prioritně navržen věžový jeřáb 

Liebherr 90 EC-B6. Pomocí jeřábu budou přepravovány veškeré palety a 
materiál, který lze zavěsit. Pro dopravu zeminy a substrátu bude použit jeřábový 
výklopný kontejner, který bude plněn nakladačem z nákladních automobilů. V 
rámci urychlení prací bude akorát beton do konstrukce ukládán pomocí 
autočerpadla Schwing. Na podlaží bude materiál a nářadí již přepravováno 
ručně. 

3.3 Skladování 
Palety s asfaltovými pásy, geotextíliemi, nopovou folií budou skladovány na 

skládce. Materiál bude uložen na paletách, anebo na dřevěných hranolech výšky 
min. 20 cm a materiál bude chráněn před deštěm plachtou. Všechny materiály 
musí být označeny. Čerstvý beton a zemina se substrátem budou ihned po 
dovezení ukládány do konstrukce. 

Skladovací plocha bude zhotovena ze zhutněné stavební drtě. Plocha bude 
s minimálním sklonem 2% pro odvodnění k drenážnímu kanálku. Ostatní drobný 
materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uskladněny v uzamykatelném 
skladu. 
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4 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pro provádění betonáže polystyrenbetonu musí být vhodné klimatické 

podmínky. Teplota vhodná pro práci je od +5°C do +30°C. Práce jsou 
naplánovány na říjen, kdy je průměrná teplota v Olomouci 10°C. V případě že by 
byla teplota nižší než +5°C, tak se musí zavést tohle opatření – prohřátí čerstvého 
betonu a záměsové vody, přikrytí konstrukce tepelně izolujícím materiálem. 
V případě, že by byla teplota vzduchu vyšší než +30°C, tak se musí konstrukce 
více skrápět vodou a je vhodné ji přikrýt geotextilií nebo folií, která zabraňuje 
nadměrnému odpařování vody z betonu, dále je vhodné konstrukci zastínit. Proti 
dešti musí být beton přikryt. 

Pro provádění hydroizolace z asfaltových pásů musí být teplota vzduchu, 
pásů i podkladu v rozmezí 5-25°C. 

Práce mohou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek – 
dohlednost alespoň 30 metrů a rychlost větru do 11 m/s (8 m/s při manipulaci 
s těžkými břemeny pomocí jeřábu). Musíme dbát na maximální ochranu zdraví 
všech pracovníků a ti musejí být proškoleni o BOZP.  

Maximální pracovní doba je od 7:00 do 17:00. Musí se dbát na minimalizaci 
hlučnosti a prašnosti. Přístupová cesta ke staveništi je ze silnice na ulici 
Černochova a Dlouhá. Základní hygienické a sociální podmínky budou zajištěny 
stavebními kontejnery s hygienickým zařízením, napojenými na vodovodní řad a 
kanalizaci. Elektrická energie bude zajištěna ze staveništního rozvaděče. 

5 PRACOVNÍ POSTUP 

5.1 Příprava podkladu 
Před zhotovením jakékoliv vrstvy se očistí povrch předešlé vrstvy od 

nečistot, prachu, vody. Volné hrany musí být zabedněny pomocí OSB desek. Na 
betonovou nosnou konstrukci se pomocí válečku rovnoměrně nanese penetrace 
pro spádový lehčený beton. 

5.2 Spádová vrstva 
Spádová vrstva bude zhotovena z lehčeného betonového potěru. Beton se 

postupně bude ukládat po sekcích, které jsou určeny polohou vpustí. Beton bude 
na podlahu dopravován pomocí čerpadla čerstvého betonu z autodomíchávače. 
Z každého autodomíchávače se odebere vzorek pro zkoušku sednutím kužele. 
Čerstvý beton bude ukládán pomocí betonážní hadice o průměru 150 mm. Beton 
nesmí padat z výšky větší než 1,5 m. Čerstvý beton bude rozprostírán a hutněn 
vibrační latí do požadované výšky v různých sklonech, které jsou 1,75 – 8,3%. 
Výška a sklony se zajistí pomocí rotačního laserového nivelačního přístroje.  

Následuje ošetřování betonu, postačí pokropení betonu vodou a dále 
technologická přestávka 5-7 dní. Lehčený beton je pochůzný již po 24 hodinách. 
V případě, že by byla teplota vzduchu vyšší než +30°C, tak se musí konstrukce 



 

  87 

více skrápět vodou a je vhodné ji přikrýt geotextilií nebo folií, která zabraňuje 
nadměrnému odpařování vody z betonu, dále je vhodné konstrukci zastínit. Proti 
dešti musí být beton přikryt. 

5.3 Hydroizolační vrstva 
Na polystyrenbeton se pomocí válečku rovnoměrně nanese asfaltová 

penetrace ALP, dávkování je přibližně 0,33 kg / m2.  
Po zaschnutí penetrace se pokládá asfaltový pás Elastobit GG 40. 

V místech spojů (překrytí pásů o 100 mm) se svaří tavením a v ploše se bodově 
nataví k podkladu. Na první asfaltový pás bude přitaven druhý asfaltový pás 
Graviflex. Spoje s přesahem 100 mm se svaří tavením. Všechny pásy v 
hydroizolaci se kladou jedním směrem. Musí být posunuty vůči sobě tak, aby 
spoje nebyly nad sebou (druhá vrstva se posune o půl šířky pásu). Pásy se 
kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního 
spoje měl tvar T (ne X). V hydroizolační vrstvě z více pásů se pásy mezi sebou 
celoplošně svařují.  

Celoplošné natavení – při natavování modifikovaných pásů je třeba mít na 
paměti, že při teplotě asi 190°C degraduje struktura modifikovaného asfaltu. 
Proto je třeba používat ruční hořák a je nepřípustné používat tzv. kombajn. Při 
natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy 
modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom co nejkratší. Zvláště u pásu 
s polyesterovou vložkou hrozí při přehřátí zvlnění vlivem smrštění vložky. Ve 
vlnkách vznikají netěsnosti. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do 
správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se 
svine a nataví druhá polovina rolí. 

Prostupy budou izolovány pomocí asfaltových manžet, které se přitaví 
k asfaltovým pásům. Hydroizolace bude vytažena na svislé konstrukce do výšky 
minimálně 30 cm. 

5.4 Ochranná, drenážní a filtrační vrstva 
Jako ochranná vrstva hydroizolace bude položena geotextilie - 300 g/m2. 

Spoje geotextilií jsou řešeny přesahem 10 cm a spojené sešívačkou. 
Pro odvod přebytečné dešťové vody ke vpustím a jako hydroakumulační 

vrstva bude sloužit nopová folie tloušťky 40 mm. Desky nopové folie budou 
pokládány vedle sebe a spojovány přesahem 3 nopů. Pro lepší těsnost lze použít 
i oboustrannou lepící pásku na okraje nopové folie.  

Na nopovou folii bude položena další geotextilie - 500 g/m2. Spoje geotextilií 
jsou řešeny jen přesahy 10 cm a spojené sešívačkou. 

Geotextilie i nopová folie se vyvede na přilehlé svislé konstrukce do výšky 
300 mm. Nopová folie se zde přichytí do ukončovací lišty. 

5.5 Vegetační vrstva (skladba SKS10, 12)  
Přímo na geotextilii bude ukládán vegetační substrát dle požadavků 

sadových úprav. Zemina se substrátem po dovezení na stavbu se musí ihned 
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ukládat na střechu. Ve výjimečných případech lze zeminu uskladnit do 48 hodin 
na skládce na staveništi. Substrát již nesmí být znečištěn od stavebních prací. 
Přeprava substrátu na střechu bude pomocí kontejneru zavěšeného na jeřábu. 
Zemina bude vysypána na kopky a rozprostírána ručně do výšky dle PD. Zemina 
bude hutněna vibrační deskou po vrstvách tl. 30 cm. Na zeminu bude obdobně 
ukládán substrát v tl. 100-150 mm, který se nehutní, jen rozprostře. 

V místech, kde budou vysazeny stromy se na skladbu střechy pod substrát 
položí KARI sítě 2 x 2 m pro uchycení kmenu stromu. Ke každé síti se přiváží 3 
ocelová lanka délky 3 m, která se vyvedou nad substrát. 

Okolo okrajů střechy a vpustí bude pás široký 500 mm ze štěrku frakce 8-
16 mm. Do substrátu se následně osadí zeleň, anebo se substrát jen přikryje a 
ochrání geotextilií, zatíženou dřevěnými prkny. 

5.6 Pochůzná vrstva (skladba SKS04) 
Pro pochůzné skladby se na geotextilii nasype kamenná drť frakce 4-8 mm 

v tl. 100 mm a následně frakce 2-5 mm v tl. 30 mm. Kamenná drť musí být 
srovnána a zhutněna. Na drť bude pokládána betonová dlažba. Spáry mezi 
dlaždicemi budou zapískovány křemičitým pískem frakce 0-2 mm. 

5.7 Výsadba listnatých stromů 
Technologie výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - Technologie 

vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba. 
U vytyčení místa pro výsadbu bude přítomný projektant. Přesné umístění 

stromu nelze zaznamenat do výkresu, bude potřeba drobné korekce s ohledem 
na tvar korun sousedních stromů apod. 

Pro výsadbu bude použito vícekmenných vzrostlých stromů o velikosti 250 
– 300 mm. Sazenice musí být min. 2x – 3x přesazené. Keřové tvary stromů 
(vícekmeny) jsou označeny zkratkou KTS.  

Pro listnaté stromy je doporučena velikost jámy 0,8m3. Jámy budou kopány 
ručně o velikosti přibližně 1,0 x 1,0 m a hloubky 0,8 m. Všechny stromy budou do 
jámy přihnojeny 4 tabletami pomalu rozpustného hnojiva.  

Všechny stromy budou kotveny speciálním způsobem. V místě výsadeb 
bude před nasypáním substrátu položena na konstrukční vrstvy střechy kari síť 
o rozměrech 2 x 2 m. Ke kari síti budou svorkami připevněna tři ocelová lanka, 
která budou vyvedena nad povrch substrátu. Vysazený strom bude na třech 
místech (na třech kmenech) obalen vrstvou juty ke které bude připevněn druhý 
konec připravených ocelových lanek. Lanka musí být dostatečně dlouhá, tak aby 
i přes vrstvu substrátu dosahovala do cca 1,7m výšky stromu.  

Každý strom bude zalit cca 100 l vody. Po výsadbě bude proveden redukční 
řez koruny, který respektuje přirozené větvení. Tuto práci musí provádět zkušený 
zahradník. 

Tab. 8: Seznam použitých stromů 
stromy KTS (vícekmen) vel. 250 - 300   15 

Robinia pseudoaccacia KTS 250 - 300 ks 15 
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5.8 Výsadba keřových porostů 
Technologie výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - Technologie 

vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba. 
Keře budou sazeny plošně do trojsponu. Výsadby budou realizovány na 

zahumusovaných plochách.  
U vyšších keřů bude použit kontejnerový sadovnický materiál o velikosti 60 

– 80 a 80 – 100cm. U nižších keřů bude použit kontejnerový sadovnický materiál 
(2-3x přesazovaný) o výšce 30-40, 40-60 cm.  

Keře budou vysazovány do jamek o velikosti do 0,05 m3. Jamky budou 
kopány ručně o velikosti přibližně 0,4 x 0,4 m a hloubky 0,3 m. Při výsadbě budou 
keře přímo do jamek přihnojeny 2 tabletami pomalu rozpustného hnojiva. Keře 
budou při výsadbě důkladně zality (10 l/ keř). 

Celková plocha keřů na střešní konstrukci...91 m2 
Tab. 9: Seznam použitých keřů 

nižší keře vel. 40 - 60   434 
Potentilla fruticosa ´Goldfinger´ (40 - 60) 
5ks/m2 ks 238 
Spiraea salicifolia (40 - 60) 4ks/m2 ks 196 

 

5.9 Založení trvalkových záhonů a kamenných polí 
Technologie výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - Technologie 

vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba. 
 
Kamenné záhony bez rostlin...30m2: Okrajové partie kamenných polí o 

šířce cca 0,5m zůstanou bez výsadeb. Aby bylo zabráněno prorůstání plevelů, 
nebudou tyto plochy opatřeny substrátem. Kamenná suť bude tvořena směsí 
různé frakce (5 – 30cm) a bude sahat v celém profilu až na konstrukční vrstvy 
střechy. Ve spodní části svahu budou kameny v úrovni okolního terénu 
(dlažby)...tj. cca 0,2 m nad konstrukcí střechy. Mocnost se bude zvyšovat dle 
navržených terénních modelací.    

 
Kamenné záhony s trvalkami...36m2: Jedná se o výsadby trvalek 

v kamenných polích v poměru 50/50. Nejprve bude zřízena vrstva střešního 
substrátu o mocnosti potřebné k dosažení požadované výšky terénních 
modelací. Na substrátu budou v rozsahu cca 50% plochy nepravidelně vhodně, 
usazeny kameny o průměrné vel. 30 – 80cm. S kameny se bude manipulovat 
ručně. Po uložení kamenů budou prostory mezi kameny vyplněny min. 30cm 
vrstvou střešního substrátu. Mezi kameny by měly vzniknout různě velké 
nepravidelné ostrůvky osázené jedním / více druhy rostlin v  trojsponu a to ve 
sponu specifikovaném ve výkrese (počet ks / m2). Vždy půjde o seskupení 
několika kusů rostlin stejného druhu.   



 

  90 

 
Trvalkové záhony bez kamenů...84m2 - Trvalky budou vysazovány do 

trojsponu ve sponu specifikovaném ve výkrese. Velikost sazenic bude odpovídat 
hodnotě, uvedené ve výkazu výměr. Hrnkované sazenice budou vysazovány do 
jamek o velikosti 0,01 m3 . Při výsadbě musí být důkladně zality (1 l/ rostlina). 

 
Rozmísťování kamenů a rostlin bude probíhat za přítomnosti projektanta. 

Tab. 10: Seznam použitých rostlin 
trvalky hrnkované (100mm)   1234 

Artemisia pontica 15ks/m2   618 
Calamagrostis brachytricha 8ks/m2   126 
Calamintha nepeta 15ks/m2   197 
Helictotrichon sempervirens 8ks/m2   167 
Inula ensifolia 15ks/m2   63 
Sedum spurium 15ks/m2   63 

 
popínavky hrnkované    9 

Hedera helix (30 - 40) á 1m   3 
Parthenocissus quinquefolia ´Engelmannii´ (30 
- 40)  á 1m   4 
Hydrangea petiolaris (30 - 40) á 1m   2 

 

5.10 Založení kobercového trávníku 
Technologie zakládání bude respektovat platnou ČSN 83 9031 - 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 
Všechny navržené plochy trávníku budou nově založeny. Způsob založení 

bude odpovídat kvalitě parterového typu trávníku.  
Mezi budovami A a B bude položen kobercový trávník na střešní substrát.  
Travní koberec na jihozápadním svahu bude položen na rostlý terén. Jelikož 

nebude tento svah zavlažován, je nutné zajistit po celou dobu od položení až do 
úplného ujmutí trávníku dostatečnou zálivku. 

Pokládce bude předcházet zřízení vyrovnávací vrstvy mocnosti 3cm ze 
směsi písku a zahradního substrátu.  

 
Celková plocha kobercového trávníku...128 m2 

 
Soukromé plochy zahrad 
Na plochách soukromých zahrad bude střešní substrát přikryt černou 

mulčovací textilií.  
 
Rozsah ploch přikrytých textilií...425m2. 
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5.11 Údržba zeleně 
Údržba vegetačních prvků parku bude spočívat v intenzivním sečení 

trávníků, a práci s dřevinami.  
 
Práce s dřevinami 
U dřevin rozlišíme řez výchovný, zmlazovací a zdravotní a asanace za 

účelem výchovy porostů a zajištění celkového požadovaného vývoje. 
Výchovný řez se bude provádět u generace mladých výsadeb do věku cca 

25 let a to každoročně v předjaří nebo v letním období formou výběru jedinců, u 
kterých jsou žádoucí zásahy do koruny tak, aby byla zabezpečena jejich 
perspektiva zdravého a krásného stromu. 

Zmlazovací a zdravotní řez se provádí u dospělých jedinců především 
v předjaří s cílem podpořit zdravotní stav dřeviny, která trpí některou chorobou, 
např. napadení houbou nebo byla poškozena mechanicky apod. Zmlazení se 
provádí především u keřových skupin a to způsobem, který vyhovuje danému 
druhu. 

Údržba trvalkových záhonů 
Záhony je nutné min. 5x ročně vyplet a v období s nedostatkem srážek 

důkladně zalít.   
Sečení trávníků 
Mělo by být v 1. intenzitní třídě, tedy s počtem minimálně 10 sečí za rok.   

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci musí mít patřičné průkazy s platnými kvalifikacemi, 

vzdělání a praxi ve svém oboru či povolání. Pracovníci budou proškoleni o BOZP 
a seznámeni s možnými riziky na staveništi. Proškolení bude zapsáno do 
stavebního deníku a podepsáno od pracovníků. Všichni pracovníci musí využívat 
OOPP – vhodný pracovní oděv, zpevněnou pracovní obuv, helmu, reflexní vestu 
a pro specifické práce ochranné brýle, ochranu sluchu, svářecí kuklu. Osoby na 
staveništi nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných a návykových látek. 

Složení pracovní čety: 
1x Vedoucí pracovní čety - středoškolské vzdělání s maturitou v oboru stavitelství 
1x Strojník pro obsluhu autočerpadla - strojní a řidičský průkaz požadované 
skupiny 
2x Tesař - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
9x Stavební dělník pro betonáž - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
10x Izolatér - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
6x Zahradník - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
2x Pracovníci pro pomocné práce - bez kvalifikace 
1x Strojník pro obsluhu věžového jeřábu - jeřábnický průkaz 
2x Pracovníci pro obsluhu automobilů - řidičský průkaz požadované skupiny 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY 
viz kapitola - Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

7.1 Stroje 
1x věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 
2x autodomíchávač Stetter Schwing Basic Line 
1x autočerpadlo Schwing S39 SX 
1x nákladní automobil Man s hydraulickou rukou HIAB 
2x sklápěcí nákladní automobil Tatra T158 - objem korby 10 m3, nosnost 12 t 
2x dodávkový automobil Volkswagen 
1x vibrační deska Lumag 
2x motorová vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 - šířka latě 2,5m 

7.2 Nářadí 
2x pila, 2x vrtačka, 4x kladivo, 2x hladítko, 4x lopata, 2x hrábě, 4x kbelík, 

3x kolečka, 4x váleček, 4x plynový hořák na propan-butan, 2x sešívačka, 2x 
kombinované kleště, 2x pákové kleště, 4x svinovací metr, 4x nůž, 2x vytlačovací 
pistol na tuby. 

7.3 OOPP 
Rukavice, pracovní oděv, zpevněná pracovní obuv, přilby, reflexní vesty, 

ochrana sluchu, ochranné brýle. 

8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
viz kapitola – Kontrolní a zkušební plán 

8.1 Vstupní kontrola 
1. Kontrola dokumentů 
2. Připravenost pracoviště 
3. Provedení předchozích prací 
4. Kontrola strojů 
5. Kontrola pracovníků 
6. Materiály a skladování 

8.2 Mezioperační kontrola 
7. Klimatické podmínky 
8. Spádová vrstva 
9. Hydroizolační vrstva 
10. Osazení vpustí 
11. Ochranná vrstva 
12. Drenážní vrstva 
13. Filtrační vrstva 
14. Vegetační vrstva 
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15. Výsadba stromů 
16. Výsadba keřů 
17. Výsadba nízkých rostlin 
18. Založení trávníků 
19. Zpevněné plochy 

8.3 Výstupní kontrola 
20. Geometrická přesnost 
21. Údržba zeleně 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno. V blízkosti RD a MŠ bude 

oplocení plné trapézové kvůli snížení prašnosti a hlučnosti, ve zbytku bude 
oplocení průhledné drátěné výšky 1,8 m. U vstupu na staveniště bude značení 
„Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Staveniště bude střeženo a bude 
monitorován pohyb osob. Na staveništi bude zajištěno umělé osvětlení. Musí být 
vyznačeny veškeré inženýrské sítě, které zasahují do staveniště, případně i jejich 
ochranná pásma a musí se dbát na práce v ochranných pásmech. 

Vjezd a výjezd ze staveniště bude napojen na komunikace mezi okolními 
stavbami. Tyhle komunikace se napojují na ulici Dlouhá. Vjezdy na staveniště 
budou zajištěny uzamykatelnými branami a přilehlé vrátnice s pracovníkem 
budou dohlížet na pohyb osob, materiálu a strojů na staveništi. U vjezdu bude 
umístěna svislá dopravní značka „Maximální povolená rychlost 10 km/h“. U 
výjezdu bude umístěna svislá dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. Na 
ulici Dlouhá bude v obou směrech umístěna svislá dopravní značka „Pozor, 
výjezd a vjezd vozidel stavby“. 

Pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s možnými riziky na 
staveništi. Proškolení bude zapsáno do stavebního deníku a podepsáno od 
pracovníků. Návštěvy budou před vstupem na staveniště proškoleni o 
bezpečnosti a budou vybaveni ochrannými prvky - helma a reflexní vesta. Všichni 
pracovníci musí mít patřičné průkazy s kvalifikacemi, vzdělání a praxi ve svém 
oboru či povolání. Všichni pracovníci musí využívat OOPP – vhodný pracovní 
oděv, zpevněnou pracovní obuv, helmu, reflexní vestu a pro specifické práce 
ochranné brýle, ochranu sluchu, svářecí kuklu. Osoby na staveništi nesmí být 
pod vlivem alkoholu či jiných omamných a návykových látek. 

Uprostřed objektu v suterénu bude na pilotách umístěn stacionární věžový 
jeřáb. V okolí 0,6 m od věže jeřábu se nesmí vyskytovat žádná překážka, materiál 
a je zde zákaz pohybu osob. U paty jeřábu je elektrická rozvodná skříň s jističem 
a nouzovým vypnutím jeřábu v případě vzniku nebezpečí. Jeřáb dosahuje na 
skládku, vnitrostaveništní komunikace a celý stavěný objekt. Ve zbylé oblasti má 
zakázaný pohyb se zavěšeným břemenem. 
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V celém areálu staveniště je zákaz kouření mimo prostory k tomu určené. 
Hořlavé látky musí být bezpečně uskladněny ve skladu. Při práci na plynovodu a 
jeho přípojkách se musí dbát zvýšené opatrnosti. 

Stavební kontejnery jsou vybaveny přenosnými hasicími přístroji. Voda pro 
požární účely je k dispozici z vodovodní přípojky pro staveniště. Případně 
v blízkém okolí je podzemní hydrant. 

Na staveništi je vyvěšen požární řád a výstražné cedule: „Zákaz kouření“, 
„Zákaz manipulace s ohněm v okruhu 5 m“, „Hořlaviny I. třídy“. 

 
Při provádění bude dodrženo zejména: 

- NV č. 136/2016 
§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby staveniště vyhovovalo 

obecným  požadavkům; je-li pro staveniště zpracován plán BOZP na staveništi 
(dále jen „plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s tímto plánem a ve 
lhůtách v něm uvedených. 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 
(3) Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto 

staveniště, popř. pracoviště, předáno a který je převzal. 
 

§ 3 Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 
a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové 
směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

Dle přílohy č. 2 se musí plnit požadavky na bezpečnost při zacházení se 
stroji a nářadím. V téhle etapě se jedná o dopravní prostředky betonových směsí, 
čerpadla, vibrátory, zvedací mechanismy. 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 



 

  95 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu 
nebo konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 
Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 
tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 
potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 
od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími 
a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní 
poloze. 

IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která 
je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž 
platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 
jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí 
vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel 
vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v 
návodu k používání. 
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XV. Přeprava strojů 

Dle přílohy č. 3 se musí plnit požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy. Musí se dbát na správné skladování a manipulaci s materiálem, 
bednění, přepravu a ukládání betonové směsi, železářské práce a odbedňování. 
 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX. 5 Práce železářské 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 362/2005 
1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění 

pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k 
jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich 
provádění 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží 
ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m. 

Opatření: 
Volné okraje budou opatřeny systémovým zábradlím výšky 1,1 m. Zábradlí 

bude obsahovat i zábranu uprostřed výšky a patní zarážku, vysokou 15 cm, proti 
pádu nářadí a materiálu na podlaze. Tohle systémové zábradlí je od společnosti 
DOKA, která zapůjčuje i systémové bednění na stavbu. Zábradlí je složeno 
z vodorovných latí zasunutých do svislých stojek, kotvených k vodorovnému 
bednění, anebo do svislé nosné stěny pomocí hmoždinek. 

Ve chvíli když ještě není zřízeno zábradlí, musí být pracovníci jištěni 
celotělovým pracovním úvazkem kotveným k pevnému bodu. Jedná se jen o 
chvíle, než se zřídí ochranné zábradlí okolo volných okrajů. 

Propadnutí prostupy menších rozměrů bude zajištěno dostatečně únosným 
celoplošným podbedněním. Po odbednění budou tyhle prostupy zakryty 
dřevěnou deskou připevněnou k podkladu, aby se neodsunula. 

V následující příloze jsou vypsány další důležité body a opatření. 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 

- NV č. 378/2001 
Dle nařízení vlády č. 378/2001 se musí dbát na požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, které 
jsou popsány v přílohách. 

Příloha č.1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání břemen a zaměstnanců 
Příloha č.2 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
Příloha č.3 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
zařízení 
Příloha č.4 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
plynulou dopravu nákladů 

10 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Při provádění stavebních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 

životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění 
komunikací. Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby 
neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové 
limity pro provádění hlučných prací. Pracovní doba je běžně od 7:00 do 17:00. 
S hlučnými pracemi se většinou začíná až v 8 hodin. Při nesplnění hlukových 
normových hodnot hygieny by se práce musely krátkodobě přerušovat, aby 
nebyly prováděny nepřetržitě. Hlučnost i prašnost bude částečně omezena 
celoplošným trapézovým oplocením výšky 2,0 metry, které se bude nacházet 
okolo celé stavby. 

Kola a podvozky aut budou manuálně nahrubo očištěny od přilepené 
zeminy, aby se neodvážela ze staveniště a neznečišťovala okolí stavby. 
Případně musí být prováděno čištění komunikací při každém jejich znečištění. 
Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se 
použití okapových van. Strojní mechanizace musí být v dobrém technickém 
stavu, aby neznečišťovala půdu, podzemní vodu a ovzduší. Dále se musí dbát 
na minimalizaci hluku a prašnosti. 

Vnitrostaveništní komunikace a skládky budou zhotoveny ze zhutněného 
stavebního recyklátu pro lepší pohyb strojů a osob a pro ochranu zeminy. 

Kanalizační vpusti na ulicích budou opatřeny geotextílií v záchytném koši. 
Geotextílie se záchytným košem budou čištěny každý týden. 

Ve skladech s nebezpečným odpadem bude zdvojené dno pro zachycení 
případného úniku odpadu. 
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Pro zabránění větrné eroze budou prašné práce skrápěny vodou. Jedná se 
především o vrtání pilot, řezání a broušení betonu, cihel, bourací práce. 

Při betonáži budou v místech možného znečištění zeminy použity 
nepropustné plachty pro zachycení odkapávajícího betonu. Na staveništi bude 
umístěna výplachová vana, kde si po betonáži autodomíchávače vypláchnou 
koryto od čerstvého betonu. 

V případě havárie a úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje, 
barvy, penetrace apod.) se musí ihned zamezit jejímu rozšíření do okolí. Pro 
minimalizaci škod bude stále na stavbě k dispozici sorbent pro likvidaci 
nebezpečných látek. 

Nakládání s nebezpečným odpadem lze pouze se souhlasem k nakládání 
s nebezpečnými odpady dle zákona č. 223/2015 Sb. Souhlas musí být vyřízen 
před zacházením či vznikem nebezpečného odpadu. 

Nakládání s odpady: 
Podle zákona č. 223/2015 Sb. a vyhlášky 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 

Tab. 11: Tabulka odpadů – provádění zelené střechy 

Název odpadu Číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Způsob 
likvidace 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O S 

Papírové a lepenkové 
obaly 

15 01 01 O R 

Plastové obaly 15 01 02 O R 
Beton 17 01 01 O R 
Dřevo - čisté 17 02 01 O R 
Asfaltové směsi 17 03 02 O R 
Plasty 17 02 03 O R 
Železo a ocel 17 04 05 O R 
Zemina a kamení 17 05 04 O S 
Dřevo - znečištěné 20 01 37 O S 

Legenda kategorie odpadu: 
O - ostatní odpad 
NO - nebezpečný odpad 
Legenda způsobu likvidace: 
S - uložení na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
R - recyklace 
Dostupná zařízení pro likvidaci odpadů: 

4. Technické služby města Olomouce, a.s. 
Sběrový dvůr ve Chválkovicích v ulici U Panelárny. 
5. KOVOŠROT CZ s.r.o 
Babíčkova 4, 772 00 Olomouc 
6. Recyklační závod Smětal s.r.o. 
Bystrovany 234 
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1 TABULKY – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
Tabulky kontrolních a zkušebních plánů pro provádění ŽB stropu a 

zelené střechy jsou obsaženy v přílohách K a L. 

2 SEZNAM NOREM A LEGISLATIVY 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 

zákon) 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (Vodní 

zákon) 
• Zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

• 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 

• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

• ČSN 10 080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel 
• ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
• ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti. 
• ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty 
• ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
• ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
• ČSN 73 1373 - Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody 

zkoušení betonu 
• ČSN EN 12 350-1 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
• ČSN EN 12 350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 



 

  102 

• ČSN EN 12 390 – Zkoušení ztvrdlého betonu 
• ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí 
• ČSN EN 15 18 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - 

Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů 
• ČSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
• ČSN 73 0606-1 - Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – 

Požadavky na použití asfaltových pásů 
• ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich 

výsadba 
• ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich 

zakládání 

3 SEZNAM ZKRATEK 
• PD - projektová dokumentace 
• STV - stavbyvedoucí 
• TDS - technický dozor stavebníka 
• PROJ - projektant 
• M - mistr 
• GD - geodet 
• GE - geolog 
• IS - inženýrské sítě 
• SD - stavební deník 
• TL - technický list 
• TP – technologický předpis 
• DL – dodací list 
• C – certifikát 
• SD – stavební deník 
• KZP - kontrolní a zkušební plán 
• BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
• NV - nařízení vlády 
• ČSN - česká technická norma 

4 POPIS KONTROL – PROVÁDĚNÍ ŽB STROPU 

4.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
4.1.1 Kontrola dokumentů 
• správnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků stavebního 

zákonu č. 183/2006 a vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
• navržená stavba musí splňovat požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
• vlastnické listy, souhlas sousedů, stavební povolení, podepsaná smlouva o 

dílo 
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• vyjádření dotčených orgánů, výkresy s polohou inženýrských sítí, 
inženýrsko-geologický průzkum 

• kontroluje STV s TDS vizuálně (jednorázově) před převzetím pracoviště 
• proveden zápis do SD a listu KZP 

4.1.2 Připravenost pracoviště 
• oplocení staveniště plotem výšky min. 1,8 m s uzamykatelnou branou 
• zajištění pracoviště proti pádu z výšky a do hloubky 
• umístění značek - dopravní, informační o probíhání stavebních prací, o 

zákazu vstupu na staveniště 
• hygienické zařízení 
• přípojná místa - umístění a funkčnost staveništních přípojek vody, elektřiny, 

kanalizace a zapsání stavu vodoměru a elektroměru 
• kontrolováno dle NV 136/2016 Sb. a NV 362/2005 Sb. 
• kontroluje STV s TDS vizuálně a měřením (jednorázově) před převzetím 

pracoviště 
• proveden zápis do SD, listu KZP a protokol o předání a převzetí pracoviště 

4.1.3 Kontrola provedení předchozích prací 
• musí být provedeny veškeré svislé nosné konstrukce (sloupy a stěny) 

suterénu, tyto konstrukce musí už být dostatečně únosné 
• poloha sloupu či stěny od osy ± 25 mm 
• odchylka vzdálenosti mezi sloupy do 20 mm 
• vychýlení sloupu a odchylka mezi sloupy max 15 mm 
• zakřivení sloupu nebo stěny v úrovni podlaží max 15 mm 
• dle  ČSN EN 13 670, ČSN EN 73 1373, ČSN 73 02XX 
• kontroluje STV s TDS a geodetem vizuálně a měřením (jednorázově) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 

Tab. 12: Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny 
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Tab. 13: Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny (pokračování) 

 
Tab. 14: Dovolené odchylky pro polohu sloupů a stěn 
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4.1.4 Kontrola strojů 
• stroje a zařízení musí být provozuschopné - dobrý technický stav, 

dostatečný objem provozních kapalin, funkčnost výstražných signalizací, 
provedené pravidelné kontroly 

• stroje a zařízení nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků 
• kontrolováno dle NV 136/2016 Sb. a NV 378/2001 Sb. 
• kontrola platnosti protokolů o revizi elektrických strojů a zařízení  
• kontroluje mistr se strojníkem vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 

4.1.5 Kontrola pracovníků 
• zdravotní a odborná způsobilost k provádění stavebních prací 
• požadováno vyučení v příslušném oboru, řidiči automobilů musí mít platný 

řidičský průkaz požadované skupiny a strojníci platné strojní průkazy pro 
příslušný stroj, kontrola dalších certifikátů pro danou činnost 

• všichni pracovníci musí být seznámeni s BOZP 
• všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami (reflexní 

vesty, helmy, zpevněná obuv, pracovní oděv, případně ochranné brýle, 
ochrana sluchu) 

• dle NV 136/2016 Sb. 
• kontroluje STV nebo M vizuálně a měřením (jednorázově a namátkově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, podpis pracovníků o seznámení s BOZP 

4.1.6 Vstupní kontrola materiálů a jejich skladování 
• kontrola dodacích listů a přivezeného materiálu, jedná se především o 

výztuž a bednění 
• u výztuže se kontroluje čistota, neporušenost, počet, délka a průměry prutů  
• materiály musí být skladovány na skládce k tomu určené, skládka musí být 

čistá, zpevněná a odvodněná plocha 
• jednotlivé pruty výztuže musí být označeny štítky s identifikačními údaji, 

výztuž se musí skladovat na dřevěných podkladcích, dle technického listu či 
vyjádření statika se mohou skladovat ve více kusech na sobě v daném 
pořadí, k materiálu musí být přístup pro jeho navázání a přemístění, takto 
skladovaný materiál musí být přikryt folií, která výztuž chrání před deštěm a 
vlhkostí 

• u bednění se kontroluje čistota, neporušenost, počet a typy jednotlivých 
prvků 

• bednění se musí skladovat na dřevěných podkladcích, dle technického listu 
výrobce, bednění bude uskladněno na skládce nebo na podlaží 
prováděného podlaží 

• kontrola čerstvé betonové směsi bude prováděna během stavebních prací 
(popis kontrol je v mezioperační kontrole) 
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• drobný materiál, nářadí a zařízení musí být skladovány v uzamykatelném 
skladu 

• dle dodacích a technických listů materiálů, NV 136/2016 
• kontroluje STV a statik vizuálně a měřením (při dodávce) 
• proveden zápis do SD, listu KZP a podpis dodacích listů 

4.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
4.2.1 Klimatické podmínky 
• teplota vhodná pro provádění železobetonového stropu včetně betonáže je 

od +5°C do +30°C 
• konstrukce, bednění ani výztuž nesmí být zasněžená či jinak znečištěná 
• teplota čerstvého betonu musí být vyšší než +5°C 
• práce musí být pozastavena při intenzivním dešti a práce nesmí probíhat při 

trvalých srážkách 
• práce musí být pozastavena při rychlosti větru vyšší než 11 m/s (8 m/s při 

manipulaci s těžkými břemeny zavěšenými na jeřábu) 
• dohlednost alespoň 30 metrů 
• stavbyvedoucí kontroluje vizuálně a měří teplotu 4x denně, vítr namátkově 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

4.2.2 Bednění stropu 
• kontrola bednění - jeho celistvost, tuhost, těsnost, stabilita, mechanická 

odolnost a únosnost 
• bednění musí být sestaveno dle návodu výrobce a musí být použity 

systémové prvky 
• správná poloha otvorů 
• rovinnost desek 9 mm na 2 m lati 
• bednění musí být čisté a musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem 
• dle ČSN EN 13 670, ČSN EN 10 080 
• kontroluje STV nebo M vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 

4.2.3 Vyztužování stropu 
• povrch bednění a již provedených konstrukcí musí být bez nečistot, prachu, 

sněhu 
• kontroluje se bezpečná přeprava výztuže ze skládky na bednění, nesmí být 

poškozena výztuž (uvázání na více místech) 
• kontroluje se správný typ prutu výztuže, jeho délka, průměr, kotevní délky 

600 mm (odchylka -36 mm) , ohyby a spoje prutů, výztuž nesmí být 
znečištěna 

• krytí výztuže 25 mm na třmínky, zajištěné osazením distančních prvků na 
kari sítích a betonářské výztuži – 2 ks / m 



 

  107 

• odchylka poloh os prutů ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při 
průměru prutů nad 40 mm 

• dle ČSN EN 13670 
• kontroluje STV nebo M a statik vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, podpis souhlasného stanoviska statika 

Tab. 15: Odchylky stykování přesahem 

 

Tab. 16: Odchylky krytí výztuže 
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4.2.4 Kvalita betonu 
• kontroluje se stupeň konzistence dovezené čerstvé betonové směsi - bude 

použita zkouška sednutím kužele dle ČSN EN 12350-2, požadujeme stupeň 
konzistence S3 (výška sednutí 100-150 mm) 

• zhotoví se zkušební tělesa pro pozdější zkoušku pevnosti betonu 
• dle ČSN EN 12350-1,  ČSN EN 12350-2, ČSN EN 206 
• kontroluje STV nebo M vizuálně a měřením (každá dodávka) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, zápis o zkoušce konzistence, dodací list 

Zkouška sednutím kužele: 
Ke zkoušce je zapotřebí zkušební komolý kužel o výšce 300 mm, dolní 

průměr 200 mm, horní průměr 100 mm. Kužel se naplní čerstvým betonem 
postupně ve 3 vrstvách, kde se každá vrstva zhutní 25 vpichy tyčí. Kužel se musí 
naplnit zcela až po vrch a následně se odformuje svislým zvednutím. Okamžitě 
po odformování se měří výška sednutí S s přesností na 10 mm. Dojde-li ke 
zborcení tělesa, musí se zkouška opakovat. Celá zkouška by měla probíhat 
plynule 150 s. Podle tabulky se určí konzistence betonu v závislosti na výšce 
sednutí S. 

 
Obr. 26: Zkouška sednutím kužele 

4.2.5 Betonáž stropu 
• musí být zhotovené a zkontrolované bednění a výztuž, nesmí být 

znečištěné od nečistot, prachu a sněhu 
• kontrola teploty vzduchu před betonáží – rozmezí +5°C až +30°C, v případě 

teploty mimo tento interval se musí zavést opatření 
• teplota čerstvého betonu musí být min. +5°C 
• musí se dodržovat doba zpracovatelnosti betonu dle DL 
• v průběhu betonáže se kontroluje plynulost, používání betonážní roury a 

výška volného shozu, která je max. 1,5 m 
• zákaz chození přímo po výztuži 
• kontrola hutnění betonových desek po celé ploše, kontrola práce 

s ponorným vibrátorem – vibrátor bude ponořen svisle bez vodorovného 
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pohybu ve vzdálenostech 1,5 násobku akčního dosahu vibrátoru. Doba 
vibrování by měla být mezi 5 až 15 sekundami. 

• kontrola tloušťky vrstvy zhutněného čerstvého betonu – 230 mm (300 mm) 
• dle ČSN EN 13670, ČSN EN 206 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

4.2.6 Ošetřování betonu 
• ošetřování betonu 2 – 6 dní 
• při dosažení +30°C a vyšších teplot se povrch betonu musí kropit vodou - 

vlhčit, platí i při vysoké povrchové teplotě, je vhodné konstrukci přikrýt 
geotextilií nebo folií a zastínit konstrukci od slunečního záření 

• při poklesu pod +5°C je nutno povrch betonu přikrýt tepelně izolačním 
materiálem a případně vyhřívat 

• dle ČSN EN 13670 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

4.2.7 Odbednění 
• částečné odbednění může být provedeno až po 6ti dnech od betonáže 
• musí se dodržovat postup odbednění a následné opětovné umístění stojek 

s roznášecími deskami 
• kompletní odstranění bednění může být provedeno po 28 dnech od 

betonáže 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

4.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
4.3.1 Geometrická přesnost 
• kontrola povrchu betonu – plocha vad, dutin, štěrkových hnízd apod. nesmí 

převyšovat 5% plochy celkového povrchu řešené konstrukce 
• odchylky jsou v tabulkách níže 
• rovinnost 15 mm a 9 mm na 2 m lati 
• odchylka vodorovné přímosti nosníků, vzdálenosti mezi nosníky do 20 mm 
• dle ČSN EN 13670, ČSN73 0202, ČSN 73 0205 
• kontroluje STV a TDS s geodetem vizuálně a měřením (jednorázově) před 

předáním pracoviště 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
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Tab. 17: Dovolené odchylky pro povrchy a hrany 

 

Tab. 18: Dovolené odchylky pro průřezy 
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Tab. 19: Dovolené odchylky pro nosníky a desky 

 
4.3.2 Kontrola pevnosti betonu 
• laboratorní zkouška pevnosti zkušebního tělesa odebraného během 

betonáže stropu 
• pevnost v tlaku nesmí být ani u jednoho vzorku nižší než 85%  zaručené 

krychelné pevnosti betonu 
• jestliže některý vzorek nevyhoví, musí se ověřit pevnost betonu přímo v 

konstrukci 
• dle ČSN EN 13670, ČSN EN 12 390-3 
• kontroluje se v laboratoři (jednorázově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, protokol o zatěžovací zkoušce 
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5 POPIS KONTROL – PROVÁDĚNÍ ZELENÉ STŘECHY 

5.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
5.1.1 Kontrola dokumentů 
• správnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků stavebního 

zákonu č. 183/2006 a vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
• navržená stavba musí splňovat požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
• vlastnické listy, souhlas sousedů, stavební povolení, podepsaná smlouva o 

dílo 
• vyjádření dotčených orgánů, výkresy s polohou inženýrských sítí, 

inženýrsko-geologický průzkum 
• kontroluje STV s TDS vizuálně (jednorázově) před převzetím pracoviště 
• proveden zápis do SD a listu KZP 

5.1.2 Připravenost pracoviště 
• oplocení staveniště plotem výšky min. 1,8 m s uzamykatelnou branou 
• zajištění pracoviště proti pádu z výšky a do hloubky 
• umístění značek - dopravní, informační o probíhání stavebních prací, o 

zákazu vstupu na staveniště 
• hygienické zařízení 
• přípojná místa - umístění a funkčnost staveništních přípojek vody, elektřiny, 

kanalizace a zapsání stavu vodoměru a elektroměru 
• kontrolováno dle NV 136/2016 Sb. a NV 362/2005 Sb. 
• kontroluje STV s TDS vizuálně a měřením (jednorázově) před převzetím 

pracoviště 
• proveden zápis do SD, listu KZP a protokol o předání a převzetí pracoviště 

5.1.3 Kontrola provedení předchozích prací 
• musí být provedeny veškeré vodorovné konstrukce stropu a musí být již 

dostatečně únosné, dále musí být provedeny veškeré svislé nosné 
konstrukce, které ohraničují společnou zelenou střechu nad suterénem 

• rovinnost 15 mm na 2 m lati (viz tabulka níže) 
• dle  ČSN EN 13 670, ČSN EN 73 1373, ČSN 73 02XX 
• kontroluje STV s TDS a geodetem vizuálně a měřením (jednorázově) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
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Tab. 20: Dovolené odchylky pro povrchy a hrany 

 
5.1.4 Kontrola strojů 
• stroje a zařízení musí být provozuschopné - dobrý technický stav, 

dostatečný objem provozních kapalin, funkčnost výstražných signalizací, 
provedené pravidelné kontroly 

• stroje a zařízení nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků 
• kontrolováno dle NV 136/2016 Sb. a NV 378/2001 Sb. 
• kontrola platnosti protokolů o revizi elektrických strojů a zařízení  
• kontroluje mistr se strojníkem vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 

5.1.5 Kontrola pracovníků 
• zdravotní a odborná způsobilost k provádění stavebních prací 
• požadováno vyučení v příslušném oboru, řidiči automobilů musí mít platný 

řidičský průkaz požadované skupiny a strojníci platné strojní průkazy pro 
příslušný stroj, kontrola dalších certifikátů pro danou činnost 

• všichni pracovníci musí být seznámeni s BOZP 
• všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami (reflexní 

vesty, helmy, zpevněná obuv, pracovní oděv, případně ochranné brýle, 
ochrana sluchu) 

• dle NV 136/2016 Sb. 
• kontroluje STV nebo M vizuálně a měřením (jednorázově a namátkově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, podpis pracovníků o seznámení s BOZP 
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5.1.6 Vstupní kontrola materiálů a jejich skladování 
• kontrola dodacích listů a přivezeného materiálu, jedná se především o 

výztuž a bednění 
• u výztuže se kontroluje čistota, neporušenost, počet, rozměry a průměry 

prutů kari sítí 
• materiály musí být skladovány na skládce k tomu určené, skládka musí být 

čistá, zpevněná a odvodněná plocha 
• kari sítě musí být označeny štítky s identifikačními údaji, výztuž se musí 

skladovat na dřevěných podkladcích, k materiálu musí být přístup pro jeho 
navázání a přemístění, takto skladovaný materiál musí být přikryt folií, která 
výztuž chrání před deštěm a vlhkostí 

• kontrola čerstvé betonové směsi bude prováděna během stavebních prací 
(popis kontrol je v mezioperační kontrole) 

• zemina (substrát) a vegetace mohou být na staveništi skladovány 
max. 48 hodin 

• drobný materiál, nářadí a zařízení musí být skladovány v uzamykatelném 
skladu 

• dle dodacích a technických listů materiálů, NV 136/2016 
• kontroluje STV a statik vizuálně a měřením (při dodávce) 
• proveden zápis do SD, listu KZP a podpis dodacích listů 

5.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
5.2.1 Klimatické podmínky 
• teplota vhodná pro provádění zelené střechy je od +5°C do +30°C (platí i 

pro betonáž spádové vrstvy) 
• teplota čerstvého betonu musí být vyšší než +5°C 
• práce musí být pozastavena při intenzivním dešti a práce nesmí probíhat při 

trvalých srážkách 
• práce musí být pozastavena při rychlosti větru vyšší než 11 m/s (8 m/s při 

manipulaci s těžkými břemeny zavěšenými na jeřábu) 
• dohlednost alespoň 30 metrů 
• stavbyvedoucí kontroluje vizuálně a měří teplotu 4x denně, vítr namátkově 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.2 Spádová vrstva 
• musí být zhotovené bednění na volných okrajích – stabilní, únosné, 

utěsněné, nesmí být znečištěné od nečistot, prachu a sněhu a musí být 
natřeno odbedňovacím přípravkem 

• kontrola teploty vzduchu před betonáží - rozmezí +5°C až +30°C, teplota 
čerstvého betonu musí být min. +5°C 

• v průběhu betonáže se kontroluje plynulost, používání betonážní roury a 
výška volného shozu, která je max. 1,5 m 

• kontrola hutnění čerstvého betonu po celé ploše 
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• kontrola spádu a tloušťky vrstvy spádového betonu 
• ošetřování betonu - při dosažení +30°C a vyšších teplot se povrch betonu 

musí kropit vodou - vlhčit, platí i při vysoké povrchové teplotě, při poklesu 
pod +5°C je nutno povrch betonu přikrýt tepelně izolačním materiálem a 
případně vyhřívat 

• dle ČSN EN 13670, ČSN EN 206 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.3 Hydroizolační vrstva 
• kontrola podkladu - čistý, penetrovaný 
• kontrola přesahů pásů - 100 mm 
• kontrola spojů - mohou se potkat max. 3 pásy, tzv. T-spoj 
• natavení pásů - 1. vrstva bodově + spoje, 2. vrstva celoplošně 
• přitavení pásu na svislé konstrukce do výšky 300 mm 
• kontrola provedení prostupů dle požadavků výrobce 
• zkouška těsnosti spojů – špachtlí nebo jiným nástrojem se provede kontrola 

svaření spojů a detailů asfaltových pásů a to tažením nástroje po spoji 
s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při 
teplotě 10°C až 25°C a nejdříve 15 minut po svaření spoje. 

• dle ČSN 73 0605-1, ČSN EN 1518 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.4 Osazení vpustí 
• kontrola spoje manžety vpusti s přilehlou hydroizolací – přitavené vrstvy 

s přesahem min. 120 mm 
• zkouška těsnosti spojů – špachtlí nebo jiným nástrojem se provede kontrola 

svaření spojů a detailů asfaltových pásů a to tažením nástroje po spoji 
s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při 
teplotě 10°C až 25°C a nejdříve 15 minut po svaření spoje. 

• každá vpust musí být opatřena ochranným košem 
• dle ČSN 73 0605-1, ČSN EN 1253-2, ČSN EN 1518 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.5 Ochranná vrstva 
• kontrola povrchu – bez nečistot, prachu, sněhu 
• geotextilie musí být nepoškozené 
• přesahy spojů široké 100 mm, spojení vrstev sešívačkou  
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
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5.2.6 Drenážní vrstva 
• kontrola nopové folie – nepoškozená, nepromáčklé nopy 
• kontrola spojů – desky nesmí odstávat, nopy musí do sebe zapadat, přesah 

alespoň 3 řady nopů 
• u přilehlých svislých konstrukcí musí být nopová folie vyvedena do výšky 

300 mm a opatřena ukončovací lištou 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.7 Filtrační vrstva 
• kontrola povrchu – bez nečistot, prachu, sněhu 
• geotextilie musí být nepoškozené 
• přesahy spojů široké 100 mm, spojení vrstev sešívačkou  
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.8 Vegetační vrstva 
• kontrola umístění, rozmístění zeminy, substrátu dle PD 
• kontrola mocnosti vrstvy (± 5 cm) a svahování (± 5%) 
• kontrola hutnění po vrstvách tl. 30 cm 
• kontrola rovinnosti – odchylka 5 cm na 4 m 
• dle ČSN 83 9021 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.9 Výsadba stromů 
• kontrola rozmístění stromů, velikosti jámy 1,0x1,0x0,8 m (odchylka ± 5 cm) 
• ke každému stromu aplikace 4 tablet hnojiva, zalití 100 l vody 
• kontrola upevnění kmenu stromu ocelovými lany 
• dle ČSN 83 9021 
• kontroluje STV/M s TDS vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.10 Výsadba keřů 
• kontrola rozmístění keřů, velikosti jámy 0,4x0,4x0,3 m (odchylka ± 5 cm) 
• ke každému keři aplikace 2 tablet hnojiva, zalití 10 l vody 
• dle ČSN 83 9021 
• kontroluje STV/M s TDS vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.11 Výsadba nízkých rostlin 
• kontrola rozmístění rostlin do trojsponu 
• zalití 1 l vody na rostlinu s rozpuštěným hnojivem 
• dle ČSN 83 9021 
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• kontroluje STV/M s TDS vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.12 Založení trávníku 
• kontrola vyrovnávacího podsypu mocnosti 3 cm 
• kontrola kvality kobercového trávníku – žádná suchá místa nebo chybějící 

tráva 
• kontrola položení trávníku – pásy musí být těsně vedle sebe bez mezer 
• dle ČSN 83 9031 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.2.13 Zpevněné plochy 
• kontrola podsypu – kamenná drť frakce 4-8 mm v tl. 300 mm a na ní frakce 

2-5 mm v tl. 30 mm 
• kontrola zhutnění a rovinnosti podsypu 
• kontrola pokládky dlažby – rovinnost 10 mm na 2 m lati 
• kontrola zapískování spár pískem frakce 0-2 mm 
• dle ČSN EN 73 6131 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
5.3.1 Geometrická přesnost 
• kontroluje se především konečný stav výsadby zeleně – rozmístění, 

množství a typ rostlin v souladu s PD 
• kontrola mocnosti vrstvy (± 5 cm) a svahování (± 5%) 
• kontrola polohy a rozměrů chodníků – odchylka 50 mm 
• dle ČSN 73 02XX 
• kontroluje STV/M vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 

5.3.2 Údržba zeleně 
• přejímka sadových úprav proběhne až po uchycení se veškerých rostlin 
• údržba musí být prováděna neustále během životnosti zelené střechy 
• kontrola pravidelného zalévání 
• 10 x ročně sečení trávníku 
• kontrola řezu dřevin každý rok v předjaří 
• 5x ročně vyplení trvalkových záhonů 
• dle ČSN 83 9021, ČSN 83 9031 
• kontroluje STV/M vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
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1 SITUACE STAVBY 

1.1 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
Stavba se nachází v Olomouci, v městské části Lazce. Příjezdová 

komunikace je z ulice Dlouhá. Stavba je situována na sídlišti s bytovými a 
rodinnými domy, vedle stavby se také nachází zdravotnické centrum s lékárnou 
a základní škola. K jedné straně objektu vede zpevněná pozemní komunikace, 
ze všech stran jsou chodníky pro pěší. 

Místo stavby – parcela č. 109/1, katastrální území Lazce, Olomouc.  

 
Obr. 27: Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

1 – místo stavby 
2 – stavební dvůr zhotovitelské firmy 
3 – skládka odpadů 
4 – betonárna 
5 – stavebniny 
6 – půjčovna autojeřábu 

1.2 Situace stavby s bližšími vztahy dopravních tras 
Vjezd na staveniště bude z ulice Černochova, vnitrostaveništní komunikace 

bude jednosměrná, výjezd bude na ulici Dlouhá. Na ulici Dlouhá lze přijet ze dvou 
směrů, ze severu se přijede po ulici Lazecká, z jihu je to ulice Dobrovského. V 
okolí staveniště bude osazeno dopravní značení upozorňující na probíhající 
výstavbu. 
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Obr. 28: Dopravní situace stavby 

Níže lze vidět rozmístění stálých a dočasných dopravních značek. Značení 
a provoz na pozemních komunikacích upravuje vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (+ novela NV 
84/2016). 

 
Obr. 29: Situace stavby s bližšími vztahy dopravních tras 

 

A 
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Tab. 21: Seznam použitých dopravních značek 

- 

 

POZOR!  
VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY 

P 2 

 

Hlavní pozemní komunikace 
Značka označuje zejména v obci hlavní 
pozemní komunikaci v nejbližší 
křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé nebo 
složitější křižovatky. 

P 4 

 

Dej přednost v jízdě! 
Značka označuje vedlejší pozemní 
komunikaci. 

IP 6 

 

Přechod pro chodce 
Značka označuje přechod pro chodce 
vyznačený vodorovnou značkou 
„Přechod pro chodce“, a to zejména 
mimo křižovatku. 

IP 10a 

 

Slepá pozemní komunikace 
Značka označuje pozemní komunikaci, 
která dále končí nebo po které nelze 
dále pokračovat v jízdě. 
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2 TRASY 

2.1 TRASA NA STAVEBNÍ DVŮR 
Adresa: Stavební dvůr společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. 
 Na Statkách 430, Olomouc, 783 01 
 http://www.gemo.cz/ 
Délka trasy: 11,3 km 
Popis trasy: Trasa bude sloužit pro dovoz nářadí, strojů a některého materiálu 

ze skladu zhotovitelské firmy. Na téhle trase budou jezdit osobní 
a dodávková vozidla a nákladní automobily. Všechny kritické 
body vyhovují průjezdu nákladního automobilu. Výška podjezdů 
je dostačující. 

 
Obr. 30: Trasa na stavební dvůr 

A 

B 

C 
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2.2 TRASA NA SKLÁDKU ODPADŮ 
Adresa: Skládka odpadů LO HANÁ, s.r.o. 

 Skládka Mrsklesy, Velká Bystřice, 783 53 
 http://www.lohana.cz/ 
Otevírací doba: Po – Pá 6:00 – 14:30 
Délka trasy: 14,6 km 
Popis trasy: Trasa bude sloužit pro odvoz veškerého odpadu, včetně 

vytěžené zeminy kromě ornice. K odvozu odpadů budou sloužit 
nákladní automobily a popelářské vozy. Všechny kritické body 
vyhovují průjezdu nákladního automobilu. 

 
Obr. 31: Trasa na skládku odpadů 

2.3 TRASA ZE STAVEBNIN DEK 
Adresa: Stavebniny DEK Olomouc, s.r.o. 

 Pavelkova 1190/10A, 779 00, Olomouc 
 http://www.dek.cz/ 
Otevírací doba: Po – Pá 6:30 – 16:30 
Délka trasy: 4,8 km 
Popis trasy: Trasa bude sloužit pro dovoz materiálu. Budou používány 

dodávkové a nákladní automobily. Všechny kritické body 
vyhovují průjezdu nákladního automobilu. 

 
Obr. 32: Trasa ze stavebnin DEK 

D 

A 
D 
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2.4 TRASA Z ARMOVNY 
Adresa armovny: Armovna a stavebniny Výztuž CZ, s.r.o. 
 Jiráskova 323, Tlumačov, 763 62 
 http://www.vyztuz.cz/armovna/ 
Délka trasy: 51,0 km 
Popis trasy: Trasa bude sloužit pro dovoz veškeré výztuže do železobetonových 

konstrukcí – piloty, základy, sloupy, stěny, stropy, opěrné zídky. 
Výztuž bude dovážena nákladním automobilem. Všechny kritické 
body vyhovují průjezdu nákladního automobilu. Výška podjezdu 
železniční tratě je dostačující. 

 
Obr. 33: Trasa z armovny 
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2.5 TRASA Z BETONÁRNY 
Adresa betonárny: SKANSKA TRANSBETON s.r.o. 

 Pavelkova 8/1177, 779 00, Olomouc - Hodolany 
 https://www.betonserver.cz/skanska-transbeton-olomouc/ 
Orientační ceny: C25/30, S3:  1 985 Kč/m3 

 C20/25, S3:  1 825 Kč/m3 

 C8/10, S2:  1 315 Kč/m3 
Délka trasy: 5,0 km 
Popis trasy: Trasa bude sloužit pro dovoz čerstvého betonu pro veškeré 

železobetonové konstrukce – piloty, základy, sloupy, stěny, stropy, 
opěrné zídky. Veškeré kritické body vyhovují pro průjezd 
autodomíchávače i autočerpadla. 

 
Obr. 34: Trasa z betonárny 

  

A 
D 
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2.6 TRASA Z PŮJČOVNY VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 
Adresa: Liebherr - Stavební stroje CZ s.r.o. 

 Vintrovna 17, 664 41, Popůvky u Brna 
 http://www.liebherr.cz/ 
Délka trasy: 96 km 
Popis trasy: Jeřáb bude dovezen po částech na návěsech nákladních 

automobilů a bude smontován pomocí autojeřábu. Všechny 
kritické body vyhovují průjezdu nákladních automobilů. 

 
Obr. 35: Trasa z půjčovny věžového jeřábu 
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2.7 TRASA Z PŮJČOVNY AUTOJEŘÁBU 
Adresa: Autojeřáby Rekos, spol. s.r.o. 

 Řepčín 254, 779 00, Olomouc 
 http://www.autojeraby-rekos.cz/ 
Délka trasy: 3,5 km 
Popis trasy: Autojeřáb se po téhle trase dopraví sám na svém podvozku bez 

jakýchkoliv omezení. Všechny kritické body vyhovují průjezdu 
autojeřábu. Cena za 1 km činí 65 Kč. Cena cesty na staveniště 
a zpět vychází na 455 Kč. 

 
Obr. 36: Trasa z půjčovny autojeřábu 

3 KRITICKÉ BODY 
Kritickými body jsou jen křižovatky. Mosty po trasách mají dostatečnou 

únosnost a výška podjezdů také vyhovuje. Křižovatky posuzuji podle kritických 
vozidel, jimiž jsou nákladní automobily, autodomíchávač a autočerpadlo. Tyhle 
vozidla mají vnitřní poloměr zatáčení 15 m a jsou široká 2,5 m. 

Přeprava vrtné soupravy je nadrozměrná doprava. V obloucích menších 
poloměrů než je poloměr zatáčení soupravy bude využito více silničních pruhů 
komunikace. Bezpečnost zajistí doprovodné vozidlo. 

B 

A 
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3.1 Bod A 
Jedná se o křižovatku u příjezdu ke staveništi - ulice Dobrovského, Dlouhá, 

Václava III. a Černochova. 

 
Obr. 37: Kritický bod A 

3.2 Bod B 
Jedná se o kruhový objezd spojující ulice Studentská, Na Střelnici, 

Dobrovského a Zámečnická. 

 
Obr. 38: Kritický bod B 
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3.3 Bod C 
Jedná se o křižovatku mezi ulicemi Palackého, Legionářská a Studentská. 

 
Obr. 39: Kritický bod C 

3.4 Bod D 
Jedná se o křižovatku mezi ulicemi Pavlovická a U Podjezdu. 

 
Obr. 40: Kritický bod D 
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1 DOZER CATERPILLAR D6T 

Pásový dozer poslouží k sejmutí ornice z celého území staveniště v tloušťce 
20 cm. Ornici bude shrnovat na hromady, které budou naloženy nakladačem a 
odvezeny nákladním automobilem na skládku . Stroj bude na staveniště 
dopraven na návěsu tahače.  
 
Šířka:  3 480 mm 
Délka:  4 546 mm 
Výška:  3 235 mm 
Výkon motoru:  190 kW 
Maximální rychlost:  14,4 km/h 
Provozní hmotnost:  24 020 kg 
Radlice LGP A:  objem = 5,22 m3  
 šířka = 5,070 m 

 
Obr. 41: Dozer Caterpillar D6T 
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2 RÝPADLO CATERPILLAR 312E 

Rýpadlo s hloubkovou lopatou je určený pro vyhloubení základové jámy a 
vykopání sjezdu do jámy. Během výkopu bude i modelovat svahy jámy. 
Vytěženou zeminu bude rovnou nakládat na nákladní automobily. Stroj bude na 
staveniště dopraven na návěsu tahače. 

Šířka:  2 590 mm 
Přepravní délka:  7 680 mm 
Výška:  2 770 mm 
Výkon motoru:  70,0 kW 
Maximální rychlost:  5,5 km/h 
Provozní hmotnost:  13,2 - 15,7 t 
Max. dosah: 8,41 m 
Hloubkový dosah:  6,04 m 
Objem lopaty:  0,72 m3  

 
Obr. 42: Rýpadlo Caterpillar 312E  
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3 RÝPADLO-NAKLADAČ CATERPILLAR 434F2 

Rýpadlo-nakladač bude sloužit převážně pro nakládání zeminy na nákladní 
automobily. Dále pro modelování skládek na staveništi, upravování svahů a 
dočištění základové jámy. 

Šířka:  2 352 mm 
Délka:  5 921 mm 
Výška:  3 780 mm 
Výkon motoru:  74,5 kW 
Maximální rychlost:  40,0 km/h 
Kružnice zatáčení: vnější = 11,7 m 
Provozní hmotnost: 8,7-11,3 t 
Objem lopaty:  nakladač = 1,3 m3  
 rýpadlo = 0,08 - 0,29 m3 

 

 
Obr. 43: Rýpadlo-nakladač Caterpillar 434F2 
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Obr. 44: Rýpadlo-nakladač – tabulka parametrů 
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4 SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ CATERPILLAR 262D 

Smykem řízený nakladač bude používán pro nakládání vytěžené zeminy při 
vrtání pilot, pro drobné terénní úpravy během výstavby, dočišťování apod. Dále 
může sloužit pro přepravu palet s materiálem pomocí paletových vidlí na lopatě. 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu s kontejnerem. 

Šířka:  1 676 mm 
Délka:  3 714 mm 
Výška:  2 110 mm 
Výkon motoru:  54,4 kW 
Maximální rychlost:  17,7 km/h 
Provozní hmotnost:  1 225 kg 
Objem lopaty:  0,48 m3  

 
Obr. 45: Nakladač Caterpillar 262D  
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5 VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG 15H 

Vrtná souprava poslouží pro provádění všech pilot o průměrech 620, 880 a 
1000 mm v délkách 4-12 m. Souprava bude piloty vrtat pomocí vrtného hrnce 
(šapy), pažit ocelovými výpažnicemi a je schopná i osadit armokoše. Stroj bude 
na staveniště dopraven na návěsu tahače. Příslušenství ke stroji bude dopraveno 
nákladním automobilem. 

Výkon motoru:  168,0 kW 
Maximální rychlost:  1,5 km/h 
Provozní hmotnost:  49,0 t 
Max. poloměr vrtu:  1,5 m 
Max. hloubka vrt: 18,7 m 

 

 
Obr. 46: Vrtná souprava Bauer BG15H 
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Pažnice a vrtný hrnec: 

  

 
Obr. 47: Pažnice a vrtný hrnec 
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6 STACIONÁRNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 
TURMDREHKRAN 90 EC-B6 

Byl zvolen věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 s horizontálním dosahem 50 
metrů a nosností 1,5 až 3,0 tuny. Jeřáb bude zapůjčen od společnosti Liebherr-
Stavební stroje CZ s.r.o. z Brna, Popůvky.  

Umístění jeřábu je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště. Bude využit 
maximální horizontální dosah, který činí 50 m. Výška věže se zvolí dle nejvyšší 
části objektu (+12,850 m), musí se počítat i s výškou břemene, závěsu a 
vzdálenost pro manipulaci. Tudíž věž bude vysoká 24,5 metrů. 

V maximálním dosahu jeřábu se vyskytuje vnitrostaveništní komunikace i 
skládka a předvýrobní plocha. Zde budou břemena do maximální hmotnosti 1,5 
tuny. Jedná se o paletu se zdícími tvárnicemi, výztuž, bednění a další lehčí 
materiál. 

Nejtěžší břemeno je prefabrikované montované schodiště o hmotnosti 2,5 
tuny. Tento prvek lze přivézt a naložit z přilehlé komunikace, která je ve 
vzdálenosti 32 metrů od paty jeřábu. V téhle vzdálenosti jeřáb unese 2,56 tuny. 

Podrobný návrh jeřábu i s ekonomickou a časovou rozvahou je v kapitole 
Návrh zvedacího mechanismu. 

 

 
Obr. 48: Věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 90 EC-B6 
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7 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER SCHWING BASIC 
LINE 

Autodomíchávače budou dovážet čerstvý beton z betonárny v Hodolanech 
(4 km) na staveniště. Objem bubnu autodomíchávače bude 9 m3. Čerstvý beton 
budou aplikovat pomocí autočerpadla. 

 

 
Obr. 49: Autodomíchávač Stetter Schwing Basic Line 

8 AUTOČERPADLO SCHWING S39 SX 

Autočerpadlo bude použito pro ukládání betonu všech ŽB konstrukcí 
(základy, sloupy, stěny, stropy). Autočerpadlu beton budou dovážet 
autodomíchávače. Autočerpadlo bude pracovat z několika poloh na staveništi. 
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Nejvzdálenější místo (strop suterénu) v minimální výšce je 35 metrů daleko. 
V maximální výšce objektu 14,5 metrů je nejvzdálenější pozice 30 metrů daleko 
(strop 4NP). 

Zapatkování:  7 940 x 8 950 mm 
Dopravní potrubí:  DN 125 
Délka:  do 12 m 
Horizontální dosah:  34,7 m 
Max. průtok:  163 m3/h 

 

 
Obr. 50: Autočerpadlo Schwing S39 SX 
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9 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T158 

Nákladní automobily budou sloužit pro přepravu zeminy na skládku, dále 
pro dovoz substrátu pro zelenou střechu a dále pro přesun některého 
materiálu/sutě. Musí se dbát na nosnost automobilu, nesmí být přetěžován, dále 
se musí dbát na čistotu vozu, aby neznečišťoval veřejné komunikace. 

Šířka:  2 550 mm 
Délka:  7 760 mm 
Výška:  3 240 mm 
Výkon motoru:  291 kW 
Maximální rychlost:  85 km/h 
Provozní hmotnost:  30 t 
Užitečná hmotnost: 19 750 kg 
Objem korby:  10 m3 

 
Obr. 51: Nákladní automobil Tatra T158 
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10 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 35.400 s hydraulickou 
rukou HIAB 477E-6 

Automobil je navržený pro dovoz většiny materiálu (výztuž, bednění, palety 
atd.) Je vybaven hydraulickou rukou pro vyložení nákladu na skládku na 
staveništi. 

Nosnost vozidla:  12 t 
Ložná plocha:  6,2 x 2,45 m 
Dosah hydr. ruky:  16,5 m 
Vyložení / nosnost hydr. ruky: 
3,3 m / 12,00 t 
14,3 m / 2,42 t 
16,5 m / 2,08 t 

Obr. 52: Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 

11 TAHAČ IVECO STRALIS HI-WAY s PODVALNÍKEM 
GOLDHOFER STN 

Tahač s podvalníkem bude sloužit k přepravě těžkých strojů jako jsou dozer, 
rýpadlo a vrtná souprava na staveniště. 

Šířka:  2 550 mm 
Délka:  6 815 mm 
Výška:  3 234 mm 
Výkon motoru:  412 kW 
Maximální rychlost:  80 km/h 
Provozní hmotnost:  48 t (60/80 t) 
Nosnost podvalníku: 50 t 
Šířka plochy podvalníku: až 3 m 
Užitná délka podvalníku: 11,9 m (8,4 m spodní plocha)  

 
Obr. 53: Podvalník Goldhofer STN 
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Obr. 54: Tahač Iveco Stralis Hi-Way 

12 DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 

Dodávkové automobily budou sloužit k přepravě drobného materiálu, 
nástrojů a nářadí, dále pro přepravu zaměstnanců. 

Šířka:  1 904 mm 
Délka:  5 290 mm 
Výška:  1 990 mm 
Objem nákladového  
prostoru:  5,8 - 9,3 m3 

Výkon motoru:  75 kW 

Obr. 55: Dodávkový automobil Volkswagen Transporter 
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13 STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 500 Z 

Stavební výtahy budou použity pro 
dokončovací práce. Budou sloužit pro 
dopravení materiálu a nářadí na 
požadované podlaží. 

Nosnost 850 kg 
Rychlost zdvihu 24 m/min 
Max. výška 100 m 
Napájení 400V / 16A 
Rozměry koše 160 x 140 x 110 cm 

Obr. 56: Stavební výtah GEDA 500Z 

14 OMÍTACÍ STROJ CEMIX 

Během dokončovacích pracích budou 
využity pro provádění vnitřních omítek. 
Omítková směs bude aplikována ze sila 
CEMIX o objemu 8,5 m3. 

 

Obr. 57: Omítací stroj CEMIX 

15 TOTÁLNÍ STANICE SOUTH NTS362R a NIVELAČNÍ 
PŘÍSTROJ NL-26 PROFI 

Totální stanice s výtyčkou poslouží k zaměření veškerých prvků při 
výstavbě a nivelační přístroj pro výškové zaměřování. 

   
Obr. 58: Totální stanice South a nivelační přístroj NL-26 
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16 LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ BOSCCH 

Laserový nivelační přístroj bude 
používán pro dosažení výšky vrstev 
podlah, potrubí, otvorů, obkladů apod. 

Obr. 59: Laserový nivelační přístroj Bosch 

17 RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA NAREX EPK 16D - elektrická 

Nástroj slouží pro řezání dřevěných prken na bednění základové desky. 

Výkon:  1 100 W 
Hloubka řezu:  0 - 55 mm 
Hmotnost:  3,4 kg  

 
Obr. 60: Okružní pila Narex 

18 ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH PWS650 - elektrická 

Bruska bude používána pro řezání a broušení železa, převážně pro 
zkracování betonářské výztuže. 

Výkon:  650 W 
Průměr kotouče:  115 mm 
Hmotnost:  3,0 kg  

 
Obr. 61: Úhlová bruska Bosch 
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19 SVÁŘECÍ AGREGÁT TELWIN TELMIG 250/2 

Svářecí agregát bude použit pro svařování ocelových prutů 
v železobetonových konstrukcích. 

Příkon:  3 kW 
Max. svářecí proud: 260 A 
Hmotnost:  50 kg  

 
Obr. 62: Svářecí agregát Telwin 

20 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SIGMA 65-KDFU 

Čerpadlo poslouží k odčerpávání spodní a dešťové vody ze stavební jámy. 

Příkon:  1 500 W 
Dopravní výška: 15 m 
Průtok: 5,3 l/s 
Hmotnost: 32 kg 

 
Obr. 63: Ponorné kalové čerpadlo Sigma 65 

21 VYSOKOTLAKÁ MYČKA Kärcher HD 6/15 C 

Vysokotlaká myčka budou používána pro očišťování automobilů 
vyjíždějících ze staveniště. Dále lze použít pro omytí bednění, nářadí apod. 

Příkon:  3,1 kW 
Pracovní tlak: 3-15 MPa 
Průtok: 560 l/hod 
Hmotnost: 23 kg 

 
Obr. 64: Vysokotlaká myčka Kärcher 
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22 HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN s hadicí 

Hořák se použije pro natavování asfaltových pásů pro hydroizolaci. Hořák 
se připojí k tlakové lahvi se stlačeným propan-butanem. 

 
Obr. 65: Hořák na propan-butan s hadicí 

23 VIBRAČNÍ DESKA LUMAG RP-160HPC 

Vibrační deska poslouží ke zhutnění podsypu pod základovou deskou a pod 
zpevněné plochy. 

Výkon motoru:  6 kW 
Hloubka hutnění: 50 cm 
Rozměry desky: 650 x 500 mm 
Hladina hluku: 104 dB 
Hmotnost: 158 kg 

Obr. 66: Vibrační deska Lumag 

24 VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZH 

Vibrační lišta se použije pro zhutnění betonových desek. 

Výkon motoru:  1,1 HP 
Hloubka hutnění: 50 cm 
Frekvence: 9 500 min-1 

Délka lišty: 4 m 
Hmotnost: 27 kg 

 

Obr. 67: Vibrační lišta Enar QZH 
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25 PONORNÝ VIBRÁTOR ENAR AVMU 

Ponorný vibrátor se použije pro zhutnění betonových stěn a průvlaků. 

 
Obr. 68: Ponorný vibrátor ENAR AVMU 

26 MÍCHADLO NAREX EGM 10-E3 

Míchadlo bude používání pro vymíchání lepidel pro přípravu lepidel a malt 
pro zdění, přilepování polystyrenových desek KZS apod. 

 
Obr. 69: Míchadlo Narex EGM 10-E3 

27 VRTAČKA S PŘÍKLEPEM NAREX EVP 13 

 
Obr. 70: Vrtačka s příklepem Narex EVP 13 
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28 MOTOROVÁ PILA STIHL MS291 

 
Obr. 71: Motorová pila Stihl MS291 

29 POUŽITÉ ZDROJE 

• https://www.liebherr.com/ 
• http://www.cat.com/en_GB.html 
• http://www.bauerpileco.com/ 
• http://www.schwing.cz/cz/ 
• http://www.truck.man.eu/ 
• http://www.tatra.cz/ 
• http://www.iveco.com/czech/ 
• http://www.goldhofer.de/en 
• http://www.volkswagen.cz/ 
• http://www.husqvarna.com/ 
• http://www.bosch-professional.com/cz/cs/ 
• http://www.telwin.com/ 
• http://www.sigma.cz/ 
• http://www.karcher.cz/cz/ 
• http://www.lumag.cz/ 
• http://www.enar.cz/ 
• http://www.cemix.cz 
• http://www.stihl.cz 
• https://www.narexcz.cz 
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1 STACIONÁRNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 
TURMDREHKRAN 90 EC-B6 

1.1 Informace o jeřábu 
Byl zvolen věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 s horizontálním dosahem 50 

metrů a nosností 1,5 až 3,0 tuny. Jeřáb bude zapůjčen od společnosti Liebherr-
Stavební stroje CZ s.r.o. z Brna, Popůvky.  

Umístění jeřábu je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště. Bude využit 
maximální horizontální dosah, který činí 50 m. Výška věže se zvolí dle nejvyšší 
části objektu (+12,850 m), musí se počítat i s výškou břemene, závěsu a 
vzdálenost pro manipulaci. Tudíž věž bude vysoká 24,5 metrů. 

 

 
Obr. 72: Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 
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Obr. 73: Pohled na umístění věžového jeřábu 

1.2 Posudek jeřábu 
V maximálním dosahu jeřábu se vyskytuje vnitrostaveništní komunikace i 

skládka a předvýrobní plocha. Zde budou břemena do maximální hmotnosti 1,5 
tuny. Jedná se o paletu se zdícími tvárnicemi, výztuž, bednění a další lehčí 
materiál. 

Nejtěžší břemeno je prefabrikované montované schodiště o hmotnosti 2,5 
tuny. Tento prvek lze přivézt a naložit z přilehlé komunikace, která je ve 
vzdálenosti 32 metrů od paty jeřábu. V téhle vzdálenosti jeřáb unese 2,56 tuny. 

 
Obr. 74: Únosnost věžového jeřábu 
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1.3 Doprava na staveniště a montáž 
1.3.1 Obecné informace 

Jeřáb bude zapůjčen od společnosti Liebherr - Stavební stroje CZ s.r.o. 
z Brna, Popůvky. Dopravu jeřábu na staveniště v Olomouci zajistí dodavatel 
jeřábu. 

Jeřáb bude založen na betonové desce podepřené pilotami. Únosnost 
založení je posouzena statikem. Jeřáb bude dovezen nákladními automobily 
s návěsy a smontován pomocí autojeřábu. Montáž jeřábu bude ihned po 
dokončení základové desky a nabytí požadované pevnosti. 

1.3.2 Trasa dopravy 
Trasa povede z Popůvek (Brno) na dálnici D1 (nájezd 190), na exitu 230 se 

jede směr Olomouc po D46, dále obchvatem D35 na Řepčín a Olomoucí na 
staveniště v části Lazce, ulice Dlouhá. Trasa je dlouhá 96 km. Na trase se 
nenachází žádná místa, která by zamezila průjezdu. 

 
Obr. 75: Trasa dopravy věžového jeřábu 

  



 

  160 

1.4 Časový a finanční plán 
Věžový jeřáb bude na staveništi od spodní hrubé stavby až po dokončení 

střechy a část dokončovacích prací (září 2018 – leden 2020). Celková doba 
jeřábu na staveništi činí 17 měsíců. 

A) Nabídka od Liebherr – Stavební stroje CZ s.r.o. (Brno, Popůvky) 

Měsíční nájemné: 70,500,- Kč 

Doprava na stavbu: 45.000,- Kč 

Montáž včetně zprovoznění: 63.000,- Kč 

Demontáž: 63.000,- Kč 

Doprava ze stavby: 45.000,- Kč 

Autojeřáb montáž: 39.000,- Kč 

Autojeřáb demontáž: 39.000,- Kč 

Celková cena činí: 
2 x (45 000 + 63 000 + 39 000) + 17 x (70 500) Kč = 1 492 000 Kč 

B) Nabídka od Kranimex s.r.o. (Praha 9, Kyje) 

Měsíční nájemné: 56.000,- Kč 

Doprava na stavbu: 140.000,- Kč 

Montáž včetně autojeřábu: 118.000,- Kč 

Demontáž včetně autojeřábu: 118.000,- Kč 

Doprava ze stavby: 140.000,- Kč 

Celková cena činí: 
2 x (140 000 + 118 000) + 17 x (56 000) Kč = 1 468 000 Kč 

1.5 Ekologie 
Během výstavby a používání jeřábu se musí dbát na ekologii a BOZP. Jeřáb 

musí být v dobrém technickém stavu, tak aby neznečišťoval životní prostředí, 
neprodukoval nadlimitní hladinu akustického tlaku a byl bezpečný pro práci. 

Jeřáb bude dovezen nákladními automobily a sestaven pomocí autojeřábu. 
Tyhle stroje používají spalovací motory, které produkují výfukové plyny a může 
z nich odkapávat olej a další provozní kapaliny, které by měly být minimalizovány. 
Samotný provoz jeřábu je jen na elektrickou energii, takže nejsou produkovány 
žádné odpadní látky a hluk je také minimální. Tenhle věžový jeřáb je relativně 
šetrný k životnímu prostředí. 
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2 AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1030/2 

2.1 Informace o jeřábu 
Byl vybrán autojeřáb Liebherr 1030/2 s ramenem dlouhým 30 m. Nosnost 

jeřábu se pohybuje v rozmezí 1,4 až 35 tun. Jeřáb bude zapůjčen od společnosti 
Autojeřáby Rekos z Olomouce. 

Celková hmotnost stroje je 24 tun. Přibližné přepravní rozměry jsou 
3,6/2,5/10,1 m. Při zapatkování potřebuje prostor alespoň 6,1 x 10,1 metrů. 

 

 
Obr. 76: Autojeřáb Liebherr LTM 1030/2 
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2.2 Posudek jeřábu 
Jeřáb bude pracovat z pěti různých stanovišť, tak aby pokryl všechny 

nadzemní části stavby. Většina břemen bude do hmotnosti 1,4 tuny, což jeřáb 
unese i při maximálním horizontálním vyložení s neprodlouženým ramenem o 
délce 30 metrů. Jedná se o paletu se zdícími tvárnicemi, výztuž, bednění a další 
lehčí materiál. 

Nejtěžší břemeno je prefabrikované montované schodiště o hmotnosti 2,5 
tuny. Tento prvek jeřáb zvedne v maximální horizontální vzdálenosti 20 metrů. 
Pozice jeřábu jsou navrženy tak, aby tomuto břemeni vyhověly. Nejkritičtější je 
schodiště ve 3 NP u části B. Schodiště bude osazeno před zhotovením stropu 
nad tímto patrem, aby roh budovy nepřekážel jeřábu. 

 
Obr. 77: Pozice autojeřábu na staveništi 
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Obr. 78: Zatěžovací křivka autojeřábu 

 
Obr. 79: Pohled na umístění autojeřábu 
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2.3 Doprava na staveniště 
Jeřáb bude zapůjčen od společnosti Autojeřáby Rekos z Olomouce. Přesná 

adresa je Řepčín 254, 779 00 Olomouc. Vzdálenost mezi půjčovnou a stavbou je 
jen 3,5 km. Na trase se nenachází žádná místa, která by zamezila průjezdu. Cena 
za 1 km činí 65 Kč. Cena cesty na staveniště a zpět vychází na 455 Kč. 

 
Obr. 80: Trasa z půjčovny autojeřábu 

2.4 Časový a finanční plán 
Autojeřáb bude na staveništi převážně po dobu provádění horní hrubé 

stavby a dále párkrát dle potřeby pro manipulaci s těžšími břemeny. Při hrubé 
horní stavbě (září 2018 – květen 2019) by zde měl být jeřáb neustále, tj. 9 měsíců. 
Lze počítat s nasazením 4 dny v týdnu a dále ještě minimálně 5x přijede na 
jednodenní práci.  

• Celkový počet hodin na stavbě je (9 měsíců x 4 týdny x 4 dny v týdnu x 8 
hodin) + (5 x 8 hodin) = 1192 hodin 

• Hodinová sazba za pronájem činí 1200 Kč. 
• Cena za 1 km přepravy činí 65 Kč. Cena cesty na staveniště a zpět vychází 

na 455 Kč. 
• Celková cena za autojeřáb činí (1192 hod x 1200 Kč) + (9x4x4+5) x 455 Kč 

= 1 498 195 Kč 
 

2.5 Ekologie 
Během používání autojeřábu se musí dbát na ekologii a BOZP. Autojeřáb 

musí být v dobrém technickém stavu, tak aby neznečišťoval životní prostředí, 
neprodukoval nadlimitní hladinu akustického tlaku a byl bezpečný pro práci. 

Autojeřáb je poháněn spalovacím motorem, který produkuje výfukové plyny 
a může z něj odkapávat olej a další provozní kapaliny (např. z hydraulického 



 

  165 

systému). Tyhle odpady by měly být minimalizovány. Je vhodné umístit 
odkapovou vanu pod motor automobilu. 

3 ZÁVĚR 

3.1 Vyhodnocení 
Cenově veškeré varianty vychází přibližně nastejno. 
Věžový jeřáb z Brna – 1 492 000 Kč 
Věžový jeřáb z Prahy – 1 468 000 Kč 
Autojeřáb z Olomouce – 1 498 195 Kč 

Výhodnější volbou dle mě je používání věžového jeřábu. Stavba je větších 
rozměrů a je lepší mít jeřáb stále k dispozici a výkonnost věžového jeřábu je vyšší 
než autojeřábu. Tudíž věžový jeřáb vychází ekonomicky výhodněji než autojeřáb. 
Z hlediska ekologie také více vyhovuje věžový jeřáb, který je poháněn elektrickou 
energií na rozdíl od autojeřábu se spalovacím motorem.  

Možná jako lepší řešení by bylo používání trochu menšího a levnějšího 
věžového jeřábu a pro nejtěžší břemena, myšlena schodišťová ramena, by se 
mohl pronajmout autojeřáb. Tento princip by zlevnil, usnadnil a urychlil výstavbu. 
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1 INFORMACE O PROCESU 
Základy i nosný systém budovy je zhotoven ze železobetonových 

monolitických konstrukcí – myšleny základy, svislé nosné stěny, stropy, ztužující 
stěny. 

Je vhodné vybrat technologii a způsob betonáže z hlediska finančního a 
časového. Záleží na časovém prostoru a výši finančních prostředků. Dále také 
rozhoduje situace stavby včetně jejího prostorového řešení. 

Pro porovnání navrhuji bádii na beton o objemu 750 litrů a autočerpadlo 
s dosahem 35 metrů a maximálním průtokem 163 m3/h. 

2 VÝKAZ MNOŽSTVÍ PROVÁDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
V následující tabulce jsou kubatury železobetonových konstrukcí po 

patrech. Jsou rozděleny na vodorovné a svislé konstrukce kvůli rozdílné pracnosti 
a následnému výpočtu doby betonáže. 

Tab. 22: Výkaz množství monolitických konstrukcí 

Konstrukce Vodorovné 
konstrukce Svislé konstrukce Celkem 

Základová deska 1291,5 m3 - 1291,5 m3 
Suterén 884,5 m3 368,1 m3 1252,6 m3 
1NP 352,2 m3 286,7 m3 638,9 m3 
2NP 352,2 m3 288,6 m3 640,8 m3 
3NP 282,8 m3 194,5 m3 477,3 m3 
4NP 130,4 m3 77,3 m3 207,7 m3 
Celkem 3293,6 m3 1215,2 m3 4508,8 m3 
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3 NÁVRH MECHANIZACE 

3.1 Bádie na beton ProfiTech 1016L.10 
Vybral jsem bádii o objemu 750 litrů a nosnosti 1800 kg. Bádie na beton je 

zvolena dle nejvzdálenějšího místa betonáže (42,5 m) od věže jeřábu, který v této 
vzdálenosti dokáže unést břemeno těžké 1850 kg.  

Objem:  750 l 
Výška:  1600 mm 
Nosnost:  1800 kg 
Hmotnost:  200 kg 

Obr. 81: Bádie na beton ProfiTech 1016L.10 

 

3.2 Autočerpadlo Schwing S39 SX 
Autočerpadlo bude použito pro ukládání betonu všech ŽB konstrukcí 

(základy, sloupy, stěny, stropy). Autočerpadlu beton budou dovážet 
autodomíchávače. Autočerpadlo bude pracovat z několika poloh na staveništi. 
Nejvzdálenější místo (strop suterénu) v minimální výšce je 35 metrů daleko. 
V maximální výšce objektu 14,5 metrů je nejvzdálenější pozice 30 metrů daleko 
(strop 4NP). 

Zapatkování:  7 940 x 8 950 mm 
Dopravní potrubí:  DN 125 
Délka:  do 12 m 
Horizontální dosah:  34,7 m 
Max. průtok:  163 m3/h 
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Obr. 82: Autočerpadlo Schwing S39 SX 
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4 VÝPOČET DOBY BETONÁŽE A FINANČNÍCH 
NÁKLADŮ 

4.1 Bádie 
Pracovní doba na pracovišti je zamýšlena od 7:30 do 16:00 s půl hodinovou 

přestávkou, tj. 8 pracovních hodin. Pro betonáž volím 6 pracovníků. 

Cena pronájmu bádie: 
500 Kč / den 

Orientační časové ukazatele prací: 
Betonáž svislých konstrukcí = 0,50 Nh/m3 

Betonáž vodorovných konstrukcí = 0,37 Nh/m3 

Výpočet doby betonáže: 

D = O x U / P 

D … celková doba procesu [h] 
O … objem práce [m3] 
U … časový ukazatel práce [Nh/m3] 
P … počet pracovníků 

Tab. 23: Výpočet doby betonáže pomocí bádie 

Konstrukce Svislé Výpočet Celková doba Vodorovné 
Základová 
deska 1291,5 m3 1291,5 x 0,37 / 6 80 hod = 10 dní 

Suterén 368,1 m3 368,1 x 0,5 / 6 31 hod = 4 dny 
884,5 m3 884,5 x 0,37 / 6 55 hod = 7 dní 

1NP 286,7 m3 286,7 x 0,5 / 6 24 hod = 3 dny  
352,2 m3 352,2 x 0,37 / 6 22 hod = 3 dny 

2NP 288,6 m3 288,6 x 0,5 / 6 24 hod = 3 dny 
352,2 m3 352,2 x 0,37 / 6 22 hod = 3 dny 

3NP 194,5 m3 194,5 x 0,5 / 6 16 hod = 2 dny 
282,8 m3 282,8 x 0,37 / 6 18 hod = 3 dny 

4NP 77,3 m3 77,3 x 0,5 / 6 7 hod = 1 den 
130,4 m3 130,4 x 0,37 / 6 8 hod = 1 den 

Celkem 3293,6 m3 - 307 hod = 40 dní 
 
Výpočet finančních nákladů: 
Celková čistá pracovní doba bádie je 307 hodin, přepočteno na pracovní 

dny to vychází na 40 dní.  
Náklady na pracovníky činí 307 hod x 200 Kč/hod x 6 = 368 400 Kč 
Náklady za pronájem bádie činí 40 dní x 500 Kč/den = 20 000 Kč. 
Celkové náklady činí 368 400 Kč + 20 000 Kč = 388 400 Kč. 



 

  173 

 

4.2 Autočerpadlo 
Pracovní doba na pracovišti je zamýšlena od 7:30 do 16:00 s půl hodinovou 

přestávkou, tj. 8 pracovních hodin. Pro betonáž volím 6 pracovníků. 

Cena pronájmu autočerpadla: 
2270 Kč / hod 
46 Kč / km za dopravu stroje na stavbu a zpět 

Orientační časové ukazatele prací: 
Betonáž svislých konstrukcí = 0,18 Nh/m3 

Betonáž vodorovných konstrukcí = 0,17 Nh/m3 

Výpočet doby betonáže: 

D = O x U / P 

D … celková doba procesu [h] 
O … objem práce [m3] 
U … časový ukazatel práce [Nh/m3] 
P … počet pracovníků 

Tab. 24: Výpočet doby betonáže autočerpadlem 

Konstrukce Svislé Výpočet Celková doba Vodorovné 
Základová 
deska 1291,5 m3 1291,5 x 0,17 / 6 40 hod = 5 dní 

Suterén 368,1 m3 368,1 x 0,18 / 6 11 hod = 2 dny 
884,5 m3 884,5 x 0,17 / 6 25 hod = 4 dny 

1NP 286,7 m3 286,7 x 0,18 / 6 9 hod = 1 den 
352,2 m3 352,2 x 0,17 / 6 10 hod = 2 dny 

2NP 288,6 m3 288,6 x 0,18 / 6 9 hod = 1 den 
352,2 m3 352,2 x 0,17 / 6 10 hod = 2 dny 

3NP 
194,5 m3 194,5 x 0,18 / 6 6 hod = 1 den 
282,8 m3 282,8 x 0,17 / 6 8 hod = 1 den 

4NP 77,3 m3 77,3 x 0,18 / 6 3 hod = 1 den 
130,4 m3 130,4 x 0,17 / 6 4 hod = 1 den 

Celkem 3293,6 m3 - 135 hod = 21 dní 
 
Výpočet finančních nákladů: 
Celková čistá pracovní doba autočerpadla je 135 hodin, přepočteno na 

pracovní dny to vychází na 21 dní. 
Betonárna, ze které je zapůjčeno autočerpadlo, je vzdálená 5 km. Jedna 

cesta tam a zpět vychází na 5 km x 46 Kč/km = 230 Kč. Celkové náklady za 
dopravu činí 21 dní x 230 Kč = 4 830 Kč. 

Náklady na pracovníky činí 135 hod x 200 Kč/hod x 6 = 162 000 Kč 
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Náklady za pronájem autočerpadla činí 135 hod x 2270 Kč = 306 450 Kč 
Celkové náklady činí 4 830 Kč + 162 000 Kč + 306 450 Kč = 473 280 Kč. 

5 VYHODNOCENÍ 

5.1 Souhrn 
Bádie 
Celková doba = 40 dní 
Celkové náklady = 388 400 Kč 

Autočerpadlo 
Celková doba = 21 dní 
Celkové náklady = 473 280 Kč 

5.2 Vyhodnocení 
Výhodnější volbou dle mě je použití autočerpadla. Ačkoliv je to podstatně 

dražší varianta, tak se urychlí betonáže zhruba o 19 pracovních dní. Další výhoda 
použití autočerpadla je v nezapojení věžového jeřábu do betonáže, který může 
být využit na jinou činnost. 

Možná ještě jako lepší varianta by bylo využití kombinace autočerpadla a 
bádie. Autočerpadlo by bylo zvoleno pro velké objemy čerstvého betonu 
v krátkém období betonáže (převážně základy, svislé stěny suterénu a stropní 
konstrukce) a bádie právě na menší objemy čerstvého betonu potřebné pro svislé 
nosné a ztužující stěny. Tento princip by mohl ještě zlevnit, usnadnit a možná i 
urychlit výstavbu. 
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ZÁVĚR 

V téhle práci jsem splnil veškeré požadované části, které se týkají stavebně 

technologického projektu stavby. Získal jsem širší přehled v provádění 

monolitických konstrukcí, zelených střech a obecně o procesu výstavby. Poznal 

jsem stroje potřebné k řešeným etapám a hledal nejvhodnější řešení.  

Největším přínosem téhle práce pro mě bylo se umět zorientovat 

v projektové dokumentaci, výkresech a technických zprávách. Dále jsem rád, že 

jsem si rozšířil své znalosti v programu BUILDpowerS pro tvorbu rozpočtů a 

v programu Contec pro časové plánování výstavby. 

Během zpracovávání diplomové práce jsem používal znalosti a podklady 

z mého studia na škole. Zároveň jsem pracoval s platnými zákony, vyhláškami a 

normami. Práce s těmito zdroji mi přinesla větší rozhled a znalosti v oboru. 
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