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Abstrakt Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologické přípravy 
novostavby Futurama business park - objekt C. V této diplomové práci je 
řešeno provádění zemních prací, základových konstrukcí a železobetonového 
monolitického skeletu. Založení bude provedeno na železobetonové 
základové desce. Objekt je navržen jako železobetonový skelet s obvodovými 
ocelovými sloupy a prosklenou fasádou. Práce dále obsahuje časový 
harmonogram a finanční plán (rozpočet) stavby, technologický předpis, 
technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a 
zkušební plán, návrh zařízení staveniště, schéma postupu prací jednotlivých 
etap, bezpečnost práce, vliv technologické etapy na životní prostředí. 

Abstrakt v 
anglickém 
jazyce 

The subject of the thesis is the solution of technological preparation of new 
building construction Futurama Business Park - the object C. In this thesis, is 
solved by the implementation of earthwork, foundation structures and 
reinforced concrete monolithic skeleton. Establishment of the building will be 
made on the concrete foundation slab. The building is designed as a 
reinforced concrete frame with perimeter steel columns and glass façade. The 
work also includes a timetable and financial plan (budget) building, 
technological regulations, technical report of building equipment, mechanical 
design assembly, inspection and test plan, design of site facilities, safety plan, 
impact of technological stage on the environment. 
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Úvod  

 Podklady pro diplomovou práci jsem získal od pana Ing. Petra Zahraje 
z firmy ZÜBLIN s.r.o. Jedná se o architektonicky unikátní objekt umístěný na 
okraji administrativního komplexu. Tuto budovu jsem si vybral především 
z důvodu, že se mi líbil vzhled budovy a provedení opláštění. Výzvou pro mne 
byla myšlenka složitosti provedení zaoblených tvarů konstrukce. Dále mne 
zaujalo, že konstrukce je železobetonová. 
 Práce se z největší části dotýká právě železobetonových prácí. Jde o 
podkladní beton, základy a skelet. Mimoto je ještě jako nosný prvek použita 
ocel ve formě ocelových obvodových sloupů. Díky ocelových sloupům je možno 
celou fasádu opláštit skleněnými tabulemi.  
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1. Obecné informace o stavb ě 

1.1 Stručný popis stavby 
 Objekt C se nachází v severozápadní části areálu administrativního 
centra Invalidovna.  Objekt sestává z jednoho podzemního a dvou nadzemních 
podlaží se střešní nástavbou.  
 Budova C je hmotově odlišná od ostatních objektů areálu.  Dvoupodlažní 
nadzemní část nepravidelného nálevkovitého tvaru je charakterizována 
rytmickým rastrem ocelových V sloupů po celém obvodu.  Fasáda objektu je 
rastrová s pevným plošným zasklením, horizontálně členěná pásy hliníkových 
kompozitních panelů v úrovni stropní desky 1.NP a atiky.  Pouze jižní fasáda 
1.NP je tvořena pevnou stěnou obloženou hliníkovými kompozitními panely 
(zázemí kuchyně).  Ocelové V sloupy jsou v 1.NP předsazeny před fasádu, ve 
2.NP přecházejí do interiéru. 
 V úrovni střešní terasy bude vysazena intenzivní zeleň, přesahující atiku 
objektu, takže celá hmota bude působit jako jakýsi „plechovo-skleněný květník“.  
Střešní nástavba strojovny je opláštěná trapézovým hliníkovým plechem.  

1.2 Hlavní ú častníci realizace stavby 
 
Název akce:   
Futurama business park - objekt C 
 
Objednatel (stavebník) 
Místo:    PROXIMA IMMORENT s.r.o.,  
    Národní 41, 11000  
    Praha 1 
odpovědný zástupce: Ing. Jiří Bureš 

 
Hlavní projektant 
Jméno:   Ing. Petr Chmelík 
Místo projektanta:  S t u d i o    a c h t 
    Praha  
Zhotovitel 
Místo:    OK spol s r.o.  

Čelakovského  1594/2B 
Havířov-Podlesí, 736 01 

odpovědný zástupce: Bc. Petr Okrouhlý 
 
Stavební ú řad:    Praha1, Masarykovo náměstí 1 
Místo stavby:  p.č.693, p.č.693/1 a 692/3, k.ú. Praha 1  
Termíny výstavby:   04/2012 – 1/2013. Podrobně řešeno v příloze         
    B2.1 Časový harmonogram SO 01 
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2. Vlastní text práce 
 V této diplomové práci se zabývám realizací novostavby Futurama 
business park - objekt C. Práce je detailněji zaměřena na realizaci hlavního 
stavebního objektu SO 01 Futurama business park - objekt C. V rámci řešení 
technologické části jsem se zaměřil na hlavní technologické etapy – zemní 
práce, základové konstrukce a hrubá vrchní stavba. 

A. TEXTOVÁ ČÁST 

 A1. Stavebn ě technologická zpráva 
 Zpráva nám systematicky rozřazuje plán celého obsahu diplomové práce 
a seznamuje nás s obecným pohledem na jednotlivé kapitoly. 

 A2. Technologický p ředpis provád ění ŽB skeletu 
 Uvádím zde etapy, které patří do hrubé vrchní stavby v příloze            
B2.1 Časový harmonogram SO 01 a jsou tvořeny výhradně z betonu, nebo 
železobetonu. Jedná se o etapy: podkladní beton, základy, stěny, sloupy, 
průvlaky a stropy. Stěžejním bodem této zprávy je pracovní postup, ve kterém 
se snažím co nejpodrobněji popsat postup výstavby. Tento postup je rozdělen 
do podskupin : montáž výztuže, montáž bednění, betonáž a odbednění. Tato 
zpráva úzce souvisí s výkresem B1.6 Schéma postupu prací - zakládání a také 
se zprávami B4.3 Kontrolní a zkušební plán - Podkladní beton, B4.4  Kontrolní a 
zkušební plán - Základy a B4.6 Kontrolní a zkušební plán - ŽB skelet. 

 A3. Technická zpráva za řízení staveništ ě 
 Řeší nutné náležitosti k  zajištění optimálních podmínek na staveništi 
z hlediska provozního (plochy pro potřeby staveniště, staveništní buňky, 
staveništní přípojky, pracovní čety), bezpečnostního (oplocení, osvětlení 
staveniště, ostraha staveniště), ekonomického. Nedílnou součástí této zprávy 
jsou výkresy B1.1 Zařízení staveniště – zemní práce a B1.2 Zařízení staveniště 
– HSV.  

 A4. Staveništní bu ňky 
 Zde jsou uvedené zvolené typy buněk a ke každé z nich uvedeny 
technické parametry. Nedílnou součástí této zprávy je výkres B1.8 Uložení 
buněk. 

 A5. Návrh mechanizace 
 V této kapitole jsem se snažil o výčet největších a nejdůležitějších strojů 
a mechanizace, které jsou zapotřebí v jednotlivých etapách výstavby. Je zde 
uveden účel navrženého stroje, technické parametry a případně výpočet 
nutnosti nasazení s ohledem na uvažované množství. 
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 A6. Širší dopravní vztahy 
 Jedná se o bližší prozkoumání plynulosti dopravy strojů a materiálů 
z místa spotřeba na stavbu a zpátky. Jsou řešena problematická místa 
s ohledem na rozměry a tonáž strojů. 

 A7. Rizika provád ění ŽB skeletu 
 Zpráva stanovuje možná rizika a jejich opatření plynoucí z provádění ŽB 
skeletu. 

 A8. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
 Tato kapitola zpracovává dvě nařízení vlády a to nařízení vlády 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky do hloubky. 

 A9. Ochrana životního prost ředí 
 Zde jsou uvedena další rizika plynoucí z výstavbového procesu 
novostavby Futurama business park - objekt C. Jedná se především o rizika 
spojena s ochranou životního prostředí, ale i osob a zvířat žijících v tomto okolí. 
Jedná se především o to jak nakládat s odpady, chemickými látkami. Dále jak je 
zabezpečena stavba a její okolí před hlukem, prachem, zda jsou splněny 
podmínky na ochranu a rekultivaci zeleně a podzemních vod. 

B. VÝKRESOVÁ, VÝPOČTOVÁ A KONTROLNÍ ČÁST 

 B1. Výkresová část: 

 B1.1 Zařízení staveništ ě - Zemní práce 
 Výkres v měřítku 1:300. Výkres naznačuje, jak by mělo vypadat zařízení 
staveniště v první fázi projektu. Hlavním rozdílem oproti výkresu  B2.2 Zařízení 
staveniště – HSV je menší počet buněk či prefabrikovaných silničních panelů. 
Dále zde chybí věžový jeřáb MB 1130.11. Výkres dále znázorňuje konkrétní 
rozmístění přípojek, pracovní plošiny, rampu pro vjezd do výkopu či dopravní 
značení.  

 B1.2 Zařízení staveništ ě - HSV 
 Výkres v měřítku 1:300. Výkres naznačuje, jak by mělo vypadat zařízení 
staveniště v druhé fázi projektu. Již je zde umístěn věžový jeřáb s vyznačením 
nedovolené činnosti jeřábu. Dále počet buněk a panelů je již v konečné fázi. Na 
skládce je umístěna ohýbačka výztuže, míchačka na maltu a silo na omítky.  
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 B1.3 Průkaz zvedacího mechanismu 
 Výkres řeší a vyznačuje nejtěžší a nejvzdálenější břemeno na objektu 
z hlediska únosnosti a možnosti vyložení věžového jeřábu MB 1130.11. 

 B1.4 Schéma postupu prací - HSV 
 Výkres v měřítku 1:350. Grafická ukázka výstavbového procesu hrubé 
vrchní stavby.  

  B1.5 Schéma postupu prací - Zemní práce 
 Výkres v měřítku 1:250. Grafická ukázka pojezdu rypadla a nákladního 
automobilu při sejmutí ornice a tvoření výkopu. 

  B1.6 Schéma postupu prací - Zakládání 
 Výkres v měřítku 1:250. Výkres je rozdělen na část, kde se betonuje 
podkladní beton a na část, kde se betonuje základová deska s vyznačením 
možných jednotlivých fází (pracovních spár). Dále je zde tabulka pro výpočet 
množství betonu s vyznačením počtu jízd automíchače AMH9. 

 B1.7 Komunikace za řízení staveništ ě 
 Jedná se o výkres detailu jeřábové dráhy a výkres detailu silniční 
komunikací.  

  B1.8 Uložení bun ěk 
 Výkres v měřítku 1:50. Zde jsou zakótovány rozměry buněk z druhé fáze 
HSV jak v půdorysném pohledu, tak řezu. Dále je zde popis postupu instalace 
buněk a silničních panelů. 

 B2.  Časový a finan ční plán 

  B2.1 Časový harmonogram SO 01 
 Tento časový plán byl zpracován v programu MS PROJECT - 
automatizovaném systému pro přípravu a řízení realizace staveb. Z dokumentu 
je patrné zahájení a dokončení jak jednotlivých činností, tak jeho celku. 
V harmonogramu jsou rozděleny etapy na hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní 
stavbu, fasádu, střechu a dokončovací práce. Tyto etapy jsou dále členěny na 
jednotlivá patra. V pravé (grafické části) je potom harmonogram zvažován, tak 
aby vyjadřoval chronologický sled jednotlivých činností s vyznačením kritické 
cesty.  

 B2.2 Rozpo čet  SO 01 
 Tento dokument byl zpracován v programu Build power. Jedná se o 
podrobný soupis prací a materiálu potřebných pro stavbu novostavby Futurama 
business park - objekt C. Jsou zde uvedeny rozpočtové náklady jak jednotně, 
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tak selektivně v podobě položkové rozpočtu s výkazem výměr. Dále jsou zde 
uvedeny formy DPH a VRN (vedlejší rozpočtové náklady). 

 B2.3 Bilance zdroj ů SO 01 
 Tento dokument byl zpracován v programu Build power. Vyjadřuje kolik 
financí bude vynaloženo za materiál. 

 B2.4 Finan ční plán SO 01 
 Tento dokument byl zpracován v programu Build power. Vyjadřuje 
finanční potřebu v jednotlivých měsících stavby. 

 B2.5 Nasazení strojní sestavy SO 01 
 Z dokumentu je patrné nasazení strojů v jednotlivých měsících 
výstavbového procesu. 

 B2.6 Propo čet dle THU 
  Je rozpočet dle technicko – hospodářského ukazatele a vyjadřuje 
teoretickou cenu za celou stavbu.  

 B2.7 Finan ční plán objektový dle THU 
 Je plán dle technicko – hospodářského ukazatele a vyjadřuje teoretickou 
finanční potřebu v jednotlivých měsících stavby. 

B3. Kontrolní a zkušební plán 
 Jsou dokumenty, ve kterých je patrné, jaké požadavky jsou kladeny na 
realizaci, kdo odpovídá za jejich kontrolu a kvalitu jednotlivých činností, dle jaké 
normy a jakým způsobem bude kontrola či zkouška prováděna. Kontrolní a 
zkušební plán je rozděleno do kapitol: 

 B3.1 Kontrolní a zkušební plán - Zemní práce 

 B3.2 Kontrolní a zkušební plán - Hydroizolace 

 B3.3 Kontrolní a zkušební plán - Podkladní beton 

 B3.4 Kontrolní a zkušební plán - Základy 

 B3.5 Kontrolní a zkušební plán - Ocelových sloup ů 

 B3.6 Kontrolní a zkušební plán - ŽB skeletu 
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1. Obecné informace o stavb ě 
 

1.1 Základní údaje 
 
 Objekt C se nachází v severozápadní části areálu administrativního 
centra Invalidovna.  Objekt sestává z jednoho podzemního a dvou nadzemních 
podlaží se střešní nástavbou.   
 
 

1.2  Architektonické a dispozi ční řešení 
 
 Budova C je hmotově odlišná od ostatních objektů areálu.  Dvoupodlažní 
nadzemní část nepravidelného nálevkovitého tvaru je charakterizována 
rytmickým rastrem ocelových V sloupů po celém obvodu.  Fasáda objektu je 
rastrová s pevným plošným zasklením, horizontálně členěná pásy hliníkových 
kompozitních panelů v úrovni stropní desky 1.NP a atiky.  Pouze jižní fasáda 
1.NP je tvořena pevnou stěnou obloženou hliníkovými kompozitními panely 
(zázemí kuchyně).  Ocelové V sloupy jsou v 1.NP předsazeny před fasádu, ve 
2.NP přecházejí do interiéru. 
V úrovni střešní terasy bude vysazena intenzivní zeleň, přesahující atiku 
objektu, takže celá hmota bude působit jako jakýsi „plechovo-skleněný květník“.  
Střešní nástavba strojovny je opláštěna trapézovým hliníkovým plechem.  
 
 Celý objekt je vertikálně propojen dvouramenným schodištěm a výtahem 
ve střední části dispozice.  
 
 1.PP tvoří kuchyň jak pro PP tak i pro NP s barem s odpovídajícím 
sociálním zařízením (šatny, toalety, sprchy, úklid. komora,sklad aj.).   V západní 
části dispozice je umístěn anglický dvorek se schodištěm. 
 
 1.NP je funkčně využito jako restaurace s barem a sociálním zázemím 
s kuchyní se skladovými prostory.  Restaurace je přístupná ze severní strany od 
ulice Sokolovská.  Kuchyně se zázemím je přístupná z jižní strany, stejně jako 
schodiště s výtahem. 
  
 2.NP je tvořeno velkoprostorovou kancelářskou plochou se sociálním 
zázemím, čajovou kuchyňkou, úklidovou komorou a zasedací místností.   
 
 Pochůzí střešní terasa je po obvodu doplněna vybetonovanými květníky 
s intenzivní zelení.  V centru střešní dispozice se nachází technická nástavba 
se strojovnami chlazení, VZT, rozvodnou NN + UPS + MaR a telefonní 
ústřednou. 
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1.3  Konstruk ční řešení objektu 
 

Výkopy: 
 Spodní stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Stěny stavební 
jámy spádovány v poměru 1:2. Dno stavební jámy pod objektem bude na kótě   
–5,14 m = 180,65 Bpv.  
 
Základy: 
 Rostlý terén bude urovnán vrstvou podkladního betonu tl. 150 mm, na 
který bude položena hydroizolace. 
 Založení objektu je navrženo jako základová deska tl. 600 mm, v tuhém  
spojení se sloupy a stěnami horní stavby. Spodní stavba je navržena jako tzv. 
hnědá vana. Jedná se o kombinaci vodotěsného betonu a pojistné 
hydroizolace.  
 
Svislé nosné konstrukce: 
 Nosnou konstrukci objektu bude tvořit kombinovaný sloupový a stěnový 
monolitický ŽB systém s obvodovými ocelovými sloupy. 
 1.PP - Nosný systém bude tvořit ŽB obvodová opěrná stěna tl. 300 mm, 
doplněna dvojicí vnitřních sloupů profilu 400/400 mm a ŽB stěnovým jádrem 
tl.200 mm. 
 1.NP a 2.NP - Od úrovně přízemí bude ŽB obvodová stěna nahrazena 
rastrem šikmých ocelových sloupů uzavřených profilů 300/200/8 mm. Ztužovat 
konstrukci budou po celé výšce objektu dva vnitřní sloupy profilu 400/400 mm a 
stěnové jádro tl. 200mm 
 3.NP - Obvodové stěny tl. 200mm budou půdorysně menšího rozsahu a 
budou částečně založeny na stropní desku nad 2.NP. 
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
 Jsou tvořeny monolitickými ŽB deskami tl. 280 mm. 
 
Schodišt ě: 
 Podlaží budou propojena dvouramennými deskovými, částečně 
prefabrikovanými schodišti. Prefabrikované desky tl. 270 mm budou uloženy na 
ozub stropní a mezipodestové desky. Mezipodestová deska bude monolitická, 
vetknutá do nosných schodišťových stěn. 
 
Konstruk ční výšky: 
 Konstrukční výška nadzemních podlaží je 4,0 m, světlá výška k podhledu 
3,2 m (zázemí 1.NP 3,0m viz podkladová část - výkresy). Konstrukční výška 
1PP. je 3,8 m, světlá výška k podhledu 3,0 m (zázemí 1.NP 2,8m viz 
podkladová část - výkresy).  Světlá výška střešních nástaveb je navržena 3,2 m 
dle technologie. 
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1.4 Hlavní ú častníci realizace stavby  
 
Název akce:   
Futurama business park - objekt C 
 
Objednatel (stavebník) 
Místo:    PROXIMA IMMORENT s.r.o.,  
    Národní 41, 11000  
    Praha 1 
odpovědný zástupce: Ing. Jiří Bureš 

 
Hlavní projektant 
Jméno:   Ing. Petr Chmelík 
Místo projektanta:  S t u d i o    a c h t 
    Praha  
Zhotovitel 
Místo:    OK spol s.r.o.  

Čelakovského  1594/2B 
Havířov-Podlesí, 736 01 

odpovědný zástupce: Bc. Petr Okrouhlý 
 
Stavební ú řad:    Praha1, Masarykovo náměstí 1 
Místo stavby:  p.č.693, p.č693/1 a 692/3, k.ú. Praha 1  
Termíny výstavby:   04/2012 – 1/2013. Podrobně řešeno v příloze   
    B2.1 Časový harmonogram SO 01 
 

1.5 Členění na stavební objekty 
 

Ozn. Název stavebního objektu  
SO 01 Futurama business park - objekt C 
SO 02 Kanalizační přípojka 
SO 03 Vodovodní přípojka 
SO 04 Plynová přípojka 
SO 05 Elektrická přípojka 
SO 06 Sadové úpravy 
SO 07 Veřejné osvětlení 
SO 08 Areálová komunikace 

 
 
 
 



 25

2. Materiály 
 
BetonB30: 
Podkladní beton        160,78 m3 
Obvodová stěna v 1.PP        82,85 m3 
Obvodová stěna v 1.NP          2,70 m3 
Obvodová stěna v 3.NP        35,01 m3 
Vnitřní  stěna v 1.PP, 1.NP, 2.NP         7,76 m3 
Vnitřní schodišťový prostor v 1.PP, 1.NP, 2.NP  137,96 m3 
 
Vodot ěsný beton B30 V8: 
Základová deska       213,50 m3 
 
Pohledový beton: 
Obvodová stěna v 1.PP      62,37 m3 
Vnitřní schodišťový prostor v 1.PP, 1.NP, 2.NP  28,73 m3 
Nosné sloupy 1.PP až 3.NP     33,20 m3 
Sloupky vstupní v 1.PP        0,32 m3 
 
Výztuž 10 505 : 
Základová deska       19 097 kg 
 
Stropní deska  1.PP      15 794 kg 
Obvodové stěny 1.PP        7 855 kg 
Vnitřní stěny   1.PP        2 237 kg 
Mezipodesta  1.PP                   75 kg 
Sloupy   1.PP           777 kg 
 
Stropní deska  1.NP      15 730 kg 
Průvlaky  1.NP        1 448 kg 
Vnitřní stěny   1.NP        2 521 kg 
Mezipodesta  1.NP                    75 kg 
Sloupy   1.NP           336 kg 
 
Stropní deska  2.NP      17 776 kg 
Průvlaky  2.NP        1 478 kg 
Vnitřní stěny   2.NP        2 566 kg 
Mezipodesta  2.NP                 75 kg 
Sloupy   2.NP           314 kg 
 
Stropní deska  3.NP        3 521 kg 
Obvodové stěny 3.NP        3 042 kg 
Vnitřní stěny   3.NP        1 336 kg 
Atika    3.NP        5 390 kg 
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Prefabrikované schodiš ťová ramena: 
Beton B30        9,10 m3 
Výztuž 10 505        910  kg 
 
 Dodávku betonové směsi bude zajišťovat betonárka Zapa beton a.s., 
která je od staveniště vzdálena cca. 9,1 km. 
 
 Dodávku oceli bude zajišťovat ocelárna PILSEN STEEL s.r.o., která je od 
staveniště vzdálena cca. 97 km. 
 
 Dodávku bednění bude zajišťovat firma PERI  s.r.o., která je od 
staveniště vzdálena cca. 20 km. 
 

3. Pracovní podmínky 
 Práce budou probíhat pouze za příznivého počasí, v případě hustého a 
trvalého deště, bouře, sněžení nebo při tvoření námrazy budou práce 
přerušeny. Dále budou práce pozastaveny, pokud rychlost větru překročí           
8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf).  
 
Pracovní podmínky - zimní 
 Teplota prostředí během provádění prací nesmí klesnout pod –10°C. 
Pokud by teplota klesla pod 0°C, musí být složky be tonu předehřívány, 
především vody a kameniva tak, aby betonová směs po všech tepelných 
ztrátách měla při uložení nejméně +5ºC. Teplota betonové směsi před uložením 
do bednění nesmí klesnout pod +10 °C a na za čátku tuhnutí pod +5°C. P ři 
tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi při nízkých a záporných teplotách se 
konstrukce přikryje polystyrénem a geotextílií, aby teplota povrchu neklesla pod 
+5°C po dobu než bude dosaženo 70 % krychelné pevno sti betonu. U 
železobetonových konstrukcí, kde se betonáž provádí po vrstvách, je nutné, 
aby povrch již uložené vrstvy betonu před zalitím další vrstvou měl teplotu min. 
+1°C. V p řípadě, že se na některé betonované konstrukci nachází sníh nebo 
námraza, lze v betonáži pokračovat pouze až po jeho odstranění kvůli dosažení 
dokonalého spojení betonu. 
 
Pracovní podmínky - letní 
 Při teplotě nad +15°C bude povrch konstrukcí po zalešt ění přikryt vlhkou 
geotextílií – ochrana proti působení slunečního záření a vlivu větru. Teplota 
betonové směsi před uložením do konstrukce nesmí přesáhnout +35°C. 
Ošetřování betonu je možné ukončit po dosažení 70 % krychelné pevnosti. 
  
 Základní potřeby dělníků budou zajištěny pomocí buněk Contimade – 
šatny a toalety s umývárnou. Buňky budou napojeny na stávající inženýrské 
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sítě (voda, kanalizace, elektrická energie). Připojení k elektrické energii na 
staveništi bude řešeno pomocí staveništního rozvaděče.  
  
 Zpevněnou přístupovou cestu a vnitrostaveništní komunikaci tvoří silniční 
betonové panely o rozměrech 4,5 x 1,5 x 0,15 m. Vnitrostaveništní doprava 
bude zajištěna věžovým jeřábem MB 1130.11. Skladovací plochy jsou 
zpevněny (bet. panely) a ve sklonu 3%,  z důvodu odvodnění. Drobné dílce, 
prvky a materiály budou uskladněny v uzamykatelných kontejnerech Contimade 
typ 24.  
 

4. Převzetí pracovišt ě a obecné pracovní podmínky 
 Před převzetím pracoviště vykoná stavbyvedoucí za účasti technického 
dozoru investora (TDI) a autorizovaného geologa poslední kontrolní prohlídku 
zemních prací. Kontroluje se správné svahování, rovnost terénu a výškovou 
správnost hloubky založení. Dále se bude kontrolovat položení všech přípojek a 
podzemních sítí, které by byly později nepřístupné a jiné konstrukce dle 
projektové dokumentace. Po splnění všech jakostních požadavků na zemní 
práce dle technologického předpisu a plánu kontrol a zkoušek bude o tomto 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 Všichni pracovníci (tj. dělníci a vedení stavby) budou užívat pracovní 
přilbu, pevnou pracovní obuv, ochranný pracovní oděv, ochranné rukavice a 
popř. chrániče sluchu a zraku.  
 Dále budou vyškoleni dle platné legislativy z bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a budou prokazatelně seznámeni s problematikou stavby a 
technologickým předpisem. O tomto bude proveden zápis s prezenční listinou.  
 

6. Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety pro provedení ŽB skeletu : 
1 x řidič univerzálního nakladače Locust L 1203 
1 x řidič automíchače AMH9  
1 x řidič autočerpadla Schwing stetter S 31 XT-P2023 
1x  řidič věžového jeřábu MB 1130.11 
6 x armovači / Truhláři / Klempíři  
4 x betonáři 
5 x montéři bednění 
2 x pomocní pracovníci 
1 x mistr 
1 x stavbyvedoucí 
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Poznámka:  
 Složení pracovní čety a použité stroje jsou odlišné od ostatních 
pracovních čet viz kapitola A3. Technická zpráva zařízení staveniště – 2.2 
Staveništní buňky, z důvodu, že se jedná pouze o provedení ŽB skeletu a ne 
celkovou druhou etapu HSV. 
 
 Vedoucí pracovní čety (mistr) nebo stavbyvedoucí řídí prováděné práce 
a zodpovídá za ně, přebírá pracoviště, přebírá a kontroluje materiály určené 
k použití. Kontroluje se, zda odpovídají požadavkům dle projektové 
dokumentace, jejich množství a správné označení. Další pracovníci čety jsou 
armovači, montéři bednění, betonáři, truhláři a klempíři kteří provádí jednotlivé 
práce dle své odbornosti. Všechny práce můžou provádět stejní pracovníci, ale 
musí být pro dané činnost kvalifikovaní, případně musí být řádně zaučení. Řidiči 
automíchače, čerpadla na beton, univerzálního nakladače a jeřábník musí 
vlastnit všechny průkazy a osvědčení, které je opravňují ovládat tyto stroje. 
Jedná se především o řidičské a strojnické průkazy. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví a používat osobní ochranné 
pomůcky. 
 

7. Stroje a pracovní pom ůcky pro provedení ŽB skeletu 
 
• automíchač AMH9  
• autočerpadlo Schwing stetter S 31 XT-P2023 
• věžový jeřáb MB 1130.11 
• bádie na beton BC 40  
• vibrační lišta NTC 
• vibrační jehla Belle  
• rotační hladička na beton Lieversholland WTM-1200R  
• řezačka 
• míchačka MLB 260 
• ohýbačka výztuže 
• nivelační souprava  
• rotační laser 

 
Ostatní pomůcky: lopaty, metly, kladiva, ochranné pomůcky, vodováhy, pásmo, 
lať, metr, kolečka, vázací prostředky, ruční pumpa, olovnice, naběračky, 
zednická lžíce, páčidla, palice, pákové nůžky, dřevěné hladící latě, kovové 
propichovací tyče, hrábě, krumpáče, kolečka. 
 
Specifikace technických parametrů viz kapitola A5. Návrh mechanizace. 
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8. Pracovní postupy 
 Pracovní postup provádění ŽB skeletu je chronologicky rozdělen podle 
postupu výstavby do částí armování, montáž bednění, betonování, 
odbedňování. Na novostavbě Futurama business park - objekt C se tyto práce 
budou vyskytovat  při provádění podkladového betonu, základu, stěn a sloupů 
pro 1.PP, stropu pro 1.PP, stěn a sloupů pro 1.NP, stropu pro 1.NP, stěn a 
sloupů pro 2.NP, stropu pro 2.NP, stěn a sloupů pro 3.NP, stropu pro 3.NP. 
Schéma postupu prací viz výkres B1.4 Schéma postupu prací - HSV. Schodiště 
bude prefabrikované osazené na ozub stropní a mezipodestové desky. 

A. Montáž výztuže 
 Práce na osazení výztuže začínají přejímkou a kontrolou připravené 
ocelové výztuže. Pruty a armokoše, které budou na skládce, musí být uloženy 
nejlépe na dřevěných paletách, aby se zabránilo znečištění výztuže blátem 
nebo prachem, povrch výztuže nesmí být obalen šupinami rzi. Dále se 
kontroluje, zda jsou prvky výztuže všechny a zda jsou označeny identifikačními 
štítky v souladu s projektovou dokumentací a dodacím listem. Kontroluje se 
zejména druh oceli, průměr jednotlivých prvků, délky, ohyby, tvar výztuže, 
ukončení prutu, počet kusů, místa stykování nastavování prutů, osvědčení o 
jakosti aj. Případné další úpravy budou prováděny pomocí ohýbačky výztuže a 
řezačky Hitachi CM12Y.  
 
Základy: 
 Na vylitý podkladový beton viz (obr.2) začneme montovat ocelový skelet. 
Přídružné práce budou prováděny na montážní plošině označené ve výkrese 
B1.2 Zařízení staveniště - HSV označením SK a na místo budou přepravovány 
pomocí jeřábu MB 1130.11. Jednotlivé kusy oceli budou k sobě spojovány 
pomocí vázacího drátu ∅ 1,5 mm. Přitom je nutno dbát na to, aby mezery mezi 
pruty výztuže byly větší jak 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva použité 
v betonové směsi a to z důvodu reálného nebezpečí možností vzniku 
prázdných míst v místě křížení nosné výztuže. Krytí výztuže základových 
konstrukcí je navrženo na 40 mm. Toto krytí bude zajištěno pomocí plastových 
distančních prvků Minifix  viz (obr. 1) v počtu 5 ks / m2. 
 
Obr. 1  - Distanční prvek Minifix   
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Obr. 2 - Vylití podkladního betonu   

 
 
Svislé nosné konstrukce: 
 Povrch osazovaných betonářských výztuží bude zbaven mastnoty, 
nečistot, sněhu a námrazků. Výztuž 10 505 (R) bude osazena ke kotevním 
prutům, které budou vyčnívat ze základové desky viz (obr.3). Při nastavování 
podélné výztuže je nutné dodržet minimální přesah 50 průměrů prutu. Krytí 
výztuže svislých nosných konstrukcí je navrženo na 30 mm. Toto krytí bude 
zajištěno pomocí plastových distančních prvků Minifix viz (obr.1) v počtu 5 ks / 
m2. Při montáži výztuže nad 1,5 m budou zřízeny pomocné montážní lavičky 
viz (obr.4). 
 
Obr. 3 - Vytažená výztuž ze základů  
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Obr. 4 - Montáž výztuže nad 1,5 m  

 
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
 Vyztužení vodorovné konstrukce se bude samozřejmě provádět až po 
instalaci stropního bednění a jeho podpůrného systému stojek. Výztuž 10 505  
se uloží do bednění PERI, které je zbaveno nečistot a je opatřeno separační 
vrstvou – odbedňovacím olejem PERI. Průvlaky se nejdříve smontují na skládce 
do armokošů a následně uloží do konstrukce pomocí věžového jeřábu MB 
1130.11. Všechny spoje jsou zajištěny vázacím drátkem o průměru 1,5 mm. 
Veškeré spoje budou provedeny vázacím drátkem ∅ 1,5 m. Krytí výztuže 
vodorovných nosných konstrukcí je navrženo na 20 mm. Toto krytí bude 
zajištěno pomocí plastových distančních prvků Minifix viz (obr.1.) v počtu 5 ks / 
m2. 

B. Montáž bedn ění 
 Před zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce 
a to zejména: správné osazení armokošů a výstužných sítí, zda jsou dodrženy 
odchylky pro dané konstrukce viz podkapitola 9.Jakost, kontrola a kvalita –
mezioperační kontrola, zda je povrch čistý a suchý (případně nutno odčerpat 
vodu), zda je ochranný potěr na hydroizolacích aj. Prověří se přístupové cesty, 
určené pro zdvihací mechanizmy, zdroje el. proudu a vody. Bednění ve svých 
jednotlivých dílech i jako celek musí být zabezpečeno proti uvolnění, posunutí, 
vybočení nebo zborcení, a provedené tak, aby umožnilo postupné odbednění 
dle potřeby. Návrh podpěrné konstrukce musí brát v úvahu přetvoření během a 
po betonáži, aby se zabránilo vzniku trhlin v konstrukci. Spáry a spoje musí být 
provedeny těsné, aby se zabránilo vyplavení jemných složek betonu a aby se 
neporušil povrch konstrukce. Vnitřní povrch bednění musí být čistý. 
Odbedňovací prostředky se na vnitřní stranu bednění nanáší ve stejnosměrné 
vrstvě. Boční části konstrukce  je možno odbednit až když beton dosáhne 
předepsané pevnosti ( min. 70 % krychelné pevnosti) a to z důvody, aby 



 32

nedošlo k narušení hrany konstrukce. Pevnost konstrukce pro odbednění se 
bude zjišťovat tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka.  
 Podkladní beton nebude bedněn po obvodu, ale pouze v místech kde 
přechází v další fázi, nebo pracovní spáru. Dále v místě jímky a výtahové 
šachty. Jako obvodové bednění budou sloužit hrany výkopu. 
 
Bednění stěn 
 Bednění lze sestavovat ze země (skládky) nebo jeho jednotlivé díly ze 
žebříků do výšky bednění 3,60 m. Při větších výškách bednění (průměrná 
konstrukční výška podlaží je cca 3,80 m) je nutné pro montáž dílů a jednotlivých 
prvků zhotovit pracovní lešení. Systém Vario (obr.5) je dimenzován na zatížení 
700 kg při úhlu zavěšení max. 30° a je ur čen výhradně pro transport 
jednotlivých panelů nebo celých sestav jeřábem. Toto bednění je možno užívat 
při teplotách v rozmezí -20°C do +60°C. Panely je mož no přepravovat pouze ve 
svisle poloze (ne na plocho!). Před přepravou je nutné se přesvědčit o tom, že 
jednotlivé panely jsou spolu pevně spojeny pomocí zámků BFD (obr.6). Při 
přepravě panelů je nutno použít vždy dvě lana. Lana nasazujeme symetricky od 
osy a to tak, aby vzdálenost háků byla vždy o polovinu menší než délka 
závěsných lan (obr.7). Závěsná lana nesmí být nikdy překřížená, nebo 
zauzlovaná. Během přepravy je zakázáno pohybovat se nebo pobývat pod 
zavěšeným břemenem. Po usazení panelu na určené místo je nutné zajistit 
panel ve svislé poloze pomocí stabilizátorů RS (obr.9). Bednění bude 
montováno po osazení betonářské výztuže. Krytí výztuže železobetonových 
stěn 30 mm bude zajištěno plastovými distančními prvky Minifix v množství 5 
ks/m2. Mezilehlé stěny budou spojeny zámkem BFD (obr.6) a protilehlé stěny 
budou zajištěny pomocí distančních tyčí.  
 
Obr. 5 - Stěnové bednění Vario GT 24  Obr. 6 - Zámek BFD  
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Obr. 7- Přeprava bednění + uchycení lan  

 
 
Bednění sloup ů 
 Železobetonové monolitické sloupy čtvercového a obdélníkového 
průřezu budou bedněny pomocí systému PERI – Quattro (obr. 8). Krytí výztuže 
železobetonových sloupů 30 mm bude zajištěno plastovými distančními prvky 
Minifix v množství 3 ks/díl na každý 0,5 m výšky sloupu. Bednění sloupů bude 
montováno v celku s pracovní plošinou a stabilizátory pomocí věžového jeřábu 
MB 1130.11 po osazení betonářské výztuže. Otevření a uzavření bednícího 
systému bude provedeno pomocí manipulačních koleček. Postup demontáže je 
znázorněn na (Obr.10). 
 
Obr. 8 - Sloupové bednění Quattro  Obr. 9 - Stabilizátor RS (vzpěra) 
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Obr. 10 - Postup demontáže bednění PERI – Quattro  

 
 
 
 
Bednění stropní desky 
 Železobetonové monolitické stropní desky tl. 200 – 280 mm budou 
bedněny systémovým bedněním PERI – Multiflex. V první fázi budou osazeny 
stropní stojky Multiprop na stabilizačních trojnožkách. Na hlavice budou 
následně osazeny nosníky GT 24 (obr.12) a kolmo na ně budou osazeny 
nosníky VT 20K (obr.13). Na nosníky budou osazovány bednící desky Spruce. 
Čela stropních desek budou bedněna pomocí základního bednícího rámu PERI 
– AW (obr.14), které budou pomocí hřebíků připevněna ke stávajícím bednícím 
deskám stropní konstrukce. K osazeným rámům bude následně připevněna 
hřebíky bednící deska. Rámy PERI – AW budou osazovány po osových 
vzdálenostech 0,75 m. 
 
Obr.11 - PERI – Multiflex    Obr.12 – Nosník GT 24 
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Obr.13 – Nosník VT 20K     Obr. 14 – Základní rám PERI - AW 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

C. Betonování  
 
 Před zahájením betonáže se zkontroluje bednění, jeho rozměry, výška, 
pevnost, těsnost a prostorová tuhost. U výztuže se kontrolují rozměry a shoda 
s projektovou dokumentací. Výsledek je zapsán do stavebního deníku a 
zástupcem TDI bude dán souhlas k zahájení betonáže.  
 Čerstvý beton bude na staveniště dodáván z centrální betonárny ZAPA 
beton a.s v Praze 4 v automíchačích AMH9 a na místo uložení bude 
dopravován pomocí autočerpadla Schwing stetter S 31 XT-P2023 se skládacím 
ramenovým výložníkem, nebo bádií BC 40 za použití věžového jeřábu MB 
1130.11. Bádie bude nasazena na místa, kde by byl problematický dosah 
výložníku což je uvažováno při betonáži vyšších podlaží. V případě nutnosti, či 
drobných úprav bude využita míchačka MLB 260 o objemu bubnu 260 l.    
 Kontrola dovezeného čerstvého betonu spočívá v kontrole shody 
specifikací betonu a dodacího listu pro transportbeton, konzistence betonu 
pomocí vhodné zkoušky a stejnorodosti betonu odebraného z různých míst 
záměsi. Během dopravy, ukládání a čerpání betonu se musí minimalizovat 
možnost škodlivých změn v čerstvém betonu jako je segregace složek směsi, 
odlučování vody a ztráta cementového tmelu.   
 Betonování proběhne v několika etapách. Nejdříve se bude betonovat 
podkladní beton, potom základy. Dále se bude pokračovat v betonování stěn, 
sloupů a stropů. Vždy v tomto pořadí v každém patře. 
 
Podkladní beton + základy 
 Betonované množství při nasazení jednoho automíchače vychází na 
podkladní beton a základy 3 dny viz výkres B1.6 Schéma postupu prací – 
Základání. Z důvodu dodržení přílohy B2.1 Časový harmonogram SO 01, kde 
jsou stanoveny lhůty na betonáž podkladního betonu a základu 2 dny jsou pro 
tyto etapy nasazeny 2 automíchače. V těchto etapách nebude na stavbě ještě 
přítomen věžový jeřáb MB 1130.11 s bádií, a proto bude nutné nasazení 
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autočerpadla Schwing stetter S 31 XT-P2023. U podkladního betonu je možno 
beton pouze za pomocí koryta vylít na určené místo. Z důvodu, že betonáž 
bude probíhat vždy dva dny, je nutno vytvořit pracovní spáru.  
 Pracovní spára se vytvoří v desce rovnoběžně ve vhodné vzdálenosti viz 
výkres B1.6 Schéma postupu prací – základání. Beton v pracovní spáře se 
uloží pod úhlem 45° až 60°. Povrch zdrsníme a opat říme ho ocelovými trny pro 
lepší spolupůsobení s dodaným betonem v druhém dnu.  U pracovních spár je 
zvláště důležité dokonalé zhutnění čerstvého betonu. Pracovní spáry se budou 
vyskytovat i v ostatních fázích výstavbového procesu, ale již dále nejsou 
uváděny. Podrobný popis provádění pracovních spár viz Kontrolní a zkušební 
plány - Kontrola provádění betonáže. 
 Podkladní beton bude hutněn vibrační lištou NTC. Základy potom 
vibrační lištou NTC + vibrační jehlou Belle.  
 V časovém harmonogramu vychází betonáž podkladního betonu a 
základů na přelom měsíce duben-květen, a proto by se ještě mohly objevit 
nepříznivé zimní podmínky. Nutno dodržet pracovní podmínky viz podkapitola 
3. Pracovní podmínky - zimní. 
 
Svislé konstrukce 
 Svislými konstrukcemi se rozumí obvodové nosné stěny, vnitřní nosné i 
nenosné stěny, vnitřní a vnější sloupky. V B2.1 Časový harmonogram SO 01 
jsou stanoveny lhůty na betonáž 1.PP = 2 dny, 1.NP = 1 den, 2.NP = 1 den, 
3.NP=1 den. Z tabulky č.1 viz níže je stanoveno, že pro 1.PP budou nasazeny 2 
automíchače a pro ostatní patra postačuje na betonáž 1 automíchač, aby byl 
dodržen časový harmonogram. V této etapě bude již na stavbě přítomen věžový 
jeřáb MB 1130.11 s bádií, a proto je možno ho využít při betonáži 
problematických, či úzkých míst. Ukládání betonové směsi do svislých 
konstrukcí bude prováděno po vrstvách o mocnosti max. 0,5 m, kdy bude 
provedeno vibrování každé vrstvy pomocí vibrační jehly Belle. Vibrování bude 
prováděno ve vzdálenostech 0,3 m, než se na povrchu objeví cementové 
mléko.  
 Požadovaná výšková a tvarová úroveň sloupů a stěn bude kontrolována 
během betonáže pomocí teodolitu a měřící latě. Tolerance je určena normou 
ČSN 73 0210-2 (Geometrická přesnost ve výstavbě) viz příloha B3.6 Kontrolní 
a zkušební plán ŽB skeletu – výstupní kontrola, či podkapitola 9.Jakost, 
kontrola a kvalita – výstupní kontrola. 
 
 V časovém harmonogramu vychází betonáž 1.NP a 2.NP na měsíce 
červenec-srpen, a proto by se ještě mohly objevit nepříznivé letní podmínky. 
Nutno dodržet pracovní podmínky viz podkapitola 3. Pracovní podmínky - letní. 
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Tabulka č.1 
 Množství (m3) Počet jízd Pracovní směna 

na 1 automíchač 
1.PP 210,4366 24 3 
1.NP 57,023 7 1 
2.NP 60,8062 7 1 
3.NP 68,954 8 1 

CELKEM 397,22 46 6 
 
 
Vodorovné konstrukce 
 V B2.1 Časový harmonogram SO 01 jsou stanoveny lhůty na betonáž 
1.PP = 1 den, 1.NP=2 dny, 2.NP=2 dny, 3.NP=1 den. Z tabulky č.2 viz níže je 
stanoveno, že pro 2.NP budou nasazeny 3 automíchače a pro ostatní patra 
budou nasazeny 2 automíchače z důvodu dodržení časového harmonogramu. 
Ukládání betonové směsi do vodorovných konstrukcí bude prováděno postupně 
ve vrstvách. Vibrování bude prováděno v rastru 0,3 x 0,3 m vibrační jehlou 
Belle, než se na povrchu objeví cementové mléko. Povrch stropní desky bude 
při ukládání upravován dřevěnou hladící latí a po zavadnutí betonové směsi 
bude leštěn rotační hladičkou na beton Lieversholland WTM-1200R. 
 Požadovaná výšková a tvarová úroveň stropních desek bude 
kontrolována během betonáže pomocí teodolitu a měřící latě. Tolerance je 
určena normou ČSN 73 0210-2 (Geometrická přesnost ve výstavbě) ) viz 
příloha B3.6 Kontrolní a zkušební plán ŽB skeletu – výstupní kontrola, či 
podkapitola   9.Jakost, kontrola a kvalita – výstupní kontrola. 
 V časovém harmonogramu vychází betonáž 1.NP a 2.NP na měsíce 
červenec-srpen, a proto by se ještě mohly objevit nepříznivé letní podmínky. 
Nutno dodržet pracovní podmínky viz podkapitola 3. Pracovní podmínky - letní. 
 
Tabulka č.2 
 Množství (m3) Počet jízd Pracovní směna 

na 1 automíchač 
1.PP 105 12 2 
1.NP 122,24 14 2 
2.NP 212,4 24 3 
3.NP 100 12 2 

CELKEM 539,64 62 9 
 
 
Obecně pro všechny etapy 
 Vibrátor v chodu by se neměl dotýkat ocelové výztuže a bednění. Při 
betonáži ve dvou vrstvách se může druhá vrstva betonu ukládat až po 
dokonalém zhutnění první vrstvy, při hutnění druhé vrstvy betonu musí vibrátor 



 38

proniknout 50 až 100 mm do spodní vrstvy, aby došlo k dokonalému spojení 
těchto vrstev. Pokud povrch betonu první vrstvy ztuhne před uložením a 
zhutněním následující vrstvy, může dojít ke špatnému spojení vrstev. Beton se 
musí ukládat co nejblíže jeho konečné poloze, je nepřípustné používání 
vibrátoru k přemísťování betonu na dlouhé vzdálenosti. Čerstvý beton 
z autočerpadla či bádie nesmí padat z výšky větší než 1,5 m. V průběhu 
betonáže se kontroluje bednění, jeho stabilita a případné nerovnosti. Kontroluje 
se, zda není poškozená výztuž, rychlost a postup ukládání betonu, vibrování 
zvláště ve špatně přístupných místech, hloubka a vzdálenost vpichů vibrátoru, 
zda nedochází k segregaci betonu a rovinatost povrchu betonu. 
  
 Po dokončení betonování a hutnění je třeba beton ošetřovat, aby se 
zajistila dostatečná pevnost betonu a aby se minimalizovalo plastické 
smršťování. Během ukládání a zhutňování nesmí dojít k segregaci složek 
betonu a čerstvý beton se musí chránit proti nepříznivým povětrnostním vlivům 
jako je sluneční záření, mráz, silný vítr, voda, déšť a sníh viz podkapitola 3. 
Pracovní podmínky. Ošetřování betonu spočívá v tom, že se umožní pouze 
pozvolné vypařování vody z povrchu, nebo se povrch udržuje stále vlhký. 
Samotné ošetřování betonu bude prováděno kropením vodou. Vlhčení betonu 
může začít až v době, kdy nehrozí nebezpečí vyplavování cementu z jeho 
povrchu. Tato doba je obvykle 24 hodin. Je nutné udržovat povrch betonu vlhký 
nejméně po dobu 4 dní. Beton se nemusí ošetřovat, pokud vnější podmínky 
jsou takové, že nedochází k rychlému vypařování vody, nebo je vlhké a deštivé 
počasí, které zajistí dostatečnou vlhkost.  
 

D. Odbedn ění 
 Bednění se může odstranit až v době, kdy beton dosáhne dostatečné 
pevnosti, kdy ŽB skelet přenese veškeré zatížení do základů. V tomto stádiu 
nesmí dojít k poškození povrchu konstrukce. Dále je nutné dodržet stanovenou 
technologickou pauzu a v této době ošetřovat beton vodou, aby nevznikly 
odchylky nad stanovené tolerance způsobené dotvarováním betonu. 
Odbedňování se musí provést tak, aby konstrukce nebyla vystavena nárazu, 
přetížení nebo poškození. 
Odbedňování tedy může začít průměrně po 4 dnech (70 % krychelné pevnosti 
betonu) od betonáže, kromě bednění stropů. Ten bude i nadále podepírán 
stojkami po dobu minimálně 28 dnů po betonáži. Samotná demontáž bednění 
začne odebráním rozpěr a následně jak svislých, tak vodorovných částí 
bednění.   
 Prvky bednění, které byly v kontaktu s betonem se očistí a uloží na 
skládku materiálu tak, aby bylo možno prvky opakovaně použít. Během 
demontáže bednění se musí dbát na to, aby zbylá část konstrukce bednění byla 
únosná a prostorově tuhá a nemohla samovolně spadnout celá nebo její část.  
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Možná doba pro odbedn ění (min. 70 % krychelné pevnosti) 
 
Beton     C 25/30 
Lokalita    Praha 
Min. pevnost pro odbednění 21 Mpa 
 
Doba dosažení požadované 70 % pevnosti betonu 21 MPa při teplotě 20°C 
 
Rbd = Rb28d x (0,28 + 0,5 log d) 

  21 = 30 x  (0,28 + 0,5 log d) 

    d = 4,630 [den]      

 
Faktor zrání při teplotě  
 
při t °C f = (t + 10) x d  
při 20 °C  f  = (20 + 10) x 4,630 = 138,9 [°C.den] 
 
Doba potřebná pro dosažení 70 % pevnosti betonu v lokalitě Praha 

• tprům = - 1,3 [°C] pr ůměrná teplota v lednu 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (- 1,3 + 10) = 15,96  ≈ 16 [den] 

• tprům = - 0,1 [°C] pr ůměrná teplota v únoru 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (- 0,1 + 10) = 14,03 ≈ 14 [den] 

• tprům = 4,0 [°C] pr ůměrná teplota v březnu 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (4,0 + 10) = 9,92 ≈ 10 [den] 

• tprům = 9,1 [°C] pr ůměrná teplota v dubnu  

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (9,1 + 10) = 7,27 ≈ 8 [den] 

• tprům = 14,2 [°C] pr ůměrná teplota v květnu 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (14,2 + 10) = 5,74 ≈ 6 [den] 

• tprům = 17,6 [°C] pr ůměrná teplota v červnu 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (17,6 + 10) = 5,03 ≈ 5 [den] 

• tprům = 19,3 [°C] pr ůměrná teplota v červenci 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (19,3 + 10) = 4,74 ≈ 5 [den] 

• tprům = 18,7 [°C] pr ůměrná teplota v srpnu 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (18,7 + 10) = 4,83 ≈ 5 [den] 

• tprům = 15,0 [°C] pr ůměrná teplota v září 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (15,0 + 10) = 5,56 ≈ 6 [den] 

• tprům = 9,3 [°C] pr ůměrná teplota v říjnu 
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 d = f / (tprům + 10) = 60 / (9,3 + 10) = 7,2 ≈ 8 [den] 

• tprům = 4,4 [°C] pr ůměrná teplota v listopadu 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (4,4 + 10) = 9,65 ≈ 10 [den] 

• tprům = 0,4 [°C] pr ůměrná teplota v prosinci 

 d = f / (tprům + 10) = 60 / (0,4 + 10) = 13,36 ≈ 14 [den] 

 

dprům = ( 16 + 14 + 10 + 8 + 6 + 5 + 5 + 5 + 6 + 8 + 10 + 14) / 12 

 =  8,916 [den] ���� 9 dnů průměrná teoretická technologická pauza  

 
 Průměrná doba odbednění pro lokalitu Praha je stanovena na 9 dnů. 
Tato doba je pouze orientační a neshoduje s přílohou B2.1 Časový 
harmonogram SO 01, kde je tato doba stanovena na 3 dny z důvodu dosažení 
maximální eliminace prostojů ve výstavbě na základě odborných znalostí a 
praxe. Nicméně v měsíci duben, bude technologická přestávka prodloužena o 1 
den s ohledem, že skutečná doba by měla trvat 8 dní.  

9. Jakost, kontrola a kvalita 
 Kontrolní body jsou podrobně rozpracovány viz kapitola B3.6 Kontrolní a 
zkušební plány- ŽB skelet. Dále jsou zpracovány kontrolní a zkušební plány i 
pro ostatní etapy výstavbového procesu : B3.1 Kontrolní a zkušební plán - 
Zemní práce, B3.2 Kontrolní a zkušební plán – Hydroizolace, B3.3 Kontrolní a 
zkušební plán - Podkladní beton, B3.4 Kontrolní a zkušební plán – Základy, 
B3.5 Kontrolní a zkušební plán - Ocelových sloupů. 

I. Vstupní kontrola 
• Dokončené základové konstrukce a hydroizolace dle projektové 

dokumentace. 
• Kontrola betonové směsi- množství betonové směsi, receptura (třída, vliv 

prostředí, konzistence), stejnorodost – směs musí vykazovat stejnorodý 
vzhled, pevnostní třídy betonu. Kontrolní betonové krychle, které budou 
laboratorně měřeny na krychelnou pevnost, konzistence betonové směsi 
zkouškou sednutím kužele. 

• Kontrola systémového bednění - rozměry, čistota a počet kusů dle 
dodacího listu. Vizuálně zkontrolujeme stav dílců, zda-li při transportu 
nedošlo k jejich mechanickému poškození.  

• Kontrola ocelové výztuže - zkontrolujeme především třídu a průměry 
jejich ocelových prvků dle dodacího listu. Vizuálně zkontrolujeme jejich 
kompaktnost a zda-li nebyly pruty při transportu nijak poškozeny. 
Kontrolujeme na správné označení každého dílce popiskem, dle jeho 
uložení v konstrukci.  
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II. Meziopera ční kontrola 
• Kontrola správnosti umístění bednění, geometrie bednění, polohopisné a 

výškopisné zaměření bednění konstrukcí, stability, tuhosti a zabezpečení 
proti posunutí či uvolnění bednění, nepropustnost bednění, čistotu 
bednění, aplikace odbedňovacího oleje na bednící desky, prostupů 
konstrukcí, u viditelných hran konstrukcí, bude provedena kontrola 
osazení trojhraných plastových lišt. 

• Kontrola uložení oceli, armokošů - zda byla použita správná výztuž 
uvedená v PD, krytí výztuže a poloha jednotlivých prutů ± 20 % 
z předepsaných vzdáleností (max. 30mm). Odchylky polohy styků a 
svarů podélných prutů ve směru jejich délky ±30mm, vázání výztuže a 
zajištění proti posunutí, čistota výztuže, dostatečný prostor mezi pruty 
pro uložení betonu a hutnění, odchylky polohy os prutů v čelech 
svařovaných koster stykovaných na místě ±5mm do Ø40mm , statické 
schválení vyarmované konstrukce. 

• Kontrola provádění betonáže- ošetřování betonové směsi, výška shozu 
betonové směsi, vibrování. 

• Kontrola po odbednění - provedeme průměrně po 3 dnech od uložení tj. 
po dosažení 70 % pevnosti betonu. Nesmí dojít k poškození základů. 

• Kontrola pevnosti betonu. Technologická pauza – předepsaná doba zrání 
betonu je 28 dní na 80 % plné únosnosti poté možno provést 
nedestruktivní zkoušky pevnosti pomocí Schmidtovo kladívka. 

III. Výstupní kontrola 
• Povolená mezní odchylka: 

o v půdorysu je +/- 20 mm pro délku a šířku 
o v nárysu je +/- 15 mm pro výšku podlaží 
o světlých rozměrů v půdorysu pro rozměry mezi stěnami a sloupy 

je +/- 15 mm (do 4 m) a +/- 20 mm (od 4 m do 8 m) 
o světlé rozměry v nárysu +/- 20 mm 
o světlé rozměry otvorů +/- 12 mm 

•  Povolená mezní odchylka rozměrů průřezu konstrukcí: 
o u stropu je +/- 10 mm 
o u sloupu je +/- 5 mm 
o u průvlaku a trámu je +/- 8 mm 

•  Povolené mezní odchylka svislosti: 
o u stěn je +/- 8 mm 
o u sloupu je +/- 6 mm 

•  Povolená mezní odchylka vodorovnosti u stropů je +/- 15 mm 
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10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Na staveništi se nesmí nacházet nepovolané osoby, všichni pracovníci 
musí být proškoleni o BOZ a musí používat osobní ochranné pomůcky. Při práci 
na staveništi musí pracovníci dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobně řešena v samostatné příloze 
A8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

11. Ochrana životního prost ředí 
 Tato kapitola je podrobněji řešena v A9. Ochrana životního prostředí, 
jedná se o přehled platných zákonů a legislativním dokumentů, které nařizují jak 
nakládat s odpady, ochraňovat zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Celkovou zodpovědnost za dodržení výše zmíněného nese stavbyvedoucí, 
který při vzniklých problémech (stížnosti na hluk) bude projednávat 
bezodkladně se stěžovateli a případnými pověřenými orgány. Staveniště 
s ohledem na životní prostředí, jej nikterak výrazně nezatíží. Pro odpad bude na 
staveništi kontejner, který bude pravidelně vyvážen. Co se týče prašnosti, tak 
odstupové vzdálenosti jsou dostatečné natolik, že neovlivní okolní sousední 
pozemky.  
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1. Obecné informace o stavb ě 
 

1.1 Základní údaje 
 
 Objekt C se nachází v severozápadní části areálu administrativního 
centra Invalidovna.  Objekt sestává z jednoho podzemního a dvou nadzemních 
podlaží se střešní nástavbou.   
 
 

1.2  Architektonické a dispozi ční řešení 
 
 Budova C je hmotově odlišná od ostatních objektů areálu.  Dvoupodlažní 
nadzemní část nepravidelného nálevkovitého tvaru je charakterizována 
rytmickým rastrem ocelových V sloupů po celém obvodu.  Fasáda objektu je 
rastrová s pevným plošným zasklením, horizontálně členěná pásy hliníkových 
kompozitních panelů v úrovni stropní desky 1.NP a atiky.  Pouze jižní fasáda 
1.NP je tvořena pevnou stěnou obloženou hliníkovými kompozitními panely 
(zázemí kuchyně).  Ocelové V sloupy jsou v 1.NP předsazeny před fasádu, ve 
2.NP přecházejí do interiéru. 
V úrovni střešní terasy bude vysazena intenzivní zeleň, přesahující atiku 
objektu, takže celá hmota bude působit jako jakýsi „plechovo-skleněný květník“.  
Střešní nástavba strojovny je opláštěna trapézovým hliníkovým plechem.  
 
 Celý objekt je vertikálně propojen dvouramenným schodištěm a výtahem 
ve střední části dispozice.  
 
 1.PP tvoří kuchyň jak pro PP tak i pro NP s barem s odpovídajícím 
sociálním zařízením (šatny, toalety, sprchy, úklid. komora,sklad aj.).   V západní 
části dispozice je umístěn anglický dvorek se schodištěm. 
 
 1.NP je funkčně využito jako restaurace s barem a sociálním zázemím 
s kuchyní se skladovými prostory.  Restaurace je přístupná ze severní strany od 
ulice Sokolovská.  Kuchyně se zázemím je přístupná z jižní strany, stejně jako 
schodiště s výtahem. 
  
 2.NP je tvořeno velkoprostorovou kancelářskou plochou se sociálním 
zázemím, čajovou kuchyňkou, úklidovou komorou a zasedací místností.   
 
 Pochůzí střešní terasa je po obvodu doplněna vybetonovanými květníky 
s intenzivní zelení.  V centru střešní dispozice se nachází technická nástavba 
se strojovnami chlazení, VZT, rozvodnou NN + UPS + MaR a telefonní 
ústřednou. 
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1.3  Konstruk ční řešení objektu 
 

Výkopy: 
 Spodní stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Stěny stavební 
jámy spádovány v poměru 1:2. Dno stavební jámy pod objektem bude na kótě   
–5,14 m = 180,65 Bpv.  
 
Základy: 
 Rostlý terén bude urovnán vrstvou podkladního betonu tl. 150 mm, na 
který bude položena hydroizolace. 
 Založení objektu je navrženo jako základová deska tl. 600 mm, v tuhém  
spojení se sloupy a stěnami horní stavby. Spodní stavba je navržena jako tzv. 
hnědá vana. Jedná se o kombinaci vodotěsného betonu a pojistné 
hydroizolace.  
 
Svislé nosné konstrukce: 
 Nosnou konstrukci objektu bude tvořit kombinovaný sloupový a stěnový 
monolitický ŽB systém s obvodovými ocelovými sloupy. 
 1.PP - Nosný systém bude tvořit ŽB obvodová opěrná stěna tl. 300 mm, 
doplněna dvojicí vnitřních sloupů profilu 400/400 mm a ŽB stěnovým jádrem 
tl.200 mm. 
 1.NP a 2.NP - Od úrovně přízemí bude ŽB obvodová stěna nahrazena 
rastrem šikmých ocelových sloupů uzavřených profilů 300/200/8 mm. Ztužovat 
konstrukci budou po celé výšce objektu dva vnitřní sloupy profilu 400/400 mm a 
stěnové jádro tl. 200mm 
 3.NP - Obvodové stěny tl. 200mm budou půdorysně menšího rozsahu a 
budou částečně založeny na stropní desku nad 2.NP. 
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
 Jsou tvořeny monolitickými ŽB deskami tl. 280 mm. 
 
Schodišt ě: 
 Podlaží budou propojena dvouramennými deskovými, částečně 
prefabrikovanými schodišti. Prefabrikované desky tl. 270 mm budou uloženy na 
ozub stropní a mezipodestové desky. Mezipodestová deska bude monolitická, 
vetknutá do nosných schodišťových stěn. 
 
Konstruk ční výšky: 
 Konstrukční výška nadzemních podlaží je 4,0 m, světlá výška k podhledu 
3,2 m (zázemí 1.NP 3,0m viz podkladová část - výkresy). Konstrukční výška 
1PP. je 3,8 m, světlá výška k podhledu 3,0 m (zázemí 1.NP 2,8m viz 
podkladová část - výkresy).  Světlá výška střešních nástaveb je navržena 3,2 m 
dle technologie. 
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1.4 Hlavní ú častníci realizace stavby  
 
Název akce:   
Futurama business park - objekt C 
 
Objednatel (stavebník) 
Místo:    PROXIMA IMMORENT s.r.o.,  
    Národní 41, 11000  
    Praha 1 
odpovědný zástupce: Ing. Jiří Bureš 

 
Hlavní projektant 
Jméno:   Ing. Petr Chmelík 
Místo projektanta:  S t u d i o    a c h t 
    Praha  
Zhotovitel 
Místo:    OK spol s.r.o.  

Čelakovského  1594/2B 
Havířov-Podlesí, 736 01 

odpovědný zástupce: Bc. Petr Okrouhlý 
 
Stavební ú řad:    Praha1, Masarykovo náměstí 1 
Místo stavby:  p.č.693, p.č693/1 a 692/3, k.ú. Praha 1  
Termíny výstavby:   04/2012 – 1/2013. Podrobně řešeno v příloze   
    B2.1 Časový harmonogram SO 01 
 

1.5 Členění na stavební objekty 
 

Ozn. Název stavebního objektu  
SO 01 Futurama business park - objekt C 
SO 02 Kanalizační přípojka 
SO 03 Vodovodní přípojka 
SO 04 Plynová přípojka 
SO 05 Elektrická přípojka 
SO 06 Sadové úpravy 
SO 07 Veřejné osvětlení 
SO 08 Areálová komunikace 
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2. Koncepce za řízení staveništ ě 

2.1 Plochy pro pot řeby staveništ ě 
 Příjezd na staveniště je možný ze dvou míst. První vjezd se nachází  na 
západní části staveniště a slouží jako vjezd pro těžkou techniku. Také se zde 
nachází odstavná plošina, která mění svůj účel podle stádia výstavbového 
procesu. V době zemních prací je v této oblasti zřízen sjezd do stavební jámy 
ve sklonu 10 procent, který je také zpevněn prefabrikovanými panely. Ve 
výkrese B1.2 Zařízení staveniště – HSV je sjezd stále viditelný, ale po 
provedení ŽB skeletu do úrovně 1.NP bude tento sjezd demontován a nahrazen 
obsypem.  
 Druhý vjezd, který se nachází na severní části pozemku, bude sloužit 
také jako vjezd pro těžkou mechanizaci na staveniště. Především pro transport 
věžového jeřábu MB 1130.11 na projektované místo viz výkres B1.2 Zařízení 
staveniště - HSV. Dále tento vjezd bude sloužit k rychlému přesunu dělníků ze 
stavebních buněk mimo staveniště. Za staveništními buňkami bude umístěn 
první dočasný rozvaděč elektrické energie, na který bude napojen i druhý 
rozvaděč, ohýbačka výztuže a staveništní buňky. Tento druhý rozvaděč 
elektrické energie bude umístěn v místě skládky materiálu / montážní plošiny a 
bude sloužit pro napojení stavební míchačky a svařovacího agregátu. Místo 
svařovacího agregátu se bude měnit v závislosti na průběhu svařování 
ocelových obvodových sloupů. V neposlední řadě bude na montážní plošině 
umístěn  vodovodní hydrant pro umytí mechanizace a sila na výrobu malty. 
  Ve východní části pozemku se nachází vykopaná zemina, která bude 
později sloužit jako obsyp stavební jámy. Příjezd  k této skládce je možný po 
prefabrikovaných panelech. Kolem celého staveniště je zřízené dočasné 
mobilní oplocení do výšky 2,0 m a překryto krycí fólií. Na mobilní oplocení bude 
vyhotoven statický posudek z důvodu možného překlopení při vysokých 
rychlostech větru. Vjezdy jsou uzamykatelné a řádně označeny dopravním 
značením s dopravním omezením. Podrobné rozmístění ploch je přesně řešeno 
ve výkresech B1.1 Zařízení staveniště - Zemní práce a B1.2 Zařízení staveniště 
- HSV. 

2.2 Vnitrostaveništní komunikace 
 Pro účely zařízení staveniště byly navrženy silniční prefabrikované 
panely 4500 x 1500 x 150 mm z důvodu zpevnění ploch pro pojezdy těžké 
mechanizace. Podkladní vrstvu tvoří podsyp z kameniva v tl. 150 mm frakce   0-
32 mm. Řez skladbou vnitrostaveništní komunikace viz výkres B1.7 
Komunikace zařízení staveniště. Panely budou ve sklonu 3 % z důvodu 
odvodnění. Z důvodu velkého počtu panelů, konkrétně 233 ks a 
nezanedbatelné ceny 400 Kč /m2 (použitých), je nutné tuto výslednou částku 
629 100 Kč zohlednit v příloze B2.2 Rozpočet SO 01. Konkrétně ve vedlejších 
rozpočtových nákladech (VRN). Jedná se o neekonomický návrh, ale z důvodu 
technické správnosti návrhu pro účely diplomové práce jsem zvolil tuto 
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možnost. Proto zohledňuji tuto skutečnost zvolením nákladů na zařízení 
staveniště 3 % z čehož 2 % tvoří cena zmiňovaných prefabrikovaných panelů. 

2.2 Staveništní bu ňky 
 Stavební buňky budou také  osazeny na prefabrikovaných panelech viz 
výkres B1.8 Uložení buněk. Skladové, sanitární a obytné prostory budou 
zajišťovat buňky typu CONTIMADE. S ohledem na maximální vytíženost bráno 
maximální obsazení buňky 6 osob a jedno sociální zařízení (WC, pisoár) pro 15 
osob. V etapě č. I – Zemní práce budou postačovat 2 buňky pro pracovníky 
(maximální uvažovaný počet osob 12 dělníků + mistr, stavbyvedoucí a ostraha), 
buňka pro stavbyvedoucího, buňka se sociálním zařízením a dva sklady nářadí. 
Pro etapu č. II - HSV by měla být přistavena jedna buňka pro pracovníky 
(maximální uvažovaný počet osob 18 + mistr, stavbyvedoucí a ostraha) ale z 
důvodu, že další etapy fasáda, střecha a dokončovací práce budou využívat 4 
pracovní čety (maximální uvažovaný počet osob 21 + mistr, stavbyvedoucí a 
ostraha) bude přistaveno namísto jedné, dvě buňky pro pracovníky a 1 buňka 
pro sociální zázemí. Nasazení pracovníků a staveništních buněk v průběhu celé 
stavby je znázorněno v grafech viz níže. Technické parametry buněk v kapitole 
A4. Staveništní buňky. 
 
Složení pracovní čety v I. etap ě – Zemní práce: 
1 x řidič pásového rypadla Cat 345C L 
1 x řidič univerzálního nakladače Locust L 1203 
1 x řidič nákladního automobilu se sklápěčkou TATRA 815-2 a valníku  
      Goldhofer STN-L 4 
1 x řidič tahače s hydraulickou rukou 
1 x řidič automíchače AMH9 
1 x řidič autočerpadla Schwing stetter S 31 XT-P2023 
6 x armovači / 4 x betonáři / 4 x montéři bednění 
1 x mistr 
1 x stavbyvedoucí 
1 x ostraha staveniště (hlídač) 
 
Složení pracovní čety v II. etap ě – HSV : 
1 x řidič univerzálního nakladače Locust L 1203 
1 x řidič automíchače AMH9  
1 x řidič autočerpadla Schwing stetter S 31 XT-P2023 
1x  řidič věžového jeřábu MB 1130.11 
6 x armovači / 4 x betonáři / 5 x montéři bednění = 1 pracovní četa 
2 x pomocní pracovníci 
1 x mistr 
1 x stavbyvedoucí 
1 x ostraha staveniště (hlídač) 
 



 50

 V této etapě budou dle přílohy B2.1Časový harmonogram SO 01 
nasazeny dvě pracovní. Počet pracovníků se odvíjí od výběru řemesla.  
 
Složení pracovní čety pro etapy fasáda, st řecha a dokon čovací práce :  
1x  řidič věžového jeřábu MB 1130.11 
5 x pracovní četa č. 1 
5 x pracovní četa č. 2 
5 x pracovní četa č. 3 
5 x pracovní četa č. 4 
1 x mistr 
1 x stavbyvedoucí 
1 x ostraha staveniště (hlídač) 
 
 V této etapě budou dle přílohy B2.1Časový harmonogram SO 01 
nasazeny čtyři pracovní čety po 5 - ti lidech důvodů, že fasádu, střechu a 
dokončovací práce budou probíhat převážně proudovou metodou.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typy bun ěk: 
1) Typ 19 varianta C - buňka sociálního zařízení (sprcha + wc) – 2x 
2) Typ 7 varianta C - pro vedoucí stavby a pro pracovníky na staveništi –

množství se mění – 5x 
3) Typ 24 varianta D - uzamykatelný sklad nářadí – 2x 

 

Období 
2012 

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Contimade typ 7 3 3 5 5 5 5 5 5 5 

Contimade typ 19 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Contimade typ 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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2.3 Staveništní p řípojky 
 Veškeré staveništní přípojky jsou znázorněny ve výkresech B1.1 Zařízení 
staveniště – Zemní práce a B1.2 Zařízení staveniště - HSV a týkají se napojení 
staveništních buněk budoucího objektu a věžového jeřábu MB 1130.11. 
Napojení elektrického vedení na nově budovaný objekt  bude provedeno na 
trafostanici viz podkladová část - výkres 1. Situace koordinační. Pro účely 
zařízení staveniště bude elektrická přípojka napojena z hlavní trasy, vedoucí 
rovnoběžně s hlavní cestou v ulici Sokolovská. Přípojka povede do rozvodné 
skříně a z ní dále do stavebních buněk, na skládku materiálu a do věžového 
jeřábu MB 1130.11. Pro vodovodní a kanalizační přípojky bude nutné nasadit 
těžkou mechanizaci, konkrétně pásové rypadlo Cat 345C L, na které bude 
nasazeno hydraulické rozrušovací kladivo, které provede bourání stávající 
vozovky a trasy tramvaje. Na tyto hlavní přípojky budou zřízeny další pomocné 
přípojky pro účely zařízení staveniště. Vodovodní přípojka bude v místě 
skládky/odstavné plochy vyvedena do formy vodovodního hydrantu. Přípojky 
budou dle potřeby chráněny chráničkami viz výkres B1.1 Zařízení staveniště – 
Zemní práce a B1.2 Zařízení staveniště - HSV 
 
Dimenzování přípojek: 

 
a)  dočasná staveništní přípojka vody 

• sociální zařízení 
• vodovodní hydrant 
• ošetřování betonu vodorovných konstrukcí pro 2.NP 

Nejvyšší zatížení se uvažuje při užívání hydrantu pro umytí těžké 
mechanizace kde je zároveň ošetřována vodou vodorovná nosná konstrukce 
v 2.NP a zároveň je stavba nejvíce vytížena největším počtem osob 21. Potřeba 
se uvažuje pro jednu pracovní směnu (8h) při dvou záběrech. 

Výpočet maximální pot řeby vody pro ZS 

 
Potřeba vody pro provozní 

účely: 
Množství 
m2/den 

Střední norma 
[l] 

Potřeba vody [l] 

Mytí mechanizace 275 35 9625 
Mezisoučet A 9625 

Potřeba vody pro hygienické a 
sociální účely: 

Množství 
pracovníků 

Střední norma 
[l/prac.] 

Potřeba vody [l] 

WC, pisoáry 24 40 960 
Sprchování 24 45 1080 

Mezisoučet B 2040 
Potřeba vody pro 

technologické účely: 
Množství m3 Střední norma 

[l] 
Potřeba vody [l] 

Ošetřování betonu 
vodorovných konstrukcí 2.NP 

212,4 100 2124 

Mezisoučet C 2124 
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Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600) =  

(9625*1,6 + 2040*2,0 + 2124*2,0) / (8*3600) = 0,824 l/s 
 
Q = Qn + 0,2*Qn = 0,824 + 0,2*0,824 = 0,989 l/s => DN 32 potrubí pro vodu 
 
Tabulka dimenzí potrubí: 
 

Q 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 18 
∅mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
 
b) dočasná staveništní přípojka elektrické energie 
 
 Uvažováno v  etapě č. II - HSV kdy je na stavbě již věžový jeřáb MB 
1130.1, který odebírá převážnou část elektrické energie a stejně tak největší 
vytížení buněk. Další stroje a pomůcky byly vybrány z přílohy B2.5 Nasazení 
strojní sestavy SO 01 v době maximálního nasazení strojů. 

• věžový jeřáb MB 1130.11 
• vibrační jehla Belle 
• vibrační lišta NTC 
• řezačka Hitachi CM12Y 
• ohýbačka 
• míchačka MLB 260 
• Svařovací agregát Mastermig 300 

Výpočet maximálního p říkonu elektrické energie pro staveništní provoz 

 

Strojní zařízení Štítkový 
příkon [kW] 

Počet 
zařízení [ks] 

Celkový 
příkon [kW] 

věžový jeřáb MB 1130.11 52,7 1 52,7 
vibrační jehla Belle 1,5 1 1,5 
vibrační lišta NTC 3,24 1 3,24 

řezačka Hitachi CM12Y 2,4 1 2,4 
ohýbačka 2,92 1 2,92 

míchačka MLB 260 0,75 1 0,75 
Svařovací agregát Mastermig 300 6 1 6 

Mezisoučet P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 69,51 
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Vnitřní osvětlení Příkon světla 
[kW] 

Počet 
zařízení [ks] 

Celkový 
příkon [kW] 

Kanceláře vedení stavby 0,156 1 0,156 
Šatna dělníků 0,116 3 0,348 

Sociální zázemí 0,072 2 0,144 
Sklady 0,072 2 0,144 

Mezisoučet P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,792 

 

 

 

 

 

 

S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2+P3)2 + (0,7*P1)2)1/2 =  
1,1*((0,5*69,51+0,8*0,792+0)2+(0,7*69,51)2)1/2 =  66,23  kVA 

 
c) dočasná staveništní přípojka kanalizace  

 
 Na přípojku kanalizace objektu je napojena kanalizace dočasná, výrobce 
určuje přípojkou na typu 19 varianta C DN 110. Z důvodu, že dimenze musí 
zahrnovat i ostatní splašky z buňky stavbyvedoucího a buněk pro pracovníky, 
navrhuji dimenzi kanalizace na DN 150 mm. 

3. Podmínky provád ění stavby 

3.1 Doprava na staveništ ě 
 Je samostatně řešena v kapitole A6. Širší dopravní vztahy a ve 
výkresech B1.1 Zařízení staveniště – Zemní práce a B1.2 Zařízení staveniště – 
HSV. Jedná se o bližší prozkoumání plynulosti dopravy strojů a materiálů ze 
stavby na skládku a opačně. Jsou řešena problematické místa s ohledem na 
rozměry a tonáž strojů.  

3.2 Ostraha staveništ ě 
 Na ostrahu zařízení staveniště bude najata hlídací agentura z důvodu 
velikosti staveniště. Jelikož velká část stavebních prací bude řešena pomocí 
subdodávek, je nutné hlídání stavebních strojů a materiálu i přes noc. Z důvodu 
úspory nákladů na zařízení staveniště se nebude zřizovat další buňka, ale 
ostraha bude umístěna v buňce pro stavbyvedoucí. Ostraha bude mít 
v pravomoci kontrolu odváženého a přiváženého materiálu. 

3.3 Osvětlení staveništ ě 
Staveniště nebude využívat osvětlení. 
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4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Na staveništi se nesmí nacházet nepovolané osoby, všichni pracovníci 
musí být proškoleni o BOZ a musí používat osobní ochranné pomůcky. Při práci 
na staveništi musí pracovníci dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobně řešena v samostatné příloze 
A8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

5. Ochrana životního prost ředí 
 Tato kapitola je podrobněji řešena v A9. Ochrana životního prostředí, 
jedná se o přehled platných zákonů a legislativním dokumentů, které nařizují jak 
nakládat s odpady, ochraňovat zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Celkovou zodpovědnost za dodržení výše zmíněného nese stavbyvedoucí, 
který při vzniklých problémech (stížnosti na hluk) bude projednávat 
bezodkladně se stěžovateli a případnými pověřenými orgány. Staveniště 
s ohledem na životní prostředí, jej nikterak výrazně nezatíží. Pro odpad bude na 
staveništi kontejner, který bude pravidelně vyvážen. Co se týče prašnosti, tak 
odstupové vzdálenosti jsou dostatečné natolik, že neovlivní okolní sousední 
pozemky.  
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1. Obytný kontejner 
-  Stavbyvedoucích,mistrů a pomocných pracovníků 
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2. Sklad ná řadí 
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3. Sanitární kontejner 
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1. Obecné informace o stavb ě 

1.1 Stručný popis stavby 
 Objekt C se nachází v severozápadní části areálu administrativního 
centra Invalidovna.  Objekt sestává z jednoho podzemního a dvou nadzemních 
podlaží se střešní nástavbou.  
 Budova C je hmotově odlišná od ostatních objektů areálu.  Dvoupodlažní 
nadzemní část nepravidelného nálevkovitého tvaru je charakterizována 
rytmickým rastrem ocelových V sloupů po celém obvodu.  Fasáda objektu je 
rastrová s pevným plošným zasklením, horizontálně členěná pásy hliníkových 
kompozitních panelů v úrovni stropní desky 1.NP a atiky.  Pouze jižní fasáda 
1.NP je tvořena pevnou stěnou obloženou hliníkovými kompozitními panely 
(zázemí kuchyně).  Ocelové V sloupy jsou v 1.NP předsazeny před fasádu, ve 
2.NP přecházejí do interiéru. 
 V úrovni střešní terasy bude vysazena intenzivní zeleň, přesahující atiku 
objektu, takže celá hmota bude působit jako jakýsi „plechovo-skleněný květník“.  
Střešní nástavba strojovny je opláštěná trapézovým hliníkovým plechem.  

1.2 Hlavní ú častníci realizace stavby 
 
Název akce:   
Futurama business park - objekt C 
 
Objednatel (stavebník) 
Místo:    PROXIMA IMMORENT s.r.o.,  
    Národní 41, 11000  
    Praha 1 
odpovědný zástupce: Ing. Jiří Bureš 

 
Hlavní projektant 
Jméno:   Ing. Petr Chmelík 
Místo projektanta:  S t u d i o    a c h t 
    Praha  
Zhotovitel 
Místo:    OK spol s.r.o.  

Čelakovského  1594/2B 
Havířov-Podlesí, 736 01 

odpovědný zástupce: Bc. Petr Okrouhlý 
 
Stavební ú řad:    Praha1, Masarykovo náměstí 1 
Místo stavby:  p.č.693, p.č.693/1 a 692/3, k.ú. Praha 1  
Termíny výstavby:   04/2012 – 1/2013. Podrobně řešeno v příloze         
    B2.1 Časový harmonogram SO 01 
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2. Strojní sestava 

2.1 Pásové rypadlo 
 Pásové rypadlo Cat 345C L s rypnou násadou M3.0UB je navrženo k 
odtěžení zeminy ze stavební jámy. Třída těžitelnosti zeminy se nachází v 
rozmezí tř. 3 – 4. Rypadlo kromě hloubení rýh bude také zajišťovat práce 
bourací na přilehlé silniční komunikaci pomocí hydraulického rozrušovacího 
kladiva. 
 
Technické parametry: 

• Výkon 239 kW 
• Provozní hmotnost 52,29 t 
• Maximální rychlost pojezdu  

4,4 km/h 
• Délka násady 3,0 m 
• Objem lopaty 2,6 m3 

 
Rozměry rypadla: 

 
A 3,987 m  B 11,507 m  C 3,290 m 
D 5,333 m  E 4,338 m  F 3,765 m 
G 0,707 m  H 2,962 m  J 3,213 m 
K 2,995 m  L 2,890 m  M 1,282 m 
 
Pracovní dosahy M3.0UB: 
 
Maximální hloubkový dosah 7,110 m 
Maximální vodorovný dosah 11,220 m 
Maximální výškový dosah 10,601 m 
Maximální výsypná výška 6,922 m 
Minimální výsypná výška 2,804 m 
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Grafické znázornění pracovního dosahu M3.0UB: 

 
 
Fotodokumentace skutečného provedení výkopových prací: 
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2.2 Univerzální naklada č  
 Univerzální nakladač Locust L 1203 na čtyřkolovém podvozku, řízený 
prokluzováním kol byl navržen jako doplňkový stroj k pásovému rypadlu Cat 
345C L při těžbě stavební jámy a při zpětném obsypu po dokončení 1.PP. 
Jedná se zejména o pomoc při svahování a likvidování sjezdu do stavební 
jámy. Dále zásyp rýh ležaté kanalizace, plynu, vody a elektřiny.  
 
Technické parametry: 

• Provozní hmotnost 3,95 t 
• Celková hmotnost 5,15 t 
• Nominální nosnost 1,20 t 
• Objem lopaty 0,66 m3 
• Trhací síla 29 kN 
• Hnací síla 41 kN 
• Pracovní rychlost 9 km/h 
• Přepravní rychlost 18 km/h 

 

 

 

Rozměry naklada če: 
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2.3 Valník  
 Valník Goldhofer STN-L 4 tažený nákladním automobilem Tatra 815-2 je 
určen především k přepravě strojních zařízení na staveniště po veřejných 
komunikacích. Jedná se především o transport pásového rypadla Cat 345C L, 
věžového jeřábu MB 1030.11 a univerzálního nakladače Locust L 1203. 
 
Technické parametry: 

• Délka 13,5 m 
• Šířka 3,0 m 
• Nosnost 52,0 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry: 

 

 

2.4 Nákladní automobil 
 Nákladní automobil TATRA 815-2 bude na stavbě sloužit k potahu 
valníku Goldhofer STN-L 4 a hloubení stavební jámy s pásovým rypadlem, který 
bude bezprostředně odvážet nahromaděnou suť na staveništní skládku a nebo 
mimo staveniště na blízkou skládku viz A6. Širší dopravní vztahy. 
 
Technické parametry: 
• Provedení 6x6: se stálým pohonem obou zadních náprav a možností   

zařazení pohonu  přední nápravy, užitečná hmotnost až 19 500 kg 
• Motor: vzduchem chlazený přeplňovaný 8-válec, s výkonem 230 - 

300kW, s integrovanou  olejovou nádrží 
• Převodovka: desetistupňová mechanická, synchronizovaná s 

pneumatickým posilovačem řazení a elektro-pneumatickým řazením 
normálního a redukovaného převodového stupně 

• Brzdový systém: je vybaven zařízením ABS  
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• Kabina :  trambusová sklopná 
• Max.rychlost :  95 km/h 
• Objem korby :  9 m3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Nakladač bez návěsu, pro připojení Valník Goldhofer 
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2.5 Tahač s hydraulickou  rukou 
 Bude na stavbě nasazen pouze jednorázově a to pro účely montáže a 
demontáže silničních panelů. 
 
Technické parametry: 

• Nosnost :  26 t 
 
Výpočet počtu jízd: 

• Hmotnost jednoho prvku       4,5*1,5*0,15*2500 = 2,5 t 
• Maximální nosnost  na nápravu   26 / 2,5 = 10 
• Počet jízd       233 / 6 = 21 jízd  

 

 

2.6 Automícha č 
 Automíchač AMH9 zvolen na místo autodomíchávače z důvodu, aby 
nedocházelo ke znehodnocení betonu. Z důvodu, že se jedná o Prahu, by 
mohly nastat tyto problémy např. zácpa ve městě nebo dopravní nehoda. 
Automíchač se aktivuje až na stavbě a bude tak zajištěna plynulost betonování. 
Automíchač dokáže za jednu pracovní směnu odvézt a přivézt maximálně 8 
dodávek betonu. 
 
Výpočet maximálního možného počtu jízd automíchače za jednu pracovní 
směnu: 

• Vzdálenost      9,1 km 
• Povolená rychlost    50 km/h 
• Doba dojezdu na stavbu    10 min. + 10 min. rezerva (Praha 

- velká dopravní vytíženost) 
• Doba dojezdu do betonárny   10+10 min. 
• Doba pobytu na staveništi    30 min. 
• Produktivní doba práce    8 hodin 
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Celkem doba trvání koloběhu jízdy automíchače je 50 min. 
Celkem možný po čet jízd na jeden automícha č za jednu pracovní sm ěnu je 
8 jízd. 
 
Množství betonu C 25/30:     Technické parametry: 

PB    166,77 m3   Hmotnost:   4,1 t 

Základy:   213,48 m3  Užitečný objem bubnu:  9 m3 

Svislé konstrukce  397,22 m3  Otáčky bubnu: 1–12 ot.min-1 

Vodorovné konstrukce  539,64 m3   Objem nádrže:  600 l 

Celkem :   1317,10 m3  Podvozek:    kolový 

Teoretický počet jízd: 147 x     

Skutečný počet jízd: 153 x   (dle jednotlivých etap) 

 
Rozměry automíchače: 
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2.7 Auto čerpadlo 
 Schwing stetter S 31 XT-P2023 bude na stavbě v průběhu celého 
výstavbového procesu HSV a to již od položení podkladního betonu až do 
okamžiku zalévání betonem 3.NP.  
 
Technické parametry čerpadla betonu:   Technické parametry čerpadla: 
betonu: 
Max. teoretické  
čerpané množství:  136 m3/h  Ø dopravního potrubí DN125 
Max. tlak betonu:  85 bar   Výškový dosah  30,5 m 
Max. počet zdvihů:  27 min-1  Počet ramen   4 
Dopravní válec:  230x2000 mm Zdvihový úhel           93°  
Podvozek:    kolový   Rozsah otáčení  550° 
Max. rychl. pojezdu: 90 km/h  
 
Pracovní dosah autočerpadla: 
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Vzhled autočerpadla Schwing stetter S 31 XT-P2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Autoje řáb  
 Autojeřáb AD 20T Bude na stavbu nasazen pro osazení a po dokončení 
výstavbového procesu pro demontáž staveništních buněk. Dále bude tento 
autojeřáb použit pro montáž a po ukončení HSV demontáž věžového jeřábu MB 
1130.11. 
 
Technické parametry: 

• Maximální nosnost:   20 tun na vyložení 2m  
• Teleskopický výložník:  7,8m – 21m  
• Špičkový výložník:   6,3m  
• Úhly špičkového výložníku  0  
• Pohon kol a řiditelnost:  6 x 6 x 2  
• Provozní cestovní hmotnost: 24 tun  
• Maximální protiváha:  2 tuny 
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2.9 Věžový je řáb  
 MB 1130.11 bude nasazen například na demontáž silničních panelů, 
osazení prefabrikovaných schodišť, ocelových sloupů či fasádních prvků, 
(skleněné tabule, fasádní panely Alucobond) transportu systémového bednění a 
jiné významnější mechanizace. Transport jeřábu na stavbu bude zajištěn Tatrou 
815-2 s připojeným podvalníkem Goldhofer STN-L 4. 
 
Technické parametry:     
• Vodorovný výložník   Jednotka Dvojnásobný závěs 
• Nosnost:     t  40 / 5,4   
• Výložník     m  1,3  / 4 - 18,3 
• Výška zdvihu – zasunutá věž  m   16,4  
• - vysunutá věž    m   28,3  
• Rychlost zdvihu    m / min 60  / 24   
• do nosnosti     t  2,0 / 5,4 
• Rychlost otáčení   l / min   0,9  
• Rychlost pojezdu kočky  m / min  60  
• Rychlost pojezdu jeřábu  m / min  32  
• Instalovaný výkon elektromotoru kW   52,7  
• Min. poloměr vnitřní kolejnice  m   4,6  
• Hmotnost protizátěže   m   40  

 
Zatěžovací diagram: 
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2.10  Bádie na beton 
 Pro betonáž železobetonového skeletu byla kromě autočerpadla 
Schwing stetter S 31 XT-P2023 navržena jako pomocný prvek bádie na beton 
BC 40 na betonovou směs, která bude přemísťovaná pomocí jeřábu MB 
1130.11. Využita bude především v místech špatného dosahu autočerpadla.  
 
Technické parametry:  

• Objem 400 l 
• Výška 2100 mm 
• Ø rukávu 200mm 
• Nosnost 880 kg 
• Hmotnost 165 kg 

 

 

2.11 Vibrační lišta  
 Pro provádění podkladní betonové vrstvy, železobetonové základové 
desky a dalších plošných prvků, je navržena vibrační lišta NTC. 
 
Technické parametry: 

• Motor Honda GX-25 
• Objem 23cm3 
• Otáčky 7 000 /min 
• Odstředivá síla 1 500 N 
• Hmotnost 13,5 kg 
• Pracovní šíře 2 m 
• Délka kabelu 15 m 

 

2.12 Vibrační jehla  
 Pro provádění všech 
železobetonových monolitických 
konstrukcí byla navržena vibrační jehla 
Belle . 
 
Technické parametry:   

• Výkon motoru 2,3 kW 
• Délka jehly  4 m 
• Průměr jehly  57 mm 
• Hmotnost   16,1 kg 
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2.13  Rotační hladi čka na beton  
 Pro provádění vodorovných železobetonových konstrukcí (základová 
deska a stropní desky) byla navržena rotační hladička Lieversholland WTM-
1200R. 
 
Technické parametry: 

• Hmotnost 108 kg 
• Pracovní šíře 1 200 mm 
• Otáčky/min 60 - 130 
• Počet lopatek 4 ks 
• Motor 4 taktní 

 

2.14  Hutnící p ěch  
 Hutnící pěch ENAR PC80H4T Bude sloužit pro zpětný zásyp nově i 
dočasně zřízených staveništních přípojek a dále  pro obsyp objektu ze 
staveništní skládky po dokončení 1.PP. 
 
Technické parametry: 

• Hmotnost 75kg 
• Rozměr 77 x 99,8 x 103,8 cm 
• Typ motoru Honda GX120 
•  Frekvence 650 Hz 
• Rozměr hutnící patky 333x280 mm 
• Hutnící síla 15,4 kN 

 
 

2.15  Svařovací agregát  
 Svařovací agregát Mastermig 300 TELWIN bude na stavbě sloužit ke 
svařování ocelových konstrukcí, především pro spojení ocelových obvodových 
sloupů s ŽB skeletem.  Dále pro svařování ocelových prvků v armokoše. 
 
Technické parametry: 

• napájení (V/Hz): 400/50  
• napětí naprázdno max. (V): 43  
• počet proudových rozsahů: 12  
• příkon 60% (kW): 6  
• příkon max. (kW): 11,5  
• průměr svařovacího drátu (mm):0,6-1,2  
• rozsah regulace (A):40-300  
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2.16  Teodolit 
 Pro provádění vodorovných železobetonových konstrukcí (základová 
deska a stropní desky) je navržen teodolit SOUTH včetně měřící tyče a stativu 
pro správné určení výšky betonáže konstrukce a pro kontrolu povolených 
odchylek pro dané konstrukce viz kapitola B4.6 Kontrolní a zkušební plán-ŽB 
skelet. 
 
Technické parametry: 
     
  

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.17  Nivela ční souprava  
 Pro výškovou kontrolu prováděných konstrukcí je navržena nivelační 
souprava NEDO E 28 – nivelační 
přístroj s kompenzátorem, stativ a 
nivelační lať dl. 4 m. 
 
Technické parametry: 

• Přesnost 2 mm/km 
• Zvětšení 28 x 
• Průměr objektivu 36 mm 
• Min. Zaostření 0,5 m 
• Rozsah kompenzátoru +/- 15´ 
• Přesnost kompenzátoru +/- 0,6´´ 
• Horizontální kruh 400 g 
• Váha 1,5 kg 
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2.18  Řezačka 
 Řezačka Hitachi CM12Y je navržena pro případy nutnosti úpravy 
ocelových prvků. 
 
Technické parametry: 
• Průměr diamantového kotouče :  305 mm 
• Příkon :      2 400W 
• Napětí :      230V 
• Počet otáček naprázdno :   5 000 1/min 
• Max. hloubka řezu :    100 mm  
• Max. hloubka jednotlivého řezu :  50 mm 
• Hmotnost :     11,5 kg 

2.19  Ohýbačka výztuže 
 Pro úpravu ocelových prvků, které se budou svazovat pomocí drátků do 
armokošů a poté se budou ukládat do bednění.  

 
Technické parametry: 

• Motor elektrický 2,92 kW 
• Hmotnost  369 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.20  Hydraulické rozrušovací kladivo  
 Kladivo FINE 50 bude napojeno na pásové 
rypadlo Cat 345C L, které bude sloužit jako nosný 
prvek hlavního bourání asfaltové silnice při kopání 
přípojek a to konkrétně vody a kanalizace.  
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2.21  Míchačka  
 Bubnová míchačka MLB 260 bude použita na drobné dobetonávky a na 
výrobu maltové směsi pro dokončovací práce. 
 
Technické parametry :  

 
• Hmotnost:   195 k  
• Napětí:    400V  
• Elektrický příkon:  0,75 kW 
• Objem bubnu:   260 l 
• Objem směsi:  150 l  
• Čas pracovního cyklu:   
- beton 3 min. malta 4,5 min 

 

 

 
 
 
 

2.22  Odpadový kontejner 
 Sloužící pro odklad staveništního odpadu bude pravidelně vyvážen. Při 
pracích PSV, kdy bude vznikat více odpadu, se může zřídit více těchto 
kontejnerů. 
 
Technické parametry: 
 
Rozměry kontejneru   400x200x75 
Objem       6 m3   
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1. Ocelárna 
Obchodní jméno : PILSEN STEEL s.r.o.  
Sídlo :  Tylova 1/57 

316 00 Plzeň 
Česká republika 

Vzdálenost :   97 km 
 

 
 

Detail A 
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Podrobn ější popis bod ů zájmu 
Automobilový tahač : 
Typ :    Scania 
Celková délka:  13,6m 
Hmotnost :  nad 12t 
Užitná hmotnost :  25t 
Poloměr otáčení: 10m 

 

 

 

1.1 Bod 1 
Označení důležitosti: NEVÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky je 54 m > poloměr otáčení tahače 10 m = VYHOVUJE 
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1.2 Bod 2 
Označení důležitosti: NEVÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky je 34 m > poloměr otáčení tahače 10 m = VYHOVUJE 
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1.3 Bod 3 
Označení důležitosti: NEVÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky číslo A je 30 m  
Poloměr otáčení vozovky číslo B je 32 m 
Min.poloměr otáčení vozovky je 30 m > poloměr otáčení tahače 10 m = 
VYHOVUJE 
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1.4 Bod 4 
Označení důležitosti: NEVÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky je 28 m > poloměr otáčení tahače 10 m = VYHOVUJE 

 

1.5 Bod 5 
Označení důležitosti: NEVÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky je 20 m > poloměr otáčení tahače 10 m = VYHOVUJE 
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1.6 Bod 6 
Označení důležitosti: NEVÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky je 20 m > poloměr otáčení tahače 10 m = VYHOVUJE 

 
 

1.7 Bod 7 
Označení důležitosti: NEVÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky je 17 m > poloměr otáčení tahače 10 m = VYHOVUJE 
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2. Přeprava t ěžké mechanizace 
 

Obchodní jméno :  HANYŠ s.r.o     
Sídlo:   250 73 Radonice, ul. Počernická 425 

190 00 Praha 9  
Vzdálenost :  16 km 
 

 
 

Valník Goldhofer STN-L 4 
Technické parametry: 

• Délka 13,5 m 
• Šířka 3,0 m 
• Nosnost 52,0 t 
• Poloměr otáčení 10 m 

 
 

2.1 Bod 1 
Označení důležitosti: VÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky je 5 m > poloměr otáčení tahače 10 m = 
NEVYHOVUJE 
 
Řešení: 
Bude zastavena doprava v druhém směru, tím se dostaneme na poloměr 10 m, 
který by měl nyní teoreticky vyhovovat. 



 87

 
 

2.2 Bod 2 
Označení důležitosti: NEVÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky je 140 m > poloměr otáčení tahače 10 m = 
VYHOVUJE 
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2.3 Bod 3 
Označení důležitosti: NEVÝZNAMNÝ 
Poloměr otáčení vozovky číslo A je 60 m  
Poloměr otáčení vozovky číslo B je 80 m 
Min.poloměr otáčení vozovky je 60 m > poloměr otáčení tahače 10 m = 
VYHOVUJE 
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3. Betonárna 

Obchodní jméno :  ZAPA beton a.s.     
Sídlo:   Ke Garážím 

142 00 Praha 4 - Kačerov 
okres Praha 

Vzdálenost :  9,1 km 
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4. Bednění 

Obchodní jméno:  PERI spol. s r.o.  

Sídlo:  Průmyslová 392 
252 42 Jesenice u Prahy 

 okres Praha 
Vzdálenost :  20 km 
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5. Skládka  

Obchodní jméno:  ATM CZ a.s. - Praha 

Sídlo:  U měšťanského pivovaru 934/4 
170 00 Praha 7 - Holešovice 
okres Praha 

Vzdálenost :  2,5 km 
 

 
 
 
 
 

6. Seznam zdroj ů 
 
 
[1] Mapy [online] 2011. WWW:http://www.maps.google.cz / 
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ČINNOST ZDROJ 
RIZIKA IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ OOP 

Geodetické 
práce 

Používání 
laserů 

poškození zraku laserovým paprskem 
paprsek vést mimo oči, pozorování přímého 
nebo odraženého paprsku pomocí optických 

zařízení je zakázáno 
ochranné brýle 

popálení kůže paprsek vést mimo možné zasažení kůže 
zaměstnanců 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

Práce 
asistenta 

pád při přenášení geodetických 
pomůcek 

opatrnost při přenášení, nepřetěžovat 
figuranty, dbát na správný úchop pomůcek − 

pád při couvání s latí 
opatrnost při couvání, pořádně prohlídnout 
terén před prácí a zajistit otvory (ohrazením 

či zakrytím) 
− 

přejetí dopravním prostředkem v místech s provozem používat výstražná 
znamení reflexní vesta 

Zemní 
práce Výkopy 

zavalení, zasypání a udušení pracovníků 
při vstupu a práci ve výkopech 

zajištění stěn výkopů proti sesutí stěn od 
hloubky 1,5m a to pomocí svahování v 

poměru 1:2, nevytváření převisů, odstranění 
kamenů apod. ve stěně, nezatěžování hrany 

výkopu (volný pruh min. 50 cm) 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

pád pracovníků, příp. jiných osob do 
výkopů a okrajů stěn 

označení a ohrazení výkopu, aby nedošlo k 
pádu kolemjdoucích osob (děti, personál, 

ostatní osoby) - zábradlí, zřízení bezpečné 
nájezdové plošiny do výkopové jámy. 

Montážní práce budou probíhat pouze na 
místech označených ve výkresech ,,SK, 
OD" viz výkres B1.1 Zařízení staveniště - 

Zemní práce 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

 pád materiálu v těsné blízkosti výkopu 

 skladovat materiál v oblasti s označením  
,,SK,OD" viz výkres B1.1 Zařízení staveniště 
- Zemní práce, kde nedochází k usmýknutí 

zeminy, min. 0,5m od kraje výkopu 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 
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 ztráta stability objektů v okolí výkopu dodržet TP, zabezpečit ohrožené objekty 
pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

Podzemní 
sítě 

poškození a narušení podzemních 
vedení 

(zasažení el. proudem při poškození el. 
kabelů, výbuch při narušení plyn. 

potrubí) 

identifikace a vyznačení podzemních 
vedení, jejich dodržování podmínek 

stanovených provozovateli vedení při 
provádění strojních vykopávek 

vytýčení před zahájením zemních prací 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

HSV Sestavování 
armovýztuže 

poranění o volné konce armovýztuže 

dodržet TP, opatrnost při manipulaci s prvky 
armokoše, provádění prací pouze na místě 
označeném ve výkresech ,,SK,OD" viz B1.1 

Zařízení staveniště - HSV 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

 poranění části těla při propadu mezi 
armotyče 

dodržet TP, zakrytí všech otvorů, v jiných 
případech označit místo otvoru, prací pouze 

na místě označeném ,,SK,OD" viz výkres 
B1.1 Zařízení staveniště - HSV 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

 svařování 

 dodržení postupu a bezpečnostních 
předpisů při svařování. Práce jsou povoleny 
pouze na místě označeném ve výkresech 

,,SK,OD" viz B1.1 Zařízení staveniště - HSV 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 

přilba, svářečské 
rukavice, 

respirátory, 
svářečské kukly 

poranění ostatních osob při přenášení 
tyčí armovýztuže 

dbát na opatrnost a obezřetnost při jakékoliv 
manipulaci, zohledňovat úchopové 

vlastnosti 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

pád z okraje armovýztuže 
dodržet TP, bezpečnostní prvky - zajištění 
otvoru, zábradlí, v případech kdy nelze - 

označit 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

zranění po pádu na samotnou 
armovýztuž 

zakrytí vyčnívající armovýztuže, omezit 
práci nad místem provádění armovýztuže 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 



95 

 

Bednící 
práce 

manipulace s bedněním 
– montáž bednění 

 osazování zábradlí 
– zajištění bezpečného přístupu a 

pracovních míst 
– vypracování dodavatelská dokumentace 

složitějších 
bednění, včetně řešení opatření proti pádu 

osob 
– při použití osobního zajištění určit místo 

kotvení 
(úvazu) 

– zřízení pomocných pracovních podlah 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

nezajištění resp. ztráta únosnosti a 
prostorové tuhosti bednění a podpěrných 

konstrukcí 

správné provedení bednění zaručující jeho 
stabilitu, 

pevnost a tuhost včetně podpěrných 
konstrukcí. 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

pád odbedňovaných dílců a částí 
bednění na pracovníka 

 dodržování TP při montáži 
bednění, nepoškozené spoje bednění 

správné provedení nátěrů bednění vhodným 
odbedňovacím prostředkem 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

pád pracovníka z bednící konstrukce  při práci ve výškách použití zajišťujících 
prostředků 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice, 

prostředky 
zajišťující 

bezpečnost práce 
ve výškách 

stlačení části těla mezi bednící díly odborné sestavování bednění, nepoužívat 
vadné díly 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

 převržení opěrného dílu bednění 
bezpečné skladování prvků výztuže mimo 
dopravní cesty, bezpečna cesta pro chůzi, 

pořádek na pracovišti 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

Betonáž pád zaměstnance do čerstvého betonu 
dodržení pracovních postupů, instalace 
zábradlí na okrajích konstrukcí, omezení 
pohybu zaměstnanců v místech možného 

- 
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pádu do betonu 

uklouznutí na čerstvém betonu 

dodržení pracovních postupů, omezení 
pohybu zaměstnanců v místech možného 
uklouznutí, zajištění bezpečných cest pro 

chůzi, úklid cest 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

rozpojení transportního potrubí 

dodržení pracovních postupů,, omezení 
pohybu zaměstnanců v místech 

transportního potrubí, použití určeného a 
nepoškozeného transportního zařízení 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

zasažení očí betonovou směsí 

nerozpojování hadic a částí pod tlakem, 
předepsaná frakce kameniva, odpovídající 

konzistence směsi, čistění a údržba 
zařízení, mazání, návod k používání 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

Skladování 

zakopnutí o ložený materiál 
uložení materiálu, dostatečný prostor pro 

chůzi, oddělení provozních a neprovozních 
prostor 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

pád materiálu z polic, rámů 
uložení materiálu dle nosnosti výškových 

etáží, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení 
provozních a neprovozních prostor 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

zborcení, převrácení regálů 

uložení materiálu dle nosnosti regálu, těžší 
předměty uložit do spodních polic, 

dostatečný prostor pro chůzi, oddělení 
provozních a neprovozních prostor 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

Odpady 

vznícení, požár 

zákaz kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm, neskladovat hořlavé látky v blízkosti 

tepelných spotřebičů, svářecí práce je 
možné provádět pouze na písemný příkaz a 

v místě označené písmenem ,,SK" ve 
výkrese B1.1 Zařízení staveniště - HSV 

- 

vznik nedýchatelného ovzduší 
rozkladem odpadů 

dostatečné větrání skladovacích prostor, 
odpady s nebezpečím vzniku 

nedýchatelných plynů těžších než vzduch 
neumísťovat pod úroveň terénu, 

- 
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zaměstnanci pracují ve dvojicích 

nežádoucí chemická reakce 
jednotlivé druhy odpadu skladovat 
odděleně, u nebezpečných odpadů 

dodržovat podmínky skladování 

pracovní obuv, 
pracovní oděv,  

Staveniště 

pád zaměstnanců na staveništi 

vhodná obuv, kontrola údržby přístupových 
cest, označit překážky, nad 0,1 m přechody, 
bezpečnostní opatření, značky a tabulky na 

staveništních buňkách  

pracovní obuv, 
pracovní oděv,  

propíchnutí chodidla (hřebíkem) vhodná pracovní obuv, kontrola komunikací 
a jejich úklid pracovní obuv 

schody, plošiny 
budování dle příslušných ČSN, zábradlí, 
zajištění proti sklouznutí, vhodná obuv a 

pořádek 
pracovní obuv 

Zabezpečení 
objektu ohrožení provozu a osob kolem pozemku souvislé oplocení min. 1,8m 

vysoké - osvětlení, uzamykatelná brána - 

PSV 

poleptání dýchacích cest  větraný prostor pro práci s nebezpečnými 
látkami 

respirátor, 
polomaska apod. 

hořlavé, těkavé a výbušné látky 
uchovávat v originálních a nepoškozených 
obalech, zákaz manipulace s otevřeným 
ohněm (kouření), technologický postup 

- 

tlakové nádoby zkoušky,revize - dle ČSN - 

Žebříky 

pád žebříku i s osobou při práci 

používat jen pro krátkodobé práce, fyzicky 
nenáročné práce při použití jednoduchého 

nářadí, zajištění stability po celou dobu 
použití 

- 

prasknutí, zlomení příčle 

nepoužívat poškozené žebříky, měsíční 
prohlídky, kontrola před použitím, 

nepracovat nad sebou max. břemeno 15kg, 
nepřetěžování žebříku, řádné skladování 

žebříků 

- 
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pád nářadí z žebříku 
nezdržovat se pod místem práce, 

nepoužívat pneumatické nářadí, řetězové 
pily 

přilba 

ztráta stability 
pevný a rovný podklad, dopravovat břemena 

max. 15 kg, max. jeden zaměstnanec, 
zkouška stability a pevnosti min. 1x ročně 

- 

Lešení 

zakopnutí o pohozený materiál udržovat pořádek na pracovišti, prostor pro 
chůzi 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

pád složeného lešení lešení skladovat dle pokynů výrobce, při 
skládání dílů na sebe zajistit stabilitu 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

přiražení končetin 
pro kompletaci lešení postupovat v souladu 

s návodem výrobce, kompletaci provádí 
způsobilé osoby 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

pád zaměstnance 
kolektivní zajištění pomocí zábradlí, zakrytí 

otvorů v podlaze poklopy, zajištění 
podlahových dílců proti pohybu 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

pád nářadí z lešení zajištění a uložení materiálu a nářadí proti 
pádu, ochranné boční sítě. 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

ztráta stability lešení 
kotvení lešení do stěn, úhlopříčné ztužení 

ve dvou rovinách, stavět na pevný a únosný 
terén 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

pád, zborcení lešení 

statický výpočet, dokumentace, zápis o 
předání, označení nosnosti-  

nepřetěžovat,montáž i demontáž jen 
kvalifikovaná osoba 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

Střecha pád z výšky zády při couvání kolektivní zajištění okraje střechy (zábradlí), 
odrazení 1,5m 

pracovní obuv, 
pracovní oděv, 
přilba, rukavice 

Doprava střetnutí osob s dopravním prostředkem dopravní řád, výstražné značení, určení cest 
pro chůzi výstražná vesta 
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sjetí, převrácení vozidla vyznačení nebezpečných míst v blízkosti 
svahů a výkopů - 

dopravní nehody 

oprávnění pro řízení, skolení řidičů, pravidla 
silničního provozu, bezpečnostní přestávky, 
pozornost, přiměřená rychlost atd., zajištění 

odstavného vozidla proti ujetí 

- 

udeření hadicí při čištění vozidel 

zákaz aretace ovládání trysky v otevřené 
poloze, držená hadice s ohledem na zpětný 

tlak, nepokládat pistoli, koncovku tlakové 
hadice na zem (terén, podlahu) 

- 

kontakt s čisticími prostředky vozidel dodržování pokynů pro používání 
nebezpečných látek - 

ztráta stability 
automíchače/autočerpadla/rypadlo/ 

univerzálního nakladače 

postavení na rovném terénu, dodržování 
sklonu pojezdové a pracovní roviny, 
pojíždění ve svahu max. 10 stupňů, 

vyznačení nebezpečných míst v blízkosti 
svahů, výkopů, jam apod. přizpůsobení 
rychlosti okolnostem a podmínkám na 

staveništi. 

- 

pád  
automíchače/autočerpadla 

/rypadlo/univerzálního nakladače do 
výkopu 

nezatěžovat vozidlem okraj svahu, 
vzdálenost vozidla okraje výkopu přizpůsobit 

únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti 
zatěžované horniny (blíže specifikované v 
technické zprávě -statika,bod 3. Základové 

poměry) 

- 

zasažením osoby žlabem z automíchače 
stanoviště stroje a obslužné místo musí být 

přehledné, bez překážek ztěžujících 
manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu 

- 

uklouznutí, pád řidiče 

používání bezpečných prvků a zařízení k 
výstupu, dodržování zákazu seskakování z 

vozidla, udržování výstupových a 
nášlapných míst zejména za zhoršených 

klimatických podmínek 

- 
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znehodnocení betonu 

před vyprazdňováním z přepravníku provést 
vizuální kontrolu podmínek vyprazdňování 

směsi a kontrolu její kvality, dodržovat max. 
přípustnou výšku 1,5 m pádu bet. směsi z 
výšky pro ukládání bet. směsi do bednění. 

- 

pořezání o ostré hrany 

správné pracovní postupy, používání 
rukavic, práce v blízkosti rozpálených části 

motoru, chladiče apod. provádět až po jejich 
vychladnutí 

- 

pád rypadla/univerzálního nakladače při 
najíždění na podvalník 

stanovení pracovního technologického 
postupu, dodržování návodu k používání, 

vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném 
prostoru a pásmu možného pádu 

- 

únik hydraulické kapaliny 

udržování hydraulických mechanismů, 
vyloučení tření, ohýbaní, kroucení a 

napínaní hadic při pohybu hybných části, 
použití vhodných hadic, spojů, příchytek, 
upevnění, správné nastavení pojistných 

ventilů 

- 

Jeřáb 

používání vadných prostředku 
vazací prostředky nepoškozené, používat 

lze pouze řádně označené, kontroly 
vázacích prostředků 

- 

nevhodné uvázání břemene 
zdravotně a odborně způsobilý vazač, 

znamení a signalizace jeřábníkovi, měkké 
podložky přes hrany 

- 

nevyvážení břemene zajišťuje zkušený vazač, zkouška 
vyváženosti těsně nad zemí - 

pád jeřábu 

prohlídky, revize, zkoušky, dokumentace, 
únosnost terénu, klimatické podmínky, 

přetížení - označení nosnosti, vazač, vazací 
prostředky, signalizace 

- 

přiražení, přitlačení, rozdrcení zákaz zdržovat se pod zavěšeným 
břemenem, mimo manipulační prostor  - 
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pád břemene 
vazač, vazací prostředky, signalizace, 
přetížení - označení nosnosti, kontrola 

vyváženosti těsně nad zemí 
- 

Elektrická 
zařízení 

zasažení el. proudem 

vyloučení činnosti, kdy hrozí styk s živými 
částmi pod napětím, zákaz neodborných 
zásahů do el. Instalace, výchozí revize, 
pravidelné revize, nepřibližovat se k el 
zařízeni, nevyřazovat z funkce ochranu 

- 

dotyk osoby s živými částmi 

neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat 
přístupy k el. Částem, nevyřazovat z funkce 
ochranné prvky, vyloučení revize, pravidelné 

revize, před přemístěním spotřebičem jej 
odpojit vytažením vidlice ze zásuvky 

- 

záměna fázového a ochranného vodiče 

odborné připojování a opravy, správnost 
připojení, používání odpovídajících šňůr a 

kabelů s ochranným vodičem, barevné 
označení vodičů, zabránění neodborných 

zasáhl do el. instalace, výchozí revize, 
pravidelné revize, pravidelný odborný 

dohled 

- 

dotyk cizích vodivých předmětů s el. 
vodiči 

nepřibližovat se k el. zařízením, nevyzařovat 
z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz 

resp. dodržovat podmínky pro práce v 
blízkosti el .vedení a zařízení, dodržovat 

podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a 
zařízení, dodržovat zákazy činnosti v 

ochranných pásmech venkovního el. vedení 
VN 

- 

vytržení přívodní šňůry 

spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací 
šňůry s ochranným vodičem, šetrné 

zacházení s kabely, udržování el. kabelů 
přívodů, pravidelné kontroly 

- 
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porušení izolace přívodů 

šetrné zacházení s kabely, vedení el. 
Kabelů mimo komunikace a kde hrozí jejich 

poškození, výchozí revize, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled, zákaz 

omotávání el. Kabelů kolem kovových 
konstrukcí 

- 

nemožnost rychlého vypnutí el. proudu 

vhodné umístění hlavního vypínače, 
umožnění snadné a bezpečné obsluhy a 

ovládání, informování zaměstnanců stavby 
o umístění hlavního el. Rozvaděče a 
vypínače pro celou stavbu, udržování 

přístupu k hl. vypínačům 

- 

účinky statické elektřiny 

snížení elektroizovatelnosti látek, zvýšení 
relativní vlhkosti vzduchu, použití 

neutralizátorů, uzemnění všech vodivých 
předmětů, elektrostatický svod podlah, 
spojení osoby s uzemněním, používání 

oblečení, výstroje z omezené 
elektrizovatelných materiálů, zákaz nošení 

oděvů ze syntetických materiálů 

- 

Ruční nářadí 

zhmoždění ruky, vykloubení používat nářadí jen pro účely určené 
výrobcem, nepřetěžovat - 

vyklouznutí nářadí řídit se dle návodu výrobce, používat 
vhodné OOP, udržovat suché držadlo rukavice 

namotání oděvu nebo vlasů 
nepoužívat volný oděv (rukávy zapnout), 

vlasy sepnout nebo skrýt do čepice, měnit 
nástroje, seřizovat jen je-li stroj v klidu 

- 

zranění odlétávajícími částicemi používat vhodné OOP, vhodné 
nepoškozené nástroje 

přilba, ochranné 
brýle,popř. 

obličejový štít, 
rukavice, ochranný 

oděv 
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poranění jiného zaměstnance řezným 
orgánem 

zákaz vstupu do manipulačního prostoru, 
obezřetná manipulace při řezání 

přilba, ochranné 
brýle,popř. 

obličejový štít, 
rukavice, ochranný 

oděv 
  

 

Seznam zdrojů: 

[1]  MMR ČR [online]. 2008. WWW: <http://www.mmr.cz> 

[2]  Veřejná správa [online]. 2003-2008. WWW: <http://portal.gov.cz> 
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1. Úvod 
• Následující podkapitoly jsou koncipovány tak, že jsou doslovně citovány zákony 

potřebné k realizaci stavby. Následuje vyhodnocení jednotlivých paragrafů 
v návaznosti na danou stavbu.  Zmíněné paragrafy jsou zde uvedeny jako fakt a 
dále se k nim nevyjadřuji (text autora je psán tučnou kurzívou ). 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí: 
 

• Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

•  
Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. 
 
     Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

2. Obecné požadavky na pln ění BOZP 

I. Požadavky na zajišt ění staveništ ě 
1) Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 
nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit. 
 
 Prostor staveništ ě je oplocen trvalým plotem výšky 2,0 m. Vjezd na 
staveništ ě bude opat řen uzamykatelnou bránou s ozna čením p říslušnými 
dopravními zna čkami: 
B29 – zákaz stání všem vozidl ům bránícím plynulosti provozu na stavb ě  
B20a – nejvyšší dovolená rychlost 10 km/h. 
  Na plot ě a na brán ě budou osazeny tabulky s nápisem „Pozor 
stavba, cizím vstup zakázán“.  
 Při práci je řábu se pod zav ěšeným b řemenem nesmí zdržovat 
osoby.      
 

b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny dle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
 Při provád ění prací (nap ř. zemní práce), kde je volná výška / 
hloubka vyšší 1,5 m, bude volný okraj zajišt ěn proti nebezpe čí pádu 
pomocí dle A6. Rizika na provád ění ŽB skeletu. 
 

2) Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 
během provádění prací je dodržuje. 
 
 Než započnou tyto práce, zhotovitel si zajistí vyjád ření od správc ů 
vedení inženýrských sítí, staveb či jiných technických za řízení. Tímto se 
také zavazuje spln ěním podmínek správce. B ěhem provád ění nap ř. 
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elektrického vedení je t řeba postupovat velice opatrn ě. Skutečná poloha 
sítí se m ůže lišit od místa projektovaného. 
 

3) Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
předpis. 
 
 Na stavb ě nebude z řízeno osv ětlení, a proto bude zhotovitel dbát na 
ukon čení všech stavebních činnostech v dob ě, kdy je dobrá viditelnost . 
Nevztahuje se na dokon čovací práce. 
 

4) Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb na této ploše. 
 
 Pokud se jedná o práci ve výškách, bude pracovník opat řen úvazem 
proti pádu z výšky, nebo do hloubky. Pokud se jedná  o nezpevn ěné 
plochy, jsou v rámci celého staveništ ě navrženy betonové panely 4,5 x 1,5 
x 0,15 m.   Práci na jiných neúnosných plochách je možné vykon ávat po 
svolení stavbyvedoucím s uvedením této skute čnosti ve stavebním 
deníku. 
 

5) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
 Na stavb ě budou dodržovány pokyny pro práci, p řepravu a 
uskladn ění hmot a materiál ů, pokyny pro práci stroji a s dopravními 
prost ředky. Sou časně s tímto budou dodržovány všechny bezpe čnostní 
opat ření, platné právní p ředpisy pro ochranu zdraví p ři práci a 
technologické p ředpisy.  

II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
 Dočasné rozvad ěče elektrické energie budou dva. První bude 
umíst ěn za staveništními bu ňkami a na tento bude napojen druhý 
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rozvad ěč, který bude stát poblíž skládky viz výkresy B1.1 Z ařízení 
staveništ ě – Zemní práce a B1.2 Za řízení staveništ ě - HSV). Hlavní 
rozvad ěč elektrické energie pro novostavbu bude umíst ěn v její blízkosti. 
K tomuto hlavnímu rozvad ěči bude postupn ě v průběhu výstavby dopln ěn 
do každého podlaží jeden rozvad ěč. Rozvodná sk říň bude uzamykatelná. 
Klíč od rozvodné sk říně bude mít stavbyvedoucí hlavního zhotovitele 
stavby. 

III. Požadavky na venkovní pracovišt ě na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 

být pevná a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 
 Na novostavb ě Futurama business park - objekt C se bude jednat 
především o lešení, které bude odpovídat p ředepsaným normám. Budou 
se provád ět revize jednotlivých částí. Počet osob nep řesáhne požadovaný 
limit a to p ředevším z d ůvodu, že pracovní četa na této stavb ě neobsahuje 
tolik d ělníků. Pracovníci budou řádně uvázání a nebudou se zdržovat na 
lešení p ři rychlosti v ětru v ětší jak 5m/s. 
 

2) Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č.3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 
v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí.  

 
 Materiál a ná řadí budou uchovány ve skladových bu ňkách, které 
jsou uzamykatelné a oprávn ění na použití mají pouze proškolení 
pracovníci s ochrannými pom ůckami. Stroje budou na odstavných 
plochách, kde budou uzamknuty. Obsluhu bude provád ět pouze 
vyškolený pracovník. Stroje a materiály budou dále střežen najatou hlídací 
agenturou. 
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        Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

3. Stroje a ná řadí na objektu Futurama business park - 
objekt C 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj ů 
1) Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, 
umístěných nadzemních vedení a překážek. 

2) Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje.  Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou 
v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění.  

3) Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí 
doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4) Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů. Dohled 
a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají 
jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou 
viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

5) Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, 
zařízení, a podobně. 
 
 Na stavb ě budou užívány stroje uvedené v technologických 
předpisech a v kapitole A5. Návrh mechanizace. Všechn y osoby 
vykonávající práci s p říslušnými strojními za řízeními budou dostate čně 
odborn ě způsobilé a budou prokazateln ě k této činnosti proškolené, 
včetně školení z bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci se stroji. Veškeré 
práce a činnosti výše uvedené budou také vycházet z technick ých list ů 
jednotlivých strojních za řízení a budou se řídit plným zn ěním zákona 
378/2001 Sb. požadavky na bezpe čný provoz a používání stroj ů. 



 111

II. Stroje pro zemní práce 
1) Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 

na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, 
zařízení, a podobně. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy 
nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém 
postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

2) Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

3) Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

4) Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě 
jeho stability. 

5) Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením 
stroje nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během 
nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 
nakládat rovnoměrně. 

6) Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability 
stroje a omezení výhledu obsluhy. 

7) Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 
přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

8) Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
9) Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

 
 Limitní vzdálenost stroj ů od kraj ů svahu bude minimáln ě 2m. Při 
přepravě materiálu nebo vyt ěžené zeminy je zakázáno p řepravovat na 
lopat ě osoby a to i v p řípadě, že bude prázdná. Stejn ě tak nesmí být na 
stroji či zařízení více lidí než je uvedeno v technických listec h, př. 
nepřípustné je také držení se rámu kabiny, nebo stání n a prahu. Stejn ě tak 
nesmí žádný z pracovník ů stoupat na pásy vrtné soupravy nebo jiného 
pásového stroje když je tento stroj v chodu (by ť stojící na míst ě).  
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III. Míchačky 
1) Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 

horizontální poloze. 
2) Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3) Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 

do rotujícího bubnu. 
4) Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 

drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5) Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 

opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní 
poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

6) Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
přívodu elektrické energie. 
 
 U použití bubnové mícha čky nesmí docházet k stékání vody na 
elektrické části, tyto části musí být izolovány.  
 

IV. Dopravní prost ředky pro p řepravu 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. 

V. Čerpadla sm ěsi a strojní omíta čky 
1) Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 

dopravu betonové směsi 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) Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 
tlakem. 

5) Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
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6) 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. 

7) 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. 

8) V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
9) Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
10) 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. 

11) Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
 Hadice čerpadla by p řed použitím nem ěla být nikde zaklín ěna nebo 
něčím zkřížena, aby nedošlo vlivem tlaku betonové sm ěsi k vymršt ění 
hadice a následného odhození pracovník ů či porušení podp ěrných prvk ů. 

VI. 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. 
 
 Vibrátory se mohou čistit pouze po vypnutí. 

VII. Společná ustanovení o zabezpe čení stroj ů při přerušení a 
ukon čení práce 

1) Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn 
proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 

2) Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 
která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 
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fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 

3) Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí.  
 
 Stroje budou na odstavných plochách viz výkresy B1 .1 Zařízení 
staveništ ě – Zemní práce a B1.2 Za řízení staveništ ě - HSV. Auto čerpadlo a 
automícha č bude pouze na prefabrikovaných panelech a budou řádně 
zaklínovány (pokud nemají hydraulické nohy). Je vho dné k d ůležitým 
strojním za řízením vést eviden ční list, který se bude vždy vypl ňovat p řed 
průběhem prací (jméno, datum, stav stroje). 
 
 
     Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

4. Řešení problematiky BOZP p ři výstavbovém procesu 
Futurama business park - objekt C 
 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

 
 Veškerý materiály bude uskladn ěn na rovné, odvodn ěné a zpevn ěné 
ploše ze silni čních betonových panel ů o rozm ěrech 4,5 x 1,5 x 0,15 m a to 
tak, jak je p ředepsáno výrobcem s ohledem na bezpe čnost a ochranu 
zdraví p ři práci. Menší materiály budou uskladn ěny ve skladovacích 
kontejnerech Contimade Typ 24D v blízkosti skládky materiál ů viz výkresy 
B1.1 Zařízení staveništ ě – Zemní práce a B1.2 Za řízení staveništ ě - HSV.  
 

2. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

 
 

3. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 
lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
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 Pro body 2 a 3 platí. Skládka materiálu v severový chodní části 
staveništ ě bude pro lepší uložení a odebírání zeminy obehnána  pomocí do 
země zabetonovaných kovových sloupk ů v osové vzdálenosti cca. 1,5 m, 
které budou opat řeny opot řebenými bednícími deskami ve dvou vrstvách. 

 
 

4. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 
Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být 
pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich 
sesuvu. 

 
 Pytlované materiály budou vždy uloženy na europale tách a 
ochrán ěny proti klimatickým vliv ům. V případě pot řeby budou uskladn ěny 
ve skladovacích kontejnerech. 
 

5. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být 
zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, 
jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve 
více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 
jejich stabilitu. 
 
 Ostatní materiály a drobné dílce budou uskladn ěny ve 2 
kontejnerových skladovacích bu ňkách Contimade Typ 24 nebo na skládce 
materiál ů ze silni čních betonových panel ů o rozm ěrech 4,5 x 1,5 x 0,15 m. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky st anovenými zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

 
6. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami 

a zajištěno proti sklopení Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani 
vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 
 Atypické klenuté tabule nebudou skladovány, ale p římo instalovány 
v dob ě její expedice a to z d ůvodu náchylnosti tvaru ke zlomení. Ostatní 
prvky je možno uskladnit v bu ňkách Contimade Typ 24 a to na d řevěných 
paletách podep řených m ěkkými podložkami. 

II. Příprava p řed zahájením zemních prací 
1) Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 

technické infrastruktury zejména energetických a komunikačních vedení, 
vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se 
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projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným 
způsobem. 

2) Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů 
proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních 
staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve 
výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na 
staveniště. 

3) Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, 
popřípadě též výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních 
vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných 
podzemních překážek. 

4) S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou 
uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami 
provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou 
zemní práce provádět. 

5) Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění 
technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
 Zhotovitel stavby zajistí vyjad řovací dokumentaci vedení 
inženýrských sítí na staveništi a jeho blízkém okol í. V rámci staveništ ě 
budou tyto sít ě vyty čeny s vyzna čením tras. Budou navrženy p řípojky 
k inženýrským sítím. P ůdorysný tvar stavební jámy bude vyzna čen 
pov ěřenou geodetickou firmou. Tvar bude vyvápn ěn.  Způsob t ěžení 
zeminy zp ůsob a zajišt ění stavební jámy je patrný z výkresu B1.5 Schéma 
postupu prací - Zemní práce. Ochrana proti sesunutí  stěn výkop ů bude 
zajišt ěna jejich svahováním ve sklonu 2:1. Dimenzování ved ení elektrické 
energie a vody je uvedeno v A3. Technická zpráva za řízení staveništ ě. 
 

III. Zajišt ění výkopových prací 
1) Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem. 
2) Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 

objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u 
okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a 
zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 
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Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy 
požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, 
přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob 
upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo 
zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 
zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud 
výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být 
zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

3) Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 
výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému 
provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí 
být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na 
obou stranách. 

4) Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější 
okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 
1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 
0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen 
zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

5) Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového 
klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji 
nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je 
zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

6) Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 
výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o 
sklonu větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými 
příčnými lištami nebo zarážkami. 

 
 Při provád ění zemních prací, kde je volná výška v ětší než 1,5 m, 
bude volný okraj zajišt ěn proti nebezpe čí pádu pomocí mobilního 
oplocení výšky 2,0 m ve vzdálenosti 0,5 od volného okraje.  
 Sjezdová rampa do stavební jámy bude u volného okr aje zajišt ěna 
vodícím páskem do výšky 1,5 m pro vizuální orientac i při sjezdu a výjezdu 
ze stavební jámy. Tento sjezd má sklon 10 procent a  vyhovuje 
požadavk ům na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci. 
 

IV. Provád ění výkopových prací 
1) Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 

jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému 
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ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí 
být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

2) Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce 
delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn 
výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných 
par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

3) V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek 
stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního 
předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 
vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

4) Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná 
zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky 
použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

5) Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 
průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

6) Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 
ručním začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. 
Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. 

7) Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

8) Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

9) Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 
stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 
neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, 
spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 

10) Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

11) Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, 
přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě 
dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
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12) Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn 
výkopů ani sousedních staveb. 

13) Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 
od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 
 Při provád ění přípojek inženýrských sítí z ulice Sokolovská bude 
napojení p řes veřejnou komunikaci, která je využívána jak chodci, ta k 
dopravními prost ředky. Lávkami budou p řekryty místa pro chodce. 
Automobilový provoz bude omezen pouze do jednoho pr uhu. Místo bude 
označeno p řenosnými dopravními zna čkami a ohrazeno mobilním 
oplocením o výšce 2,0 m. Stejn ě tak bude ohrazena stavební jáma.  

V. Svahování výkop ů 
1) Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 

provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyl fyzické osoby ve 
výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů 
výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, 
a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin 
stanoveny normovými požadavky. 

2) Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

3) Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4) Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 

se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5) Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je 

nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6) Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 

realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky 
pro zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

 
 Stavební jáma je zajišt ěna svahováním ve sklonu 2:1 viz výkres  
B1.5 Schéma postupu prací - Zemní práce. Stavební m ateriál a nástroje se 
nesm ějí vyskytovat v blízkosti svahu a to nejmén ě 0,5 od hrany svahu. 

VI. Betoná řské práce a práce související 

VI.1 Bednění 

1) Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 
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dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. 

2) Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 
při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3) Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4) Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prac písemný záznam. 
 
 Bedněny budou základové konstrukce, ztužující jádro v četně 
obvodových st ěn, sloup ů a stropy. Jako bedn ění bude použito sortimentu 
systémového bedn ění PERI, pop řípadě pokud to bude situace vyžadovat, 
tak bude použito tradi čního bedn ění (do řezy). Před započetím ukládání 
betonové sm ěsi do konstrukce bude provedena kontrola bedn ění – tj. jeho 
stabilita a t ěsnost. Toto provede mistr se stavbyvedoucím. P řevzetí  
bednění musí být zapsáno do stavebního deníku.  

VI.2 Přeprava a ukládání betonové sm ěsi 

1) Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovníci podlah, 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických oso zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalit betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologické postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2) Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace,^13) například pracovní nebo přístupová 
lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 

3) Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4) Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 
obsluhou čerpadla. 

 
 Přepravu betonové sm ěsi bude zajiš ťovat automícha č AMH9 
z místní betonárny ZAPA beton a.s., p římo na staveništ ě. Ukládání 
betonové sm ěsi bude provád ěno pomocí auto čerpadla Schwing stetter S 
31 XT-P2023. Čerpání mohou provád ět pouze osoby k tomuto proškolené 
a oprávn ěné. Beton bude ukládán z výšky max. 1,5 m. Hutn ění bude 
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provedeno pomocí ru čních vibra čních za řízení. Při ukládání betonové 
směsi do konstrukce bude betonáž provád ěna z bezpe čných míst – tj. 
místa chrán ěná proti pádu z výšky. Pracovníci se nebudou pohybo vat 
přímo po armatu ře, ale po d řevěných lávkách. Postup ukládání betonové 
směsi bude v souladu s technologickými p ředpisy. V pr ůběhu ukládání 
betonové sm ěsi bude provád ěna kontrola stavu konstrukce bedn ění. 

VI.3 Odbedňování 

1) Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 
smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2) Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu.^13) Žebřík 
lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 
demontovaných částech bednění a podpěr. 

3) Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 

4) Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
 Odbedňování m ůže začít až po dosažení 70 % krychelné pevnosti 
s přihlédnutím k aktuálním klimatickým pom ěrům. Stojky bedn ění musí 
být ponechány tak dlouho, aby nov ě betonovanou stropní konstrukci 
vynášely minimáln ě dvě dříve zhotovené stropní desky, tj. min. 28 dní. P ři 
odbed ňování se musí postupovat postupn ě. Není možno odbednit celé 
pole a potom stojky zp ětně doplnit. Dílce se po odbedn ění řádně vyčistí a 
uloží zp ět na skládku. Odbed ňování m ůžou provád ět pouze kvalifikování 
pracovníci. 

VI.4 Práce železá řské 

1) Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 

2) Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

3) Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 
 Armatura železobetonových konstrukcí bude dodána j iž nast říhána 
a naohýbaná. P řípadně je možné využít ohýba čku výztuže umíst ěnou na 
skládce. Spoje budou provedeny vázáním a prostorové  uspo řádání bude 
vycházet z projektové dokumentace. 
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VII. Montážní práce 
1) Montážní práce smí být zahájeny po náležitém převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a 
konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2) Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.  

3) Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě 
před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 
montáže. 

4) Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 

5) Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 

6) Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 

7) Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

8) Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemisťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemisťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena 
nosnost použitého zařízení. 

9) Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

10) Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 
zejména svislých stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost 
osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla 
touto činností ohrožena. 

11) Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
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12) Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorového ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 

13) Technologický postup montáže stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž 
osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto 
dílců působením větru. 

14) Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 

 Montážní práce budou provád ěny nap ř. při provád ění montáže 
bednění, montáže výplní otvor ů, osazování ocelových sloup ů apod. 
Přepravu t ěchto sestav bude zajiš ťovat v ěžový je řáb MB 1130.11. Obsluhu 
jeřábu smí vykonávat osoby s odbornou zp ůsobilostí a vázání b řemen 
mohou provád ět pouze osoby k této činnosti vyškolené. Mezi osobami 
bude probíhat komunikace striktn ě pomocí telekomunika čních za řízení – 
např. vysíla čky nebo mobilní telefony. P řed manipulací s b řemenem 
pomocí zvedacího mechanismu je nutné úvaz d ůkladn ě zkontrolovat, aby 
nedošlo k p řípadnému pádu b řemene a tím ohrožení života a zdraví osob 
na staveništi. Vázací prost ředky musí být za nep říznivých klimatických 
podmínek (p ředevším v zim ě – sníh a námraza) o čištěny.  Při rychlosti 
větru nad 10 m/s  či jiných klimatických extrémech jako je nap ř. bou ře, 
mlha, sn ěžení, námraza je práce ve výškách zakázána.   V případě změny 
materiálu oproti projektové dokumentaci je nutné ov ěřit únosnost 
zvedacího mechanismu pro tento prvek. Pro vázání b řemen budou použity 
vázací lana je řábu, háky a certifikované ná řadí. Proškolený vaza č je 
povinen provád ět pravidelné kontroly t ěchto prost ředků. Při přepravě 
břemen pomocí zvedacích mechanism ů je nep řístupné, aby na dílci 
setrvávala fyzická osoba. Je nep řípustné manipulovat s b řemeny mimo 
hranice staveništ ě a v zakázaných zónách – viz výkresy B1.1 Za řízení 
staveništ ě – Zemní práce a B1.2 Za řízení staveništ ě – HSV. 

VIII. Svařování a nah řívání živic v tavných nádobách 
1) Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic 

v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem. 

2) Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 
svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout 
opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

3) Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí 
tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
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4) Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 

5) Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 

6) Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené 
s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny 
s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
 
 Na objektu Futurama business park - objekt C budou  probíhat 
svářecí práce živi čných pás ů při natavování základových konstrukcí - 
svislá a vodorovná izolace jímek, izolace ŽB základ ové desky, izolace 
ploché vegeta ční st řechy a sva řování ocelových obvodových sloup ů 
(pomocí sva řovacího agregátu Mastermig 300 TELWIN.  
 Svařování budou vykonávat pouze osoby, které jsou k tom u 
odborn ě způsobilé a vlastní p říslušný svá řečský pr ůkaz. Svářeči musí být 
vybaveni osobními ochrannými pom ůckami a to svá řecí kuklou, 
svářečskými rukavicemi a svá řecí zástěrou. Svá řeč musí mít platný 
svářečský pr ůkaz. Pokud bude sva řování probíhat ve výšce, musí být 
prostor pod svá řečem zabezpe čen proti vstupu osob.  Je nutné dodržovat 
protipožární opat ření a na stavb ě se musí nacházet minimáln ě 3 hasicí 
přístroje. 

IX. Lepení krytin na podlahy, st ěny, stropy a jiné konstrukce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, 
pryžových, korkových a obdobných materiálů se považuje: 

1) dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání 
lepidel, vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 

2) při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání 
překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší 

3) v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před 
výbuchem podle zvláštního právního předpisu, zejména 
a) vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení 
bezpečnostními značkami, 
b) zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a 
označeného prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla 
podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další 
přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat, 
c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku 
výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho 
ukončení, 
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d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování 
nebo topení lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a 
odpojení elektrického zařízení po celou tuto dobu, 

4) seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou 
tyto práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného 
chování během nich, 

5) bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění 
jejich odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 

 
 Na objektu Futurama business park - objekt C budou  lepeny krytiny 
na stěny a podlahy v interiérové části objektu. Jedná se obklady a dlažby. 
Tyto činnosti sm ějí vykonávat osoby pouze k tomuto odborn ě způsobilé.  

X. Malířské a nat ěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských 
pracích se považuje: 

1) při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo 
nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k 
návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami 
vznikajícími při provádění těchto prací, 

2) používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,^13) 
3) provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo 

ze žebříků k tomu upravených. 
 

 Malířské práce se na objektu Futurama business park - ob jekt C 
budou vyskytovat ve form ě např. vnit řních omítek nebo jako nát ěr 
ocelových obvodových sloup ů. Při malí řských a nat ěračských pracích 
musejí být dodrženy podmínky p ři práci ve výškách, na žeb řících a lešení. 

XI. Sklená řské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
sklenářských pracích se považuje: 

1) stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a 
zpevněná, 

2) při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a 
nežádoucímu pohybu, 

3) dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, 
jejichž plocha je větší než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny 
nižší než -5 st. C, 

4) zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z 
pevných a bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, 

5) zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m2 nejméně třemi 
fyzickými osobami, 
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6) přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 
7) dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, 
8) shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených. 

 
 Na objektu Futurama business park - objekt C budou  atypická 
izola ční dvojskla. Nutnost dodržení technologického postu pu. Pracovat se 
bude s omezeným po čtem kus ů, z důvodu nebezpe čí poran ění o ostrou 
hranu, či rozbitím kusu. Tabulové sklo bude ukládáno nastoj ato v rámech. 
Montáž budou provád ět pouze vyškolení pracovníci.  
 

 
 
 
 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. 
 
 
     Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

5. Nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

I. Zajišt ění proti pádu p ředmětů a materiálu 
1) Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2) Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3) Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci. 
 
 Okolo stavby budou nataženy ozna čovací pásky, které budou 
pracovní část uzavírat. Každý pracovník si musí zajistit své pracovní 
pomůcky proti pádu. Pracovníci, kte ří budou pracovat ve výškách, musí 
mít montážní pás s úponkami. Zajišt ění tohoto pásu provede dodavatel 
stavby. Dohled nad p řetížením konstrukce provádí vedoucí čety.  
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II. Zajišt ění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit. 

2) Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 
m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro 
práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený 
prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, 
nebo  
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 

3) Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

4) Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje 
tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

5) S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v 
bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

6) Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
 
 Objekt dosahuje výšky max. 16 m, a proto bude uvaž ováno 
ochranné pásmo 1,5 m od objektu. Místo pod objektem  bude ohrani čené 
páskou a výstražnými tabulemi po 20 m. V místech, k de bude postavené 
lešení, bude nutné, aby lešení bylo vybaveno podlah ovými zarážkami.  
V místech vstup ů do objektu bude postavená záchytná st říška, která 
slouží k zachycení padajícího materiálu z výšky, zá chytná st říška bude 
vyložena min. 2,5 m a také musí být zachována minim ální sv ětlá výška 2,1 
m, u lešení je nutné provést kontroly min. 1x za m ěsíc.  
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III. Práce na st řeše 
1) Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 

2) Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. 

3) Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v 
místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce 
nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se 
sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

4) Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní 
konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky 
jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních 
pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou 
konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 

5) Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z 
bezpečné pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
 
 Na objektu Futurama business park - objekt C bude okolo celé 
střechy atika a to do výšky 2,5m. Toto je dostate čná výška, aby se 
nemuselo z řizovat bezpe čnostní zábradlí okolo okraj ů střechy. P ři 
provád ění oplechování bude nutné použít osobního zajišt ění pomocí 
bezpečnostních postroj ů a bezpečnostních brzd. 

IV. Shazování p ředmětů a materiálu 
1) Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že  
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 

2) Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
 
 K shazování p ředmětů a materiálu bude sloužit odpadní roura, která 
bude od místa montážní práce kon čit až v kontejneru. Kontejner bude po 
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napln ění odvezen na skládku, na vyhrazené prostranství je  zakázáno 
shazovat p ředměty, u kterých není možné p ředpokládat místo dopadu 
(plošné prvky – plechy, krytina).    

V. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
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1. Obecné informace o stavb ě 

1.1 Stručný popis stavby 
 Objekt C se nachází v severozápadní části areálu administrativního 
centra Invalidovna.  Objekt sestává z jednoho podzemního a dvou nadzemních 
podlaží se střešní nástavbou.  
 Budova C je hmotově odlišná od ostatních objektů areálu.  Dvoupodlažní 
nadzemní část nepravidelného nálevkovitého tvaru je charakterizována 
rytmickým rastrem ocelových V sloupů po celém obvodu.  Fasáda objektu je 
rastrová s pevným plošným zasklením, horizontálně členěná pásy hliníkových 
kompozitních panelů v úrovni stropní desky 1.NP a atiky.  Pouze jižní fasáda 
1.NP je tvořena pevnou stěnou obloženou hliníkovými kompozitními panely 
(zázemí kuchyně).  Ocelové V sloupy jsou v 1.NP předsazeny před fasádu, ve 
2.NP přecházejí do interiéru. 
 V úrovni střešní terasy bude vysazena intenzivní zeleň, přesahující atiku 
objektu, takže celá hmota bude působit jako jakýsi „plechovo-skleněný květník“.  
Střešní nástavba strojovny je opláštěná trapézovým hliníkovým plechem.  

1.2 Hlavní ú častníci realizace stavby 
 
Název akce:   
Futurama business park - objekt C 
 
Objednatel (stavebník) 
Místo:    PROXIMA IMMORENT s.r.o.,  
    Národní 41, 11000  
    Praha 1 
odpovědný zástupce: Ing. Jiří Bureš 

 
Hlavní projektant 
Jméno:   Ing. Petr Chmelík 
Místo projektanta:  S t u d i o    a c h t 
    Praha  
Zhotovitel 
Místo:    OK spol s.r.o.  

Čelakovského  1594/2B 
Havířov-Podlesí, 736 01 

odpovědný zástupce: Bc. Petr Okrouhlý 
 
Stavební ú řad:    Praha1, Masarykovo náměstí 1 
Místo stavby:  p.č.693, p.č.693/1 a 692/3, k.ú. Praha 1  
Termíny výstavby:   04/2012 – 1/2013. Podrobně řešeno v příloze         
    B2.1 Časový harmonogram SO 01 
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2. Obecné požadavky na pln ění environmentu 
Během realizace stavby novostavby Futurama business park - objekt C se 

budou všechny osoby působící na staveništi řídit níže uvedenými právními 
předpisy. Jedná se zejména o: 

• zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
• zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů 
• zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
• zákon č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 
• nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 
 
S odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno ve smyslu: 

• zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• vyhláška č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• zákon č. 356/2005 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 

 
Odpady budou zatřiďovány do skupin, podskupin a druhu odpadu dle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Rozlišujeme 
ostatní odpady O a nebezpečné odpady N. 
 

3. Všeobecné činnosti 

3.1 Nakládání s odpady 
Před zahájením realizace bude smluvně zajištěna spolupráce na 

odstranění, likvidaci nebo další využití odpadů oprávněnou specializovanou 
firmou. 

Během realizace bude vedena evidence odvezených odpadů ze stavby. 
Odpady budou zatřiďovány do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky 
č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Rozlišujeme ostatní odpady 
O a nebezpečné odpady N. 

Na stavbě budou zajištěny vhodné, označené nádoby a skládky pro 
jednotlivé odpady, které během realizace vzniknou. Důraz bude kladen na 
nádoby a označení nádob na nebezpečné odpady – kód odpadu, název 
odpadu, odpovědná osoba. Každý nebezpečný odpad bude dále označen 
identifikačním listem. Stavbyvedoucí bude vést průběžnou evidenci odvezených 
odpadů ze stavby. 

S odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Nakládání s odpadem po dobu výstavby se 
bude prokazovat příslušnými doklady při kolaudaci stavby. 
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3.2 Nakládání s chemickými látkami 
V rámci školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 

bude provedeno školení (1x ročně) o ochraně životního prostředí s důrazem na 
nakládání s chemickými látkami a odpady. 

Během realizace budou na stavbě zajištěny bezpečnostní listy k látkám, 
které se mohou na stavbě používat. Bude kladena zvýšená pozornost na 
skladování tekutých chemických látek, které je nutné ukládat do záchytných 
jímek či van. 

Všichni zaměstnanci pracující s nebezpečnými chemickými látkami musí 
při práci používat potřebné ochranné pomůcky. 

Nakládání s chemickými látkami se bude řídit zákonem 356/2005 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích. 

3.3 Náležitosti za řízení staveništ ě 
Vedení dokumentace o požadavcích místního havarijního, požárního nebo 

provozního řádu se zajištěním prostředků na likvidaci nehod a havárií.  
Zveřejnit na stavbě vhodným způsobem havarijní řády a důležitá telefonní 

čísla. Po ukončení stavby zajistit uvedení okolí staveniště do původního 
(požadovaného) stavu. 

4. Opatření zhotovitele stavby na ochranu ŽP 

4.1 Snižování staveništního hluku 
Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází v částečně zastavěném 

území, je třeba dbát na snižování staveništního hluku zejména při technologické 
etapě zemní práce a základy. 

Během realizace stavby se budou činnosti vyvolávající zvýšenou hlučnost 
řídit nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Na stavbě budou užívány vhodné technologie, mechanismy s nízkou 
hlučností a technická opatření pro snižování hlučnosti. Výběr mechanismů je 
volen s důrazem na nízkou hlučnost, provozní spolehlivost, vysokou životnost a 
optimální výkon. Dále bude zabezpečena průběžná odborná údržba strojních 
zařízení a mechanismů. 

Mobilní oplocení výšky 2,0 m bude opatřeno reklamními plochami jako 
protihluková pasivní bariéra. Dále budou na hranicích pozemku vytvářeny 
hlukové bariéry – skládka vytěžené zeminy, buňky zařízení staveniště a objekty 
business parku A1, A2. 

Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny v pracovních 
dnech od 7:00 do 18:00 hod, ve dnech pracovního volna od 8:00 do 16:00, ve 
dnech pracovního klidu musí být vyloučeny. 
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5. Ochrana proti zne čišťování  

5.1  Chemické škodliviny v ovzduší 
Provoz staveništních mechanismů bude organizován tak, aby se snížilo 

množství a koncentrace škodlivin – tj. výběr vhodných strojních mechanismů, 
způsob jejich provozování a kontrola emisí vozového parku. 

Při dálkové dopravě materiálů, hmot, dílců je nutné maximálně vytížit 
nákladní automobil pro snížení spotřeby pohonných hmot. 

5.2 Omezování prašnosti p ři manipulaci se sypkými materiály 
Při všech pracovních postupech, u kterých je to technologicky možné, 

snižovat prašnost kropením a zvlhčováním prášících materiálů.  
Urychlený odvoz vytěžené přebytečné zeminy při provádění zemních 

prací na skládku ATM CZ a.s v Praze – vzdálenost ze staveniště je cca 2,5 km. 

5.3 Opatření před znečištěním bahnem 
Příjezdová cesta na staveniště a používané veřejné komunikace budou 

po celou dobu výstavby udržovány v čistém stavu. Toho dosáhneme částečně 
vybudováním vnitrostaveništní komunikace ze silničních betonových panelů 4,5 
x 1,5 x 0,15 m, které spolu s těžkou mechanizací budou během stavby 
udržovány v čistotě pomocí vodovodního hydrantu viz výkresy B1.1 Zařízení 
staveniště - Zemní práce a B1.2 Zařízení staveniště - HSV. 

Dále bude u severního vchodu ze staveniště umístěno zařízení na mytí 
obuvi zaměstnanců a hadice na umívání strojních zařízení, která opouští 
prostor staveniště. Hadice bude připojena k sociální buňce Contimade typ 19. 

5.4 Opatření v oblasti skladovacích ploch pro za řízení 
staveništ ě 

Výroba betonové směsi bude realizována převážně v mimostaveništní 
výrobně. Ocelové sloupy budou montovány z polotovarů dopravených na 
staveniště. Stavební materiál bude na staveništi skladován na rovných, 
odvodněných a stabilních skládkách ze silničních betonových panelů 4,5 x 1,5 x 
0,15 m. Část vytěžené zeminy bude uskladněna na vlastní skládce, která bude 
obehnána kovovými sloupky, zabetonovanými do země v osové vzdálenosti   
cca. 1,5 m, opatřenými bednícími deskami ve dvou vrstvách. Drobné materiály 
a nebezpečné látky budou skladovány ve skladovacích kontejnerech. 

Výrobu betonové směsi a její dodávku bude zajišťovat betonárka Zapa 
beton a.s., která je od staveniště vzdálena cca. 9,1 km. 

Vzniklé odpady budou uskladněny v příslušných kontejnerech na odpad 
a následně odvezeny oprávněnou specializovanou firmou na likvidaci odpadů. 
Pro výstavbu objektu bude využito stávajícího pozemku bez jakýchkoliv dalších 
rozšíření. Po dokončení realizace objektu Futurama business park - objekt C 
bude zařízení staveniště zlikvidováno a upraveno do konečného žádoucího 
stavu s ohledem dopadu na životní prostředí. 
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5.5 Ochrana p řed znečišťováním povrchových a podzemních 
vod 

Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení staveniště budou 
likvidovány připojením na veřejnou splaškovou kanalizaci. O tomto musí být 
informován provozovatel veřejné kanalizace. 

Nesmí dojít ke vtékání mastnost, olejů, nafty, betonových směsí, malt a 
kalů ze strojních zařízení do kanalizace odpadních vod. Toto bude zajištěno 
užíváním strojů a zařízení, které odpovídající bezpečnostně technickým 
požadavkům platným pro Českou republiku v souladu se zákonem č.22/1997 
Sb. o technických požadavcích na výrobky a jsou pravidelně kontrolovány a 
revidovány podle platných předpisů. Dále dodržováním technologických 
postupů, zabezpečení okolních otvorů (kanálů), zachycení přebytečné směsi. 

5.6 Ochrana zelen ě při stavební činnosti 
 Pozemek určený k realizaci novostavby Futurama business park - objekt 
C je dlouhodobě neudržovaný, ale s vyskytující se zelení (myšleno stromy). 
Stávající zeleň bude odstraněna a po dokončení stavby a rekultivaci území 
bude zeleň opětovně vysazena dle projektu. viz podkladová část - výkres 1. 
Situace koordinační. Ornice bude uložena na staveništní skládku (viz výkresy 
B1.1 Zařízení staveniště – Zemní práce a B1.2 Zařízení staveniště - HSV) 
k opětovné rekultivaci nezastavěného území.  S touto skutečností budou 
obeznámeny příslušné orgány s požadavkem k odsouhlasení provedení 
pokácení stávající zeleně. 

6.  Závěr 
 Tento Environmentální plán novostavby Futurama business park - objekt 
C byl vypracován na základě uvedených platných právních předpisů v rámci 
řešení stavebně technologického projektu novostavby. S obsahem tohoto plánu 
budou seznámeni vedoucí pracovníci realizace stavby. 
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Závěr  

 Práce mne naučila především jak provádět železobetonové konstrukce. 
Uvědomil jsem si, jak tento materiál funguje, jeho výhody a nevýhody. Díky této 
práce dokážu navrhnout zařízení staveniště, k němu odpovídající mechanizaci, 
rozmístit plochy, dimenzovat přípojky aj. Dostala se mi do povědomí logika 
výstavbového procesu díky harmonogramu. Uvědomil jsem si jak nákladné 
nebo naopak levné některé práce či matriály jsou a jak se vlastně v praxi takové 
rozpočty dělají. Dále vidím větší množství rizik spojených s takovou stavbou. 
Naučil jsem se vyhledávat zdroje a informace.  
 Na závěr bych rád řekl, že diplomová práce mne bavila a vědomosti, 
které mi dala mi v životě určitě pomohou. 
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