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0. Zadávací dokumentace 

Projektová dokumentace byla předána téměř v kompletním rozsahu, který je 

dostačující k vypracování mé práce. Podrobný seznam předané dokumentace viz 

kapitola „Zadávací dokumentace“. 

Názorný příklad předané projektové dokumentace: 

 OBJEKT A, B 

A.  Průvodní zpráva 

 B.  Souhrnná technická zpráva 

 C.  Situace 
 C1  Situace širších vztahů 
 C2  Celková situace 
 C3  Koordinační situace 
 C4  Katastrální situace 
 C5  Vytyčovací výkres 

 D.1.1.  Architektonicko-stavební řešení 
 D.1.1.a Technická zpráva 
 D.1.1.b Výkresová část 
  1. Výkopy 
  2. Půdorys 1.PP 
  3. Půdorys 1.NP 
  4. Půdorys 2.NP 
  5. Půdorys 3.NP 
  6. Půdorys 4.NP 
  7. Půdorys 5.NP 
  8. Půdorys střechy 
  9. Řez A-A´ 
  10. Řez B-B´, C-C´ 
  11. Pohledy 
  12. Pohledy barevnost 
  13. Dopravní řešení 
  14. Řezy výtah 
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1. Posouzení předané projektové dokumentace 

V této části jsou řešeny nedostatky, chyby v PD a chybějící části PD, dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. Ve změně novely 62/2013 Sb. Podrobněji viz kapitola „Posouzení 

projektové dokumentace“ 

Názorný příklad posouzení projektové dokumentace: 

Chybná či nevhodná řešení 

 Nedostatečně zateplené trámy v 1.PP 

Při tomto provedení zateplení ŽB trámu v 1.PP by mohlo docházet 

k promrzání do obytných místností v 1.NP. Aby se trám nemusel 

zateplovat zespodu je nutné aby výška trámu byla min. 600 mm. Zde je 

pouze 550 mm, proto by měl být trám zateplen i ve vodorovné části. 
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Obrázek 1: Návrh opravy PD 

Chybějící podklady 

 Část D.1.1.a) - Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem  

 Část D.1.2.d) - Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol 

spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití) 

 Část D.1.3.b) - Situační výkres požární ochrany v měřítku 1:500 nebo 

1:1000 

 Část D.1.4 - Měření a regulace 

 Část E – Dokladová část 

 

2. Řešení prostorové struktury 

V této části je řešeno rozdělení stavby na objekty, technologické etapy a jejich směr 

postupu, soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách a 

stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty. Stavba je rozdělena na dva stavební 

objekty. K rozdělení na technologické etapy jsou vyznačeny směry postupů 

jednotlivých prací v řezech objekty. Dále jsou vypsány dílčí konstrukce spadající pod 

jednotlivé technologické etapy a nakonec jsou určeny hlavní součinitelé pracovní 

fronty. Jejím určením je znázorněno jak velká procentuální část činnosti musí být 

dokončena, aby mohla začít následující činnost. Podrobněji viz kapitola „Řešení 

prostorové struktury“ 
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Názorný příklad směru postupů výstavbových etapových procesů pro Objekt A,  

etapy 0.-4.: 

Objekt A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Příklad směru postupů výstavbových etapových procesů 

 

Názorný příklad soupisu hlavních konstrukcí v jednotlivých TE:  

SO 01,02 – Objekt A, B 

 TE 0 – Přípravné a zemní práce 

o Vytyčení staveniště 

o Skrývka ornice 

o Vytyčení objektu 

o Výkopové práce 

o Vrty pro piloty 

o Zařízení staveniště 

 TE 1 – Základové konstrukce 

o Žb piloty 

o Podkladní beton 

o Základová deska 
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Názorný příklad stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty: 

Pro objekt SO01 – Objekt A, B 

M… minimální pracovní fronta 

C… celkový pracovní prostor 

fij = (M/C) x 100 (%) 

 

Technologická etapa M C fij 

TE 0 Přípravné a zemní práce 1 12 8,33 

TE 1 Základové konstrukce 1 12 8,33 

TE 2 Hrubá spodní stavba 1 8 12,5 

TE 3 Hrubá vrchní stavba 1 8 12,5 

TE 4 Zastřešení 1 8 12,5 

TE 5 Hrubé vnitřní práce 1 11 9,09 

TE 6 Vnitřní omítky, hrubé podlahy 1 11 9,09 

TE 7 Technologická zařízení 1 11 9,09 

TE 8 Vnitřní dokončovací práce 1 11 9,09 

TE 9 Vnější úpravy 1 4 25 

TE 10 Přejímka 1 1 100 

Tabulka 1: Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 

 

3. Řešení technologické struktury 

V této části je řešen technologický rozborový list, technologický rozbor a rozbor 

dopravních procesů. V rámci technologického rozborového listu jsou jednotlivé 

technologické etapy rozvinuty do činností v daných úsecích. Ke každé činnosti je 

přiřazena normohodina a její výměra. Dílčí činnosti jsou sloučeny do procesů, které 

tvoří technologický rozbor. V technologickém rozboru jsou k činnostem přiřazeny 

pracovní čety. Poté je vypočtena celková doba trvání jednotlivých procesů a 

zaokrouhlena na celé dny. Podrobněji viz kapitola „Řešení technologické struktury“. 
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Názorný příklad technologického rozborového listu: 

 

Tabulka 2: Příklad technologického rozborového listu
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Názorný příklad technologického rozborového listu: 

 

Tabulka 3: Příklad technologického rozboru
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Názorný příklad rozboru dopravních procesů: 

Dodávka betonové směsi a směsi pro anhydritové podlahy 

 Dodavatel: Betonárna Praha – Stodůlky, CEMEX Czech Republic, s.r.o.  

 Vzdálenost: 3 km  

 Doba jízdy: 5 min 

Obrázek 3: Mapa dodávky betonové směsi 
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4. Řešení časové struktury 

V této části je řešen harmonogram a časoprostorový graf v co nejrychlejším čase za 

dodržení všech technologických postupů a přestávek. Podle časových plánu jsou 

vytvořeny plány nasazení pracovníků a strojů. Podrobněji viz. kapitola „Řešení časové 

struktury“ 

Názorný příklad časoprostorového grafu: 

Obrázek 4: Část časoprostorového grafu 

Názorný příklad plánu nasazení pracovníků: 

 Obrázek 5: Část plánu nasazení pracovníků 
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5. Řešení zařízení staveniště 

V této části je řešeno dimenzování staveniště, jeho uspořádání a výkresy čtyř fází 

zařízení staveniště. Podle výsledků z výpočtů dimenzování sociálního a provozního 

zařízení staveniště byly zpracovány výkresy zařízení staveniště pro čtyři vybrané fáze 

výstavby. Podrobněji viz. kapitola „Řešení zařízení staveniště“ 

Názorný příklad dimenzování sociálního zařízení staveniště: 

Sociální zařízení 

Sociální zařízení je dimenzováno dle grafu nasazení pracovníků (navrhujeme na 

počet 180 pracovníků). Buňky a jedna vrátnice jsou umístěny v jihozápadní části 

stavebního pozemku. Druhá vrátnice v severovýchodní části u vjezdu na stavbu. 

Budou použity buňky od firmy Pegas Container: 

Dimenzování sociálního a hygienického ZS 

Tabulka 4: Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště  
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Názorný příklad dimenzování skládek a skladů:  

 

Skládky a sklady 

Z průběhu celé výstavby bylo vycházeno ze špičkové spotřeby materiálů, na 

které pak sklady a skládky byly dimenzovány s min. zásobou na 3 dny. 

Skládka zdícího materiálu 

Užitná plocha skladu (bez průchodů) zabíraná uloženým materiálem se 

určuje podle vzorce: 

Fo = Z*q 

Z plocha jedné palety v m2 

q počet palet ve špičce (předzásobení na 3 dny) 

Z = 1,18x1 = 1,18 m2 q = 100 

Fo = 1,18*100 = 118 m2  

Minimální plocha skládky činí 118 m2. Podklad skládky budou tvořit 

betonové panely. 

Skutečný celkový rozměr skládek bude 150 m2   

Skládka výztuže 

Největší množství výztuže bude potřeba ve dnech armování stropu nad 

1.PP. V tomto úseku bude na 5 dní potřeba 36,84 t betonářské výztuže. 

Hmotnost jednoho svazku (100 prutů)= 0,53 t.              

Počet svazků: 36,84/0,53 = 70 svazků.  

Plocha skládky: 70*6*0,3 = 126 m2 

Skutečný rozměr skládky bude 150 m2  
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6. Technologický postup prací 

V této části je zpracováno pět technologických postupů na vybrané pracovní činnost. 

Tři postupy jsou řešeny podrobněji včetně postupového diagramu, kontrolního 

zkušebního plánu, environmentálního plánu a plánu rizik BOZP. Podrobněji viz. 

kapitola „Technologický postup prací“ 

Názorný příklad kontrolního zkušebního plánu: 

Tabulka 5: Kontrolní a zkušební plán  

 

Názorný příklad environmentálního plánu: 

Tabulka 6: Environmentální plán 

K1 Připravenost pracoviště
Rovinnost podkladu, 
čistota, pracovní 
prostor

Subdodavatel Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 74 4502 
ČSN 73 0210

Kontrola latí, 
vizuální kontrola

Zahájení 
17.08.2020

K2 Pokládka asfaltové lepenky Správné provedení, 
poloha asf. pásu

Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

Techhnický list Kontola měřením, 
vizuální kontrola

K3 Založení zdiva
Rovinnost, poloha 
příčky

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

K4 Osazení ocelových zárubní
Pozice otvoru, 
svislost, vnitřní 
rozměry

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

Projektové 
dokumentace

Kontrola měřením 
rozměrů, měření 
vodováhou

K5 Zdění do 1. výškové úrovně
Rovinnost, svislost, 
vazba zdiva, tl. spár

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

K6 Zdění do 2. výškové úrovně
Rovinnost, svislost, 
vazba zdiva, tl. spár

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

K8 Zdění do výšky stropu
Rovinnost, svislost, 
vazba zdiva, tl. spár

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

K9 Vložení minerální izolace Správné provedení 
vyplnění mezery

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

Technický list Vizuální kontrola

K10 Předání díla Správné provedení Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

Kontrola dodržení 
technologického 
postupu

Předání 
16.10.2020

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

Technický list
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

ČinnostČ.

Osazení překladůK7
Správné provedení, 
světlá výška otvoru, 
správné uložení 

Provedení 
kontroly dle

Popis způsobu 
kontroly

TermínDoklad o kontrole
Kontrolu 
provádí

Předmět kontroly

Název činnosti Upřesnění Kontrola
Environmentální 
aspekt (EA) Polutanty Člověk Vzduch Voda Půda Prostředí Jiné Četnost
Hluk způsobený 
zařízením používaným 
pro řezání cihel

Hluk + +
Dodržování 
povolených emisí 
hluku, 1x za měsíc

Revize 
mechanizace

17.08.2020

Prach vznikající při 
řezání cihel

Prach + + +
Dodržování limitů 
pro prašnost, 1x 
za měsíc

Řezání s 
chlazením 
vodou, OOPP

16.10.2020

Dopad na ŽP

Opatření Termín
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7. Variantní řešení návrhu zdvihacích prostředků 

V této části je zpracován návrh a posouzení více variant zdvihacích prostředků. Jako 

první návrh je jeden věžový jeřáb na stavbě, druhý návrh jsou dva věžové jeřáby na 

stavbě a nakonec je navržen a posouzen mobilní jeřáb se dvěma variantami postavení 

na staveništi. K posouzení je ještě přidáno finanční zhodnocení všech navržených typu 

zdvihacích prostředků. Součástí jsou i situační výkresy se zakreslením umístění 

zdvihacích prostředků na staveništi a jejich dosahy. Podrobněji viz. kapitola „Návrh a 

posouzení jeřábů“ 

Názorný příklad návrhu a posouzení věžového jeřábu: 

Varianta č.1 – jeden věžový jeřáb 

Nalezení kritického břemena 

Určení kritického břemena 

Kritické břemeno 
Výška 

(m) 
Hmotnost 

(kg) 
Max. 

vzdálenost (m) 
Max. moment 

(kNm) 
Prefabrikované schodišťové rameno 0,4 2080 40 832 
Paleta se zdivem Porotherm 1,2 1275 50 637,5 
Bednění 3 400 50 200 
Betonářská výztuž 0,4 1000 50 500 

Tabulka 7: Nalezení kritického břemena 

 

Minimální výška jeřábu 

Minimální výška jeřábu    
  Výška (m)    
Závěs jeřábu 1,9  Navržená výška jeřábu 
Závěs břemena 2  40 m 
Výška břemena 1,2    
Manipulační výška břemena 1,2    
Výška objektu 19,45    
Celkem 25,75    

Tabulka 8: Návrh výšky jeřábu 

Navrhuji jeřáb Liebherr 125 EC-B 6 s délkou výložníku 55 m a výškou 40 m. Nosnost na 

max. vyložení 55 m je 1,6 t.  
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Posouzení 

Min. výška pod spodní úroveň břemena = 25,75m < 40 m = Navržená výška jeřábu  

      VYHOVUJE 

Hmotnost kritického břemena = 2,08t < 3 t = Nosnost na vyložení 40 m  

  

     VYHOVUJE 

 

8) Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vodovod 

Během výstavby bude na staveništi zřízena přípojka vody ve stávající 

vodoměrné šachtě. Bude zřízen staveništní vodoměr. Celková předpokládaná 

spotřeba vody je 1,23 l/s (viz. Technická zpráva zařízení staveniště). Vyúčtování 

bude řešeno ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a investorem. 

Kanalizace 

Během výstavby bude zřízena staveništní přípojka kanalizace odvádějící 

splaškové vody z buňkoviště. Kanalizace bude svedena do stávající kanalizační 

šachty na sousedním pozemku, který patří investorovi. Čerpaná spodní voda 

bude vedena do odkalovacích nádrží a následně přečerpána do stávající 

kanalizace. 

Elektrická energie 

Staveniště bude napojeno na elektrickou energii ze stávající rozvodné skříně. 

Z této RIS bude zvlášť napojeno buňkoviště a zvlášť provedeny staveništní 

rozvody a napojeny staveništní rozvaděče. Bude osazen staveništní elektroměr 

a vyúčtování bude řešeno ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a investorem. 

Vytápění a chlazení 

Vytápění buňkoviště bude řešeno elektrickými topidly v jednotlivých 

stavebních buňkách. Chlazení bude řešeno klimatizačními jednotkami 

v jednotlivých stavebních buňkách. 
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b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění v rámci výkopových prací bude řešeno odvodňovacími jímkami, ze 

kterých bude voda čerpána do odkalovacích nádrží a následně do veřejné 

kanalizace. Odvodnění ostatních ploch bude řešeno vsakováním do půdy. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na vodovodní, elektrickou a kanalizační síť. Všechny 

ostatní stávající sítě procházející staveništěm je nutné chránit proti poškození. 

Staveniště je napojeno na dopravní komunikaci dvěma vjezdy. Jeden vjezd 

z ulice Toufarova slouží pro příjezd zaměstnanců na staveniště a zásobování 

drobným materiálem. Součástí tohoto vjezdu je i hlavní vstupní vrátnice pro 

zaměstnance. Druhý vjezd z ulice Jeremiášova slouží pouze pro zásobování 

materiálů. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby bude zvýšená hlučnost, prašnost a vibrace. Opatření proti 

těmto faktorům je řešeno v části „j) ochrana životního prostředí při výstavbě“ 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Při výstavbě bytových domů nejsou potřebné žádné demolice, asanace ani 

kácení dřevin v okolí staveniště.  

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Při výstavbě není uvažováno s žádnými zábory. Veškeré práce budou probíhat 

z prostorů staveniště.  

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Při výstavbě není třeba zřizovat žádné obchozí trasy.  

 

h) Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 
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Veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány dle platných předpisů. 

Odpad bude skládkován pouze na území staveniště v kontejnerech pro to 

určených a likvidován odbornou firmou.  

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Na staveništi bude skladována zemina o objemu cca 400 m3 pro následné 

zpětné zásypy objektu. Ostatní vykopaná zemina bude uložena na deponii na 

pozemku investora cca 500 metrů od staveniště.  

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Při výstavbě nebude ovlivňováno okolí stavby nadměrným hlukem a vibracemi. 

Budou dodržovány veškeré limity určené vyhláškou č. 502/2000 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 

148/2006 Sb. Při práci budou používány stavební stroje a nářadí ve způsobilém 

technickém stavu. Práce se zvýšenou hlučností budou prováděny od 7 hod. do 

19 hod. Práce při kterých bude vznikat vysoká hlučnost budou prováděny od 9 

hod. do 15 hod. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Proti znečišťování komunikací bude na staveništi u výjezdu zřízena mycí linka. 

Vozidla se dále po staveništi budou pohybovat po zpevněných neznečištěných 

plochách. Proti nadměrné prašnosti bude při těchto pracech prováděno kropení 

vodou. Převoz jemnozrnného materiálu bude prováděn nákladními vozy se 

zakrytím plachtami.  

  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením prací bude zpracován plán BOZP a PO dle zákona č. 309/2006 

Sb. Stavebník určí potřebný počet koordinátorů BOZP.  

Zhotovitel je povinen vést evidenci osob na staveništi. Při jeřábových pracech 

je nutné vymezit prostor ve kterém je zakázáno manipulovat se zavěšeným 

břemenem. Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné osvětlení staveniště. Na 

staveništi musí být volně přístupný evakuační plán s důležitými telefonními 

čísly. 
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Pracovníci jsou povinni používat OOPP a dodržovat veškerá bezpečností 

opatření. Všichni pracovníci musí být proškoleni z hlediska BOZ. 

Základní bezpečnostní předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny 

stavby určené pro bezbariérové užívání.  

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.  

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou známy žádné speciální podmínky. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Zahájení stavby: 2.3.2020 

 Dokončení stavby: 12.2.2020 

 Předání stavby: 15.2.2020 
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