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6.1 Technologický postup prací – Sádrokartonové 
podhledy 
6.1.1 Základní identifikační údaje stavby 

6.1.1.1 Identifikační údaje stavby 

o Název stavby:  Bytový dům Nové Ohrazenice BD1, SO 01 

o Druh stavby:   Novostavba 

o Účel stavby:  Stavba určená k bydlení (bytový dům) 

o Katastrální území:  obec – Pardubice, k.ú. – Ohrazenice, p.č. – 111/10, 

111/24 a 111/25 

o Trvání stavby:  Trvalá 

 Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. 

Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce bytového domu jsou 45,5 x 24 m. Ve 

stavebním objektu 01 se bude celkem nacházet 47 bytových jednotek. V podzemním 

podlaží budou umístěny garáže a sklepní kóje.  

6.1.1.2 Vymezení předmětu řešení 

 Tento technologický postup se zabývá provedením sádrokartonového 

podhledu ve 2.NP bytového domu Nové Ohrazenice BD1. Celkem se bude jednat o 

57,18 m2. Veškeré sádrokartony se nacházejí v koupelnách bytů a budou sloužit pro 

zakrytí rozvodů vzduchotechniky, které vedou pod stropem. 

  

 

 

Obr. 1: Půdorys 2 NP [PD] 
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 Na sádrokartonové podhledy byly vybrány produkty od firmy RIGIPS. Jedná 

se o sádrokartonovou desku Rigips RBI 12,5 mm, která je vhodná do prostředí se 

zvýšenou vlhkostí.  Desky budou přivezeny společně s profily na nosné rošty a 

ostatními materiálu na přestěrkování nákladním automobilem. 

6.1.2 Vstupní materiály a výrobky 

6.1.2.1 Tabulka vlastností materiálu 

o Sádrokartonová deska Rigips RBI 12,5 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ocelový výztužný profil Rigips CD (60/27/0,6) [21] 

- tloušťka profilu: 0,6 mm 

- rozměry: 60 x 27 mm 

- materiál: ocelový plech 

- hmotnost: 0,54 kg/m 

o Ocelový výztužný profil Rigips UD (28/27/0,6) [21] 

- tloušťka profilu: 0,6 mm 

- rozměry: 28 x 27 mm 

- materiál: ocelový plech 

Obr. 2: Technické vlastnosti sádrokartonové desky Rigips RBI 12,5 mm [20] 
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- hmotnost: 0,3 kg/m 

o Obrázky k použitým materiálům viz. kapitola 6.1.3.5 

6.1.2.2 Výpis materiálu 

6.1.2.3 Zásady dopravy, manipulace a skladování materiálu 

o Doprava 

Sádrokartonové desky s profily a spojovacím materiálem budou dopraveny na 

staveniště nákladním automobilem. Složení materiálu z proběhne nákladního 

automobilu v blízkosti stavebního výtahu pomocí hydraulické ruky. Stavební výtah 

GEDA ERA 1200 Z/ZP přepraví materiál do 2.NP a pomocí ručního paletovacího vozíku 

dopraven na místo zpracování.  Desky na opláštění je doporučeno skladovat 48 hodin 

před montáží v místnosti pozdější montáže. 

Složení materiálu z výtahu 

proběhne ručně s velkou 

opatrností, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení 

nebo poškrábání balkónových 

dveří a oken. Materiál bude 

dopraven od nejbližšího 

distributora (viz. Obr.3). 

 

 

Tab. 1: Tabulka spotřeby materiálu na 2. NP [Vlastní tvorba] 

Sádrokartonová deska Rigips RBI 12,5 mm m2 65,0 26

Ocelový výztužný profil Rigips CD (60/27/0,6) - 3 bm bm 171,0 57
Ocelový výztužný profil Rigips UD (28/27/0,6) - 3 m bm 123,0 41
Ocelový přímý závěs CD ks 180,0 1 bal = 100 ks
Akustická pěnová páska na profily 30mm bm 78,0 30 m/ks => 3 bal
Spárovací sádrokartonový tmel RIFINO TOP kg 17,2 5 kg/bal => 4 bal
Finální sádrokartonový tmel DEKFINISH kg 8,6 5 kg/bal => 2 bal
Výztužná páska na spáry bm 180,0 25 bm/bal => 8 bal
Rychlošrouby TN ks 1260,0 1000 ks/bal => 2 bal
Hmoždinka klínová ks 180,0 100 ks/bal => 1 bal
Vruty do svislých závěsů ks 342,0 50 ks/bal => 7 bal
Natloukací hmoždinka 6/35 ks 295,0 100 ks/bal => 3 bal
Ocelové křížové spojky CD ks 130,0 140
Spojky pro napojování CD profilů ks 52,0 60
Šrouby do SDK ks 1026,0 1000 ks/bal => 2 bal

Celkem balení [ks]Materiál MJ Množství

Obr. 3: Doprava stavebního materiálu ze stavebnin [4] 
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o Manipulace 

Při manipulaci je nutné dodržovat bezpečnost práce. S výrobky se bude 

manipulovat tak, aby nedocházelo k poškození. Pro manipulaci používáme vhodné 

prostředky, jako například paletovací vozíky, hydraulickou ruku a stavební výtah. 

Pracovníci budou vybaveni OOPP. 

o Skladování 

Sádrokartonové desky, profily a materiál bude skladován ve 2. nadzemním 

podlaží na paletách, kde bude později zpracován. Při uskladnění desek je třeba brát 

ohled na únosnost stropní konstrukce a skladovat je tak, aby nebyly přetěžované. 

6.1.2.4 Metody kontroly kvality materiálu (při převzetí na stavbě) 

Po příjezdu materiálu na stavbu mistr a vedoucí čety zkontrolují dodané 

materiály dle objednávky a projektové dokumentace. Kontrola proběhne vizuálně, 

zda nedošlo k poškození materiálu. Mistr zkontroluje dodané množství a typ výrobků. 

6.1.3 Pracovní podmínky 

6.1.3.1 Připravenost pracoviště 

Před nástupem sádrokartonářů musí být dokončeny veškeré příčky, hrubé 

rozvody vzduchotechniky a TZB a dokončeny omítky a hrubé podlahy. Stěny a podlahy 

musí být dostatečně suché a cementové potěry vyzrálé, aby se po nich dalo 

pohybovat na štaflích. Montáž je vhodné dělat po osazení oken a uchránění před 

povětrnostními vlivy. 

Pracoviště přebírá vedoucí čety. Při přejímce by pracoviště mělo být uklizené 

a neměli by se zde vyskytovat čety jiných pracovníků.  

6.1.3.2 Struktura pracovní čety 

 Pracovní četa bude složena třemi členy. Během provádění sádrokartonových 

podhledů budou na stavbě 2 pracovní čety. Práce bude provádět subdodavatel 

vlastnící certifikát pro montáž sádrokartonových konstrukcí. Čety si rozdělí 12 

koupelen ve 2.NP na polovinu.  

Skladba pracovní čety(platí pro 1 četu): 

o Vedoucí čety – pracovník s dlouholetou praxí, organizuje, řídí a rozměřuje 

konstrukce, zodpovídá za kvalitu práce celé čety, musí vlastnit osvědčení o 

školení montéra sádrokartonových konstrukcí 
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o 2 x montážní dělníci – provádí montáž roštů, opláštění SDK konstrukcí, tmelení 

a stěrkování  

Pracovní čety budou před zahájením stříkání omítek seznámeny mistrem 

s technologickým postupem a způsobem provádění prací. Pracovníci budou 

proškoleni o práci na staveništi, všech rizicích, které je na stavbě mohou ohrozit a na 

závěr podepíšou papír, že byli proškoleni. 

6.1.3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

 Podklad pro provádění sádrokartonových podhledů musí být dostatečně 

suchý a vlhkost by měla být ustálena. Při montáži by neměla být teplota nižší než +5°C 

vzdušná vlhkost by měla být mezi 40 – 80 %. Při tmelení by teplota měla být alespoň 

+10°C. [22] 

6.1.3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

 Všichni sádrokartonáři budou vybaveni osobními ochrannými pracovními 

pomůckami. Jako pracovní pomůcky budou použity: nivelovací laser, nůžky na 

stříhání profilů, odlamovací nůž, provázek na značkování (brnkačka), hoblík na hrany, 

paletovací vozík, 2-metrová lať, úhelník, AKU vrtačka s bity, tužka, svinovací metr, 

kladivo, kalfas, štafle pomocné kozové lešení, nerezové hladítko, špachtle na tmelení 

a míchadla. 

6.1.3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

 Četa zahájí práce vyměřením výšek podhledů pomocí laseru. Brnkačkou si 

označí spodní líc konstrukce a nesmí se zapomenout zohlednit tloušťku opláštění. 

Před osazením okrajových profilů UD si četa podlepí profily napojovacím těsněním 

pro zmírnění nežádoucího hluku. UD profily budou kotveny do obvodové zdi 

natloukacími hmoždinkami. Okrajové hmoždinky budou vzdáleny nejvíce 20 cm od 

rohů a rozteč těchto hmoždinek nesmí přesáhnout rozteč 80 cm.  

 Po osazení UD profilů si pracovníci rozměří polohu stavěcích třmenů. Závěsy 

budou zavěšeny tak, aby tvořili síť 50 x 100 cm. Po ukotvení závěsů do stropní 

konstrukce nasuneme CD profily do UD profilů v menší rozteči obou rozměrů. CD 

profily musí mít minimální uložení v UD profilech 2 cm, ale zároveň nesmí být 

natlačeny až do konce profilu. CD profily budou zafixovány do závěsů a provrtány 

samovrtnými šrouby.  
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 Nosný rošt se musí pomocí laseru srovnat do roviny. Po srovnání se začnou 

osazovat sádrokartonové desky a budou kotveny do CD a UD profilů pomocí 

rychlošroubů v maximální rozteči 17 cm. Desky budou montovány podélnou stranou 

kolmo k montážním profilům. Střed desek musí být uprostřed montážního CD profilu. 

Mezi deskami a obvodovou zdí bude vynechána spára 5 mm. Tato spára bude později 

zatmelena. Desky musí být osazeny tak, aby nedošlo ke křížovým spojům. 

 Po montáži opláštění proběhne si pracovníci namíchají tmel Rifino a zatmelí 

veškeré spoje, spáry a hlavičky šroubů. Tímto dosáhne sádrokartonová konstrukce 

kvality úpravy povrchu Q1.  

 Po zatuhnutí tmelu bude vložena pomocí aplikátoru do rohů skelná páska. 

Páska musí být pořádně domáčknuta k podkladu a poté bude opět přetmelena. 

Vytlačený tmel bude špachtlí odstraněn a po zaschnutí zatmelených koutů bude 

konstrukce ve větší šířce opět přetmelena finálním tmelem. Takto bude dosaženo 

úpravy povrchu Q2. [22], [23]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 4: Přímý závěs 
[24] 

Obr. 5: Akustická pěnová 
páska [25] 

Obr. 6: Výztužná páska 
na spáry [26] 

Obr. 9: Samořezný 
rychlošroub TN [29] 

Obr. 8: Vrut do závěsů 
FN [28] 

Obr. 7: Spojka profilu roštu SDK 
[27] 
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6.1.3.6 Pracnost 

Provedení sádrokartonových podhledů ve 2.NP stavebního objektu 01 bude 

sádrokartonářům trvat 3 dny. Všechny údaje o pracnostech jsou již uvedeny v jiných 

částech projektu viz. rozborový list, technologický normál, časoprostorový graf a 

harmonogram. 

Obr. 10: Postupový diagram – Sádrokartonové podhledy [Vlastní tvorba] 
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6.1.4 Jakost provedení 

6.1.4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti oprav vad a 
nedodělků 

o Vstupní kontrola 

Vstupní kontrola se bude zaměřovat na přejímku pracoviště. Musí být provedena 

velice důkladně. Kontrolovat se budou především rovinnosti stěny a jestli skutečně 

realizovaná stavba sedí s projektovou dokumentací. Dále se bude kontrolovat, zda 

podkladní povrch je dostatečně suchý. 

o Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontroly bude provádět mistr. Všechny kontroly si bude pravidelně 

fotograficky zaznamenávat. Bude se kontrolovat, jestli se dodržují technologické 

postupy, množství a rozmístění kotvení profilů a desek, rovinnosti desek a kvalita 

provedení sádrokartonových podhledů. Mistr bude povinen všechny kontroly 

zaznamenávat do stavebního deníku. 

o Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola bude uskutečněna až po dokončení všech sádrokartonů 

v celém stavebním objektu. Kontrolovat se bude, zda bylo vše vyhotoveno podle 

projektové dokumentace a jestli jsou dokončeny všechny práce, aby mohli nastoupit 

další navazující práce. O výstupní kontrole bude zaznamenán zápis do stavebního 

deníku. 

6.1.4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice (přípustné odchylky) 

 Sádrokartonové konstrukce dělíme do čtyř stupňů jakosti: 

o Q1: pro povrchy bez optických nároků 

- zaplnění spár mezi deskami 

- překrytí viditelných částí upevňovacích prostředků [30] 

o Q2: pro povrchy s obvyklými nároky na provedení 

- tmelení Q1 

- dodatečné tmelení + finální přetmelení [30] 

o Q3: pro povrchy se zvýšenými nároky na provedení 

- tmelení Q2 

- širší tmelení spár 

- přestěrkování povrchu desek tmelem za účelem uzavření pórů [30] 
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o Q4: pro povrchy s nejvyššími nároky na provedení 

- tmelení Q2 

- celoplošné přetmelení a vyhlazení povrchu [30] 

  

Na této stavbě bude využit standartní stupeň provedení Q2. Odchylka místní 

rovinnosti pro stupeň kvality je 7 mm/2 m délky. [31] 

6.1.5 BOZ a PO 

6.1.5.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

 Před nástupem sádrokartonářů na pracoviště budou všichni pracovníci 

seznámeni s technologickým postupem prací a základními požadavky BOZP. 

Zaměstnavatel všechny pracovníky vybaví osobními ochrannými pracovními 

pomůckami, mezi které patří: ochranná brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a 

obuv. Během prací budou tyto pomůcky bezpodmínečně užívat. Dále budou nuceni 

dodržovat platné zákony, nařízení a vyhlášky. Při realizaci se bude vést evidence všech 

pracovníků s časem příchodů a odchodů do práce. 

o Zákon č.309/2006 Sb. [16] 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví). [16] 

o Nařízení vlády č.591/2006 Sb. [17] 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. [17] 

o Nařízení vlády č.362/2005 Sb. [18] 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [18] 

o Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. [33] 

Nařízení, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. [33]  

o Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce [34]  
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o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [35] 

Nařízení, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků. [35] 

6.1.5.2 Vymezení odpovědnosti za dodržování těchto podmínek 

 Za veškerou bezpečnost na stavbě zodpovídá stavbyvedoucí. Za zajištění 

dodržení BOZ a PO během sádrokartonářských prací zodpovídá mistr a vedoucí 

pracovní čety. Všichni pracovníci se musí řídit pokyny svých nadřízených. 

 

6.1.6 Vliv na životní prostředí 

6.1.6.1 Možnosti poškození životního prostředí  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat předepsané povolené hladiny 

hluku pro v nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Během provádění sádrokartonářských prací se budou používat stroje 

splňující požadavek, aby hladina hluku nepřesahoval hodnotu 50 dB. [36] 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle zákona č.185/2001 

Sb. o odpadech v platném znění. Předpokládá se manipulace s ekologicky 

nebezpečným materiálem. [37] Na okraji staveniště budou zřízeny kontejnery na 

běžný komunální odpad, kontejner na plasty, papír a kovy. V tabulce jsou tříděny 

odpady podle vyhlášky č.93/2016 Sb. o kategorii odpadů. [38] 

 

 

  

Tab. 2: Tabulka vyhodnocení možných rizik [Vlastní tvorba] 

ČINNOST RIZIKO OPATŘENÍ ZÁVAŽNOST
PRAVDĚPODOBN

OST
MÍRA RIZIKA

Manipulace se sypkými 
materiály

Nebezpečí nadýchání se 
prachu/zasažení očí

OOPP nízké

Úraz drobým nářadím Pád nářadí na 
pracovníka

OOPP
nízké

2 2

2 1

Kotvení profilů a SDK 
desek

Říznutí OOPP - pracovní rukavice
nízké

Chůze po štaflích Pád ze štaflí Přeškolení pracovníka střední

1 2

3 2

Zakopnutí o materiál Pád Úklid pracoviště, dostatečné 
osvětlení

nízké

Pád desky na pracovníka Nebezpečí poranění Spolupráce pracovníků, 
OOPP

nízké

1 2

2 1

Úklid pracoviště, dostatečné 
osvětlení

Pohyb po stavbě Zakopnutí
střední

Práce s elektrickými 
zařízeními

Poranění elektrickým 
proudem

Revize, kontroly  zařízení a 
školení zaměstnanců 

střední

2 2

4 2
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Tab. 3: Zatřídění odpadů – dle vyhlášky č.93/2016 Sb. [38], [Vlastní tvorba] 

NÁZEV DRUHU ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO KATEGORIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 0 Recyklace

Plastové obaly 15 01 02 0 Recyklace

Dřevěné obaly 15 01 03 0 Recyklace
Kovové obaly 15 01 04 0 Recyklace
Stavební materiály na bázi sádry 17 08 02 0 Skládka

Směsný komunální odpad 20 03 01 0 Skládka

Směsný stavební a komunální odpady neuvedené pod 
číslem 17 09 01, 17 09 03 a 17 09 05

17 09 04 0 Skládka
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6.2 Technologický postup prací – Piloty 
6.2.1 Základní identifikační údaje stavby 

6.2.1.1 Identifikační údaje stavby 

o Název stavby:  Bytový dům Nové Ohrazenice BD1, SO 01 

o Druh stavby:   Novostavba 

o Účel stavby:  Stavba určená k bydlení (bytový dům) 

o Katastrální území:  obec – Pardubice, k.ú. – Ohrazenice, p.č. – 111/10, 

134/1 

o Trvání stavby: Trvalá 

 Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. 

Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce bytového domu jsou 45,5 x 24 m. Ve 

stavebním objektu 01 se bude celkem nacházet 47 bytových jednotek. V podzemním 

podlaží budou umístěny garáže a sklepní kóje. Bytový dům je založen celkem na 67 

pilotách a základové desce. 

6.2.1.2 Vymezení předmětu řešení 

 Tento technologický postup se zabývá provedením pilotáže bytového domu 

Nové Ohrazenice BD1. Předmětem bude založení objektu na vrtaných 

velkoprůměrových pilotách ø1300, 1000, 600 a 400 mm v předpokládané délce 5,6 – 

7 m. Celkem se bude jednat o přibližně 476 bm pilot. 

Veškeré piloty se budou provádět po dokončení výkopových prací. 

Obr. 1: Půdorys pilot [PD] 
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6.2.2 Vstupní materiály a výrobky 

6.2.2.1 Tabulka vlastností materiálu 

o Beton C 25/30-XA2-XC4-XF1, konzistence S4 

o Ocelové armokoše (B 500B) 

6.2.2.2 Výpis materiálu 

 
 

 

 

 

 

 

6.2.2.3 Zásady dopravy, manipulace a skladování materiálu 

o Doprava 

Vrtné soupravy budou dopraveny na staveniště na nákladním automobilu pro 

nadrozměrný náklad. Výkopky z vyvrtaných pilot budou odváženy nákladními 

automobily TATRA na skládku SK-EKO Systems s.r.o.  (viz Obr. 2), armokoše přivezou 

na staveniště již svařené nákladní automobily z MZ HUTNÍ (viz Obr. 3) a betonové 

směsi budou vozit autodomíchávače SCHWING z firmy M-Bet s.r.o. (viz Obr. 4).  

 

 

 

 

Obr. 3: Odvoz výkopků na skládku [4] 

 
Obr. 4: Doprava armokošů na staveniště [4]Obr. 5: Odvoz výkopků na skládku [4] 

Vrtání pilot - průměru 1300, 1000, 600, 400 [mm] bm 476,0

Nakládání vývrtu z pilot m3 336,5
Vodorovný přesun na skládku m3 336,5
Osazení armokoše z výztuže B500B t 8,9
Betonáž pilot C 25/30-XA1-XC4-XF1 m3 336,5

Činnost/Materiál MJ Množství

Tab. 1: Tabulka materiálu pilot [Vlastní tvorba] 
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o Manipulace 

Při manipulaci je nutné dodržovat bezpečnost práce. 

S výrobky se bude manipulovat tak, aby nedocházelo 

k poškození. Pro manipulaci armokošů budou použity 

autojeřáby. Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP. 

o Skladování 

Výkopky budou ihned po vyvrtání soupravou naloženy nakladačem na nákladní 

automobily a odvezeny na skládku. Armokoše budou složeny z nákladního 

automobilu hydraulickou rukou na meziskládku, kde zůstanou až do přijetí 

autojeřábu, který je umístí na místo určení.  

6.2.2.4 Metody kontroly kvality materiálu (při převzetí na stavbě) 

Po příjezdu materiálu na stavbu mistr a stavbyvedoucí zkontrolují dodané 

materiály dle objednávky a projektové dokumentace. Veškerá armatura bude 

označena štítky s průměry profilů. Před betonáži pilot pracovníci odeberou vzorky 

betonu. Proběhne kontrola konzistence betonu sednutím kužele. Konzistence betonu 

je stanovena jako S4. 

Obr. 6: Doprava armokošů na staveniště [4] 

Obr. 9: Doprava betonu na 
staveniště [4] 

 
Obr. 10: Technické vlastnosti 
vrtné soupravy [39]Obr. 11: 

Doprava betonu na staveniště 
[4] 
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6.2.3 Pracovní podmínky 

6.2.3.1 Připravenost pracoviště 

Před započetím prací vrtných souprav musí být dokončen výkop hlavní 

stavební jámy a geodetem budou vytyčeny osy pilot. Geodet předá stavbyvedoucímu 

vytyčená místa a ten si je zkontroluje podle projektové dokumentace.  

Pracovní plochy pro provádění pilot musí být dostatečně zhutněné a 

odvodněné, případně zpevněné, aby umožňovaly pojezd vrtné soupravy a 

autodomíchávače. V dosahu prováděných prací nesmí být žádné podzemní ani 

nadzemní inženýrské sítě, které by mohly být prováděnými pracemi porušeny.  Vrtání 

bude prováděno z výškové kóty – 3,650 m.  

6.2.3.2 Struktura pracovní čety 

 Pracovní četa bude složena sedmi členy. Během vrtání pilot budou na stavbě 

3 vrtné soupravy. Práce bude provádět odborná firma zabývající se speciálním 

zakládáním staveb.  

Skladba pracovní čety: 

o Stavbyvedoucí – speciálního zakládání staveb (subdodavatelské firmy) 

o 1x vrtmistr 

o 2 x pomocní pracovníci  

o 3 x obsluha vrtné soupravy 

Pracovní četa bude před zahájením seznámena stavbyvedoucím 

s technologickým postupem a způsobem provádění prací. Pracovníci budou 

proškoleni o práci na staveništi, všech rizicích, které je na stavbě mohou ohrozit a na 

závěr podepíšou papír, že byli proškoleni. 

6.2.3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

 Podkladní plocha pro pohyb vrtných souprav bude dostatečně zhutněná a 

únosná. Při vrtáni pilot by neměla být teplota nižší než + 5°C a vítr by neměl 

přesáhnout rychlost 10 m/s. Optimální podmínky pro betonáž v rozmezí +10°C až + 

25 °C. Při nižších teplotách je třeba přidat do betonu přísady.  
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6.2.3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

o  Rotační vrtná souprava Value Line BG 20 H BT 50 

 

o Kolový nakladač Cat 926M [40] 

- Výkon motoru: 109 kW 

- Objem lopaty nakladače: 1,7 – 2,8 m3 

- Provozní hmotnost: 13,1 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tatra 8x8 jednostranný sklápěč [41] 

- Maximální technická přípustná hmotnost: 44 t 

- Maximální zatížení náprav: 2 x 9 t + 2 x 13 t 

- Maximální rychlost: 85 km/h 

- Výkon: 340 kW 

- 8 x 8 plně pohonné vozidlo  

Obr. 12: Technické vlastnosti vrtné soupravy [39] 

Obr. 15: Kolový nakladač Cat 926M [40] 
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o Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 [42] 

- Maximální únosnost: 50 t 

- Maximální horizontální dosah: 36 m 

- Maximální vertikální dosah: 38 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Tatra 8 x 8 jednostranný sklápěč [41] 

Obr. 21: Únosnost autojeřábu Liebherr LTM 1050-3.1 [42] 

 
Obr. 22: Postupový diagram – Zřízení pilot SO 01 [Vlastní tvorba]Obr. 23: 

Únosnost autojeřábu Liebherr LTM 1050-3.1 [42] 
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o Autodomíchávač SCHWING AM 9 [43] 

- Typ: AM 9 BL 

- Jmenovitá velikost: 9 m3 

- Geometrický objem: 15,81 l 

- Stupeň plnění: 56,9 % 

6.2.3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

Práce na pilotách budou zahájeny po dokončení výkopové jámy stavebního 

objektu 01. Ihned nastoupí geodeti, aby vytyčili osy pilot. Vytyčení pilot bude 

geodetem předáno stavbyvedoucímu, který si zkontroluje umístění pilot dle PD. 

Vrtání pilot bude prováděno třemi vrtnými soupravami Bauer Value Line BG 

20 H BT 50. V blízkosti vrtných souprav se nebudou vyskytovat žádné osoby. Za 

hloubky vyvrtaných pilot bude zodpovídat vrtmistr. Při vrtání pilot bude přítomen 

geolog, aby si ověřil únosnost vyvrtané zeminy a podle toho rozhodnul, zda je nutné 

některé piloty pažit.  

Vrtací souprava bude postavena nad osou vytyčovacího kolíku a 

zkontrolována svislost její vrtací hlavice v obou směrech. Svislost vrtání je 

kontrolována každý 1 metr vrtu. Po naplnění šroubovice vrtné hlavice se vytáhne a 

zemina se vysype ve stavební jámě, kde jí nakladač přehází na korbu tatry. Vrtání lze 

zhotovit jako nepažené, pokud geolog usoudí, že zemina je stabilní a nesesune před 

vložením armokoše a zabetonováním. Okolí vše vyvrtaných pilot bude ohraničené 

proti pádu osob do hloubky 1,5 m od výkopu. [44]  

Armokoše budou přivezeny na staveniště už svázané z oceli R 10 505 dle ČSN EN 

1536 a uskladněné na meziskládku na hranoly, aby bylo zamezeno jejich znečištění. 

[45] Ještě než budou vloženy armokoše bude provedeno čištění dna vrtu pilot dvěma 

až třemi náběry hrncem. Před vložením do vyvrtaných otvorů bude nutné předat 

výztuž armokošů stavebnímu dozoru (TDI). Po předání výztuže budou koše osazeny 

do otvorů se zvýšenou opatrností, aby výztuž nebyla poškozená. Během osazování 

musí být dodržena minimální tloušťka krycí vrstvy. Armokokoše jsou vkládány svisle 

a centricky V případě prostupů zdravotechniky pomocní pracovníci dokopou ručně 

do hloubky prostupů a vloží polystyren. [44] 
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Betonáž vrtů musí proběhnout co nejdříve po vyvrtání otvoru a vložení 

armatury. Piloty budou betonovány betonem C 25/30 XA2-XC4-XF1, konzistence 

betonové směsi bude na stupni S4, sednutí Abramsova kužele 160 – 210 mm. Beton 

bude zkontrolován při příjezdu autodomíchávače na stavbu. Betonovat se může dvojí 

různou technologií, buďto do sucha nebo betonáží pod vodou. 

Betonáž do sucha spočívá v betonování piloty pomocí betonážní roury 

s násypkou umístěné svisle ve středu vrtu max. 4m nad dno vrtu. Poté musí být délka 

usměrňovací betonážní roury volena tak, aby při volném pádu betonu nedocházelo 

k jeho roztřiďování nárazem o stěnu vrtu a výztuž. [44] 

Betonáž pod vodu se provádí pomocí sypákové zkracovatelné roury zasahující 

na dno vrtu, opatřené násypkou, přičemž v průběhu betonáže (s výjimkou jejího 

zahájení) musí být hloubka ponoření sypákové roury v betonu nejméně 2,0 m. 

Betonáž musí probíhat plynule bez přerušení v celé délce piloty. [44] 

 Subdodavatel po konzultaci s generálním dodavatel, autorským dozorem a 

TDI určí způsob betonáže pilot. Beton vrtaných pilot nesmí být zhutňován ponornými 

vibrátory. [44] 

 Po vybetonování všech pilot předá subdodavatel generálnímu dodavateli a 

TDI zhotovené piloty a dojde ke kontrole geodetem.  
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6.2.3.6 Pracnost 

Zřízení pilot ve stavebního objektu 01 bude trvat 17 dní. Všechny údaje o 

pracnostech jsou již uvedeny v jiných částech projektu viz rozborový list, 

technologický normál, časoprostorový graf a harmonogram. 

6.2.4 Jakost provedení 

6.2.4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti oprav vad a 
nedodělků 

o Vstupní kontrola 

Vstupní kontrola se bude zaměřovat na přejímku pracoviště. Musí být provedena 

velice důkladně. Kontrolovat se bude výšková úroveň základové spáry. Dále se bude 

kontrolovat vytyčení osa pilot dle projektové dokumentace.  

Obr. 24: Postupový diagram – Zřízení pilot SO 01 [Vlastní tvorba] 
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o Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontroly bude provádět mistr. Všechny kontroly si bude pravidelně 

fotograficky zaznamenávat. Bude se kontrolovat, jestli se dodržují technologické 

postupy vyvrtaných pilot. Mistr bude povinen všechny kontroly zaznamenávat do 

stavebního deníku. 

o Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola bude uskutečněna až po dokončení všech pilot na stavebním 

objektu 01. Kontrolovat se bude, zda bylo vše vyhotoveno podle projektové 

dokumentace a jestli jsou dokončeny všechny práce, aby mohli nastoupit další 

navazující práce. Po betonáži pilot budou provedeno zaměřeny osy skutečného 

provedení pilot geodetem. O výstupní kontrole bude zaznamenán zápis do 

stavebního deníku.  

6.2.4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice (přípustné odchylky) 

Pro provedení pilot jsou podle ČSN EN 1536 +A1 (731031) předepsány 

následující výrobní tolerance [45]:  

o Vrty pro piloty: 

- půdorysná odchylka osy vrtu:  100 mm 

- směrová odchylka vrtu od svislé: 1 %, tj. 0,01m/m hloubky vrtu 

-  100 mm v hloubce vrtu piloty [45] 

o Betonáž pilot: 

- Odchylka úrovně čistého zatvrdlého betonu pilot: ± 30 mm [45] 

o Armokoše pilot: 

- Odchylka úrovně HH armokoše: + 30/-50 mm 

- Odchylka v rozmístění nosných prutů: ± 30 mm 

- Délka nosné výztuže ±D výztuže 

- Výšková odchylka umístění armokoše v úrovní hlavy  150 mm [45] 

6.2.5 BOZ a PO 

6.2.5.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

 Před nástupem subdodavatelské na provedení pilot na pracoviště budou 

všichni pracovníci seznámeni s technologickým postupem prací a základními 

požadavky BOZP. Zaměstnavatel všechny pracovníky vybaví osobními ochrannými 

pracovními pomůckami, mezi které patří: ochranná brýle, pracovní rukavice, pracovní 
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oděv a obuv. Během prací budou tyto pomůcky bezpodmínečně užívat. Dále budou 

nuceni dodržovat platné zákony, nařízení a vyhlášky. Při realizaci se bude vést 

evidence všech pracovníků s časem příchodů a odchodů do práce. 

 Proti pádu pracovníků do vrtů bude zřízeno ohraničeni proti pádu osob do 

hloubky minimálně 1,5 m od hrany vrtu nejméně 1,1 m vysoký zábradlím. 

Další nařízení a zákony pro dodržování na staveništi: 

o Zákon č.309/2006 Sb.  [16] 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví). [16] 

o Nařízení vlády č.591/2006 Sb. [17] 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. [17] 

o Nařízení vlády č.362/2005 Sb. [18] 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [18] 

o Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. [33] 

Nařízení, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. [33]  

o Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce [34] 

o Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [46] 

Nařízení vlády o Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. [46] 

6.2.5.2 Vymezení odpovědnosti za dodržování těchto podmínek 

 Za veškerou bezpečnost na stavbě zodpovídá stavbyvedoucí. Za zajištění 

dodržení BOZ a PO během sádrokartonářských prací zodpovídá mistr a vedoucí 

pracovní čety. Všichni pracovníci se musí řídit pokyny svých nadřízených. 
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6.2.6 Vliv na životní prostředí 

6.2.6.1 Možnosti poškození životního prostředí  

Při provádění pilotovacích prací bude nutno dodržovat předepsané povolené 

hladiny hluku pro v nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. [36] Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a 

veškeré práce budou probíhat dle zákona č. 183/2011 Sb.  

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle zákona č.185/2001 

Sb. o odpadech v platném znění. Předpokládá se manipulace s ekologicky 

nebezpečným materiálem. [37] Na okraji staveniště budou zřízeny kontejnery na 

běžný komunální odpad, kontejner na plasty, papír a kovy. V tabulce jsou tříděny 

odpady podle vyhlášky č.93/2016 Sb. o kategorii odpadů. Nutností zhotovitele je 

zachovat veškeré doklady o nakládání a likvidaci odpadu pro případnou kontrolu. [38] 

 

ČINNOST RIZIKO OPATŘENÍ ZÁVAŽNOST
PRAVDĚPO
DOBNOST

MÍRA RIZIKA

střední

střední

nízké

Odvoz zeminy Zasypání zeminou 2 1 nízké

Manipulace s armaturou Pořezání/poranění OOPP
2 1

střední

střední

Práce s elektrickými zařízeními Poranění elektrickým 
proudem

Revize, kontroly  zařízení a 
školení zaměstnanců 

4 2

Pád předmětu z jeřábu Pád předmětu z výšky Vymezení ochranného 
pásma pro manipulaci 

5 2

Pád pracovníka do vrtu Pád do hlouby/z 
výšky/ztráta stability 
vrtu

Zábradlí
5 3 vysoké

Úklid pracoviště, 
dostatečné osvětlení 2 2 střední

střední
Skládání materiálu/Ukládání 
armokošů do vrtů

Pád materiálu při 
manipulaci

Revize, kontroly  zařízení a 
školení zaměstnanců 5 2

Pohyb po stavbě Zakopnutí

2

Práce s mechanizací (vrt. soup., 
jeř., nakladač, nák. auto)

Havarijní situace 
pracovníka s 

Zvýšená pozornost 
pracovníků, signalizace

4 2

Zvýšená pozornost 
pracovníků, signalizace

Betonáž pilot Nebezpečí nadýchání se 
prachu/zasažení očí

OOPP 2

NÁZEV DRUHU ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO KATEGORIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
Kovové obaly 15 01 04 0 Recyklace
Absorpční činidla, filtrační materiály 15 02 02 0 Skládka

Beton 17 01 01 0 Recyklace
Plasty 17 01 03 0 Recyklace
Železo a ocel 17 04 05 0 Recyklace

Směsné kovy 17 04 07 0 Recyklace
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 0 Skládka

Směsný komunální odpad 20 03 01 0 Skládka

Směsný stavební a komunální odpady neuvedené 
pod číslem 17 09 01, 17 09 03 a 17 09 05

17 09 04 0 Skládka

Tab. 7: Zatřídění odpadů – dle vyhlášky č.93/2016 Sb. [38], [Vlastní tvorba] 

Tab. 4: Tabulka vyhodnocení možných rizik [Vlastní tvorba] 
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