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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením projektu Biology park 

Brno. Práce obsahuje časový a finanční plán výstavby, rozpočet hlavního objektu, 

technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště, plán rizik BOZP a návrh hlavních 

strojů a mechanismů, hlukovou studii, environment. Hlavním cílem mé diplomové 

práce je zaměřit se na provádění bílé vany a železobetonových monolitických 

konstrukcí, pro které je vypracován technologický předpis a kontrolní a zkušební plán.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Biology park Brno, bílá vana, železobetonové monolitické konstrukce, časový 

a finanční plán, rozpočet, plán rizik BOZP, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, 

hluková studie, environment  

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with construction technological project of a Biology park 

Brno. The thesis contains time and financial plan, itemized budget of main object, 

technical report, site equipment, safety and healt care policy and machine assembly, 

noise study, environment . The thesis focuses on building waterproof concrete 

construction and reinforced concrete monolithic structures. Thesis includes 

technological prescription and control and test plan for mentioned constructional 

phases.  

KEYWORDS  

Biology park Brno, waterproof concrete construction, reinforced concrete monolithic 

structures, time and financial plan, budget, risk plan, machine assembly, control and test 

plan, noice stude, environment.  
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ÚVOD 
Diplomová práce se zabývám stavebně technologickou přípravou stavby Biology 

parku v Brně v Bohunicích. Cílem je navrhnout optimální postup výstavby řešeného 
objektu. 

Při řešení se podrobněji zaměřím na provádění základových konstrukcí v systému 
„Bílá vana“ a na provádění železobetonových monolitických konstrukcí hrubé vrchní 
stavby. Na tyto části jsem zpracoval technologické předpisy a kontrolní a zkušební plán. 

Dále se budu zabývat zpracováním návrhu strojních sestav hlavních mechanizmů 
používaných při výstavbě a jejich následné umístění v projektu zařízení staveniště. 
V programu BUILDpower S zpracuji položkový rozpočet, na který bude navazovat 
časový plán zpracovaný v programu CONTEC. V programu HLUK + zpracuji hlukovou 
studii výstavby pro vybranou strojní sestavu s nejvyšší hlučnosti. 

Na závěr se budu zabývat vytipováním rizik jednotlivých stavebních činností a 
vlivy stavby na životní prostředí.  
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1. Základní informace o stavbě 

Název stavby:   Biology park 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Lokalita:    Studentská 812/6 

625 00 Brno 
 
Stavebník:   Biology Park Brno a.s. 

Heršpická 813/5 
639 00 Brno 
IČ: 416 02 706 

 
Generální projektant:  A PLUS a.s. 

Česká 12 
602 00 Brno 
IČO: 26236419 

Zhotovitel:   bude vybrán ve výběrovém řízení 
  
Členění na stavební objekty: 

SO01 Budova laboratoří a kanceláří 
SO02 Parkovací objekt 
SO03 Transformovna 
SO04 Prodloužení vodovodu 
SO05 Vodovodní přípojka 
SO06 Pěší napojení na UKB 
SO07 Kanalizační přípojka 
SO08 Plynová přípojka 
SO09 Sadové úpravy 

 
Počet podlaží:    1 x PP, 4 x NP 
 
Kapacity:   Kancelářské prostory 1838 m2  
     Laboratoře chemické 450 m2 
     Laboratoře biologické 1607 m2 
     Zasedací místnosti 93 m2 
     Společenské prostory 1335 m2 

Celkem 6 640 m2 podlahové plochy 
     62 parkovacích stání 
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2. Dispoziční řešení, umístění budovy, užití 
Budova Biology Park Brno je situována do území tzv. „širšího kampusu“, do těsné 

blízkosti Univerzitního kampusu Bohunice Masarykovy univerzity. Cílem projektu je 
vytvoření prostředí pro podporu inovativního podnikání v oblasti technologicky 
orientovaných záměrů, rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami 
a vědeckými pracovišti, přenos vědy, výzkumu a inovací na trh, řízení a podněcování 
transferu znalostí a technologií mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskými 
subjekty. 

Objekt je umístěn v mírně svažitém pozemku, který protíná pozemní 
komunikace, kterou budova přemostí. Z této komunikace a z komunikace vedené 
podél severního štítu objektu je možný příjezd k budově a nájezd do hromadné garáže 
situované v 1. podzemním podlaží a na nekryté parkovací stání na střeše zmíněné 
garáže, tvořící navazující jednopodlažní trakt. 

Budova je navržena se třemi dilatačními celky, označenými jako stavební objekty 
A, B, C. Střední část, značená ve stavební dokumentaci jako objekt A, je v přízemí 
vstupním dvoupodlažním prostorem, který i ve vyšších podlažích komunikačně spojuje 
stavební celky B, C, ve kterých jsou dispozičně rozvrženy kanceláře a biologické či 
chemické laboratoře. 

Chemickou laboratoří se rozumí laboratoř, kde se předpokládá používání 
hořlavin. Biologická laboratoř bude z hlediska požární ochrany posuzována jako 
lékařská laboratoř. V obou celcích jsou laboratoře i kanceláře dostupné z prostoru 
chodby, vedené podélně středem daného objektu. Vertikální komunikace jsou 
navrženy jak ve střední, spojovací části, tak na obou krajích celků B, C – jako vnější či 
vnitřní, podružné schodiště. 

 

3. Hydrogeologické poměry staveniště 
Zájmové území leží v oblasti brněnského masívu, který je součástí brunovistulika. 

Brněnský masív je tvořen různými typy granitů, granodioritů a dioritů. Na brněnském 
masívu jsou uloženy devonské slepence, arkózové a křemenné pískovce. Během 
mořské transgrese ve spodním bádenu došlo k uložení poměrně mocných vrstev, 
zastoupených zejména vápnitými jíly s vložkami písků. 

Kvartérní sedimentace je zde zastoupena především mocnou vrstvou eolických 
sprašových sedimentů, které v zájmovém území vytvořily složitá souvrství — sprašové 
série, v nichž se střídají sprašové pokryvy odpovídající jednotlivým sprašovým fázím, se 
svahovinami a fosilními půdami.  

Během holocénu pak dochází k sedimentaci povodňových hlín, říčních teras, dále 
ke vzniku svahových sutí a hlín s větší či menší příměsí písku, příp. úlomků podložních 
hornin. Významnou roli hraje i vznik antropogenních sedimentů. 

Podzemní voda zastižená v hloubce cca 12 m pod terénem nebude ovlivňovat 
suterén stavby. Může se však voda dočasně vyskytnout ve svrchních vrstvách převážně 
tvořených sprašemi. 
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4. Členění na stavební objekty 

4.1. SO01 Budova laboratoří a kanceláří 

Objekt je půdorysně „zalomený“, osy objektu svírají úhel 140° a je rozdělen na 
dva dilatační celky (jižní a severní část). Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní 
podlaží, jejichž půdorysný rozsah se mění. Základní obrysové rozměry nadzemní části 
objektu jsou cca 95,6 x 20,0 m. Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných 
pilotách.  

Konstrukčně je posuzovaná stavba řešena jako ocelo-železobetonový skelet 
s monolitickými železobetonovými stropními deskami a sloupy železobetonovými a 
sloupy z ocelových válcovaných trubek. Skelet je ztužen železobetonovými jádry 
výtahových šachet a příčnou stěnou na obou stranách dilatační spáry mezi objektem A 
a B. Stropní desky jsou pnuté mezi průvlaky průřezu 1000 / 350 mm. Vnitřní schodiště 
je navrženo železobetonové, monolitické, deskové. Příhradová část je na severu 
podporována schodišťovou věží („tubusem“), která je kruhového půdorysu. 

Obvodový plášť je nenosný, v obou krajních objektech tvoří železobetonové 
parapetní panely s průběžnými okny. Parapetní panely jsou zatepleny minerální vlnou 
mezi rošt pro obklad z eternitových desek. Ve střední části je navržen lehký obvodový 
plášť. 

Souvrství střešního pláště je položeno vždy na stropní desku nižšího podlaží. U 
ustupujících podlaží jsou navrženy pochozí terasy, nad částí objektu je střecha 
provedena se skladbou pro intenzivní či extenzivní zeleň. 

Budova je z části situována pod terénem. Zde bude obvodový plášť proveden z 
vodostavebního betonu, monolitický s výztuží, s tepelnou izolací z extrudovaného 
polystyrenu s hydroizolační folií.  

Vnitřní příčky jsou navrženy jako sádrokartonové, s oboustranným opláštěním 
SDK deskami a vnitřní výplní z minerální vlny, variantně zděné z keramických 
dutinových cihel. V suterénních prostorách jsou stěny železobetonové a zděné. 

Konstrukce stropní desky je opatřena kazetovým podhledem pro zakrytí instalací. 
Pro rozvody elektro, ZTI je navržena konstrukce zdvojené podlahy. 

Okna jsou z hliníkových profilů. 
 

4.2. SO02 Parkovací objekt 

Půdorysný tvar objektu je ve tvaru oblouku, jehož zalomení je řízeno tvarem 
přilehlé komunikace. Maximální půdorysné rozměry objektu jsou cca 44,0 x 25,0 m. 
Objekt má jedno podlaží a je z části pod terénem. 

Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které přenášejí 
vodorovné síly od zemního tlaku, z důvodu nerovnoměrného zasypání objektu 
zeminou okolního terénu. 

 
4.3. SO03 Transformovna 

Je navržena jako klasická odběratelská transformovna osazená dvojicí suchých 
transformátorů TMC 22/0,4 kV v provedení IP00 – bez krytu. Trafa jsou osazena na 
samostatných stanovištích transformátorů přístupných z venkovního prostoru přes 
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uzamykatelná vstupní vrata. Každé trafo bude osazeno na antivibračních podložkách a 
zaklínováno tak, aby byl eliminován jeho eventuální posun během provozu. 

Ve vnitřním prostoru trafokobky je po otevření vstupních vrat řešena ochrana 
zábranou – 2 ks zábran s výstražným nátěrem uvnitř trafokobky v bezpečné vzdálenosti 
od živých částí. 

 
4.4. SO04 Prodloužení vodovodu 

Stávající vodovodní řad z LIT 200 bude prodloužen o 149, 84 m z potrubí z tvárné 
litiny s cementovou výstelkou, spoje TYTON.  

V úseku 12,75 – 24,35 potrubí VTH DN200 WKG EL PE – HD, spoj BLS, v úseku 
54,37 – 91,00 potrubí VTH DN200 WKG EL PE – HD, spoj TYTON 

Na konci prodloužení bude instalována zemní teleskopická souprava a podzemní 
hydrant plnoprůtokový DN80. 

Potrubí bude uloženo v zemi s minimálním krytím 1,5 m, 0,4 m nad potrubím 
bude uložena modrá výstražná fólie a budou osazeny identifikační body marker. Na 
potrubí bude umístěn dvakrát signalizační vodič Cu 4 mm2, který budou vyvedeny do 
všech armaturních poklopů 

 
4.5. SO05 Vodovodní přípojka 

Bude napojena na prodloužení vodovodu. Délka přípojky je 12 m z HDPE 90. Skrz 
komunikaci bude přípojka provedena protlakem a následně zavedena do vodoměrné 
šachty rozměru 3,8 x 1,4 , z ní pak pokračuje areálový rozvod HDPE 90 délky 17 m. 

Potrubí bude uloženo v zemi s minimálním krytím 1,0 m, 0,4 m nad potrubím 
bude uložena modrá výstražná fólie. Na potrubí bude umístěn dvakrát signalizační 
vodič Cu 4 mm2, který budou vyvedeny do všech armaturních poklopů. 

 
4.6. SO06 Pěší napojení na UKB 

Jedná se o pochozí venkovní plochu mezi objekty SO01 a SO02 
Skladba chodníku:  60 mm dlažba 
   40 mm kladecí vrstva kameniva 4 – 8 mm 
   150 mm drcené kamenivo 0 – 63 mm 
   Zhutněná pláň se sanovanou zeminou, Edef,2 = 30 Mpa 
Celková plocha 290,4 m2 

4.7. SO07 Kanalizační přípojka 

Přípojka kanalizace PVC 150 délky 8 m napojena na jednotnou kanalizaci DN 300 
z kameniny. Dešťová vod bude sváděna do retenční nádrže s přepadem do devizní 
šachty a odváděna do jednotné kanalizace.  

 
4.8. SO08 Plynová přípojka 

Přípojka STL plynu d63 délky 3,5 m 
 

4.9. SO09 Sadové úpravy 

Terénní úpravy v severní části okolo tubusové věže. 
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5. Situace stavby, popis staveniště 

Staveniště je rozděleno jednosměrnou ulicí Studentská na severní a jižní část. 
Jižní část je v mírném svahu, severní část tvoří prudký svah a ten bude uzpůsoben, pro 
montáž dočasného podpůrného lešení a bednění pro stropní desku, terénními 
úpravami. 

Stavba je plně oplocena systémovým oplocením výšky 2,0 m provedené na 
pevných a mobilních stojkách. Oplocení bude s převážné části neprůhledné. V místě 
vjezdů na staveniště bude osazeny vjezdové brány. 

Skladovací plochy budou zpevněny silničními panely. 
Výkres koordinační situace včetně širších dopravních vztahů je obsažen v příloze 

B1 KOORDINAČNÍ SITUACE, B2_ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS I, B3_ŠIRŠÍ VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS II, B4_SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ  

Kompletní popis staveniště je v kapitole „TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ“ a v příloze B Situace staveniště 

Objekt SO01 
Pozemek 

 
Obrázek 1: Ilustrační situace stavby, Zdroj www.mapy.cz 

6. Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu 
Způsob realizace hlavních technologických etap je popsán v kapitole „STUDIE 

REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP stavebního objektu, nebo v případě 
realizace bílé vany a železobetonových monolitických stěn v kapitole  
„TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – BÍLÁ VANA“ a „TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – ŽB 
MONOLITICKÝCH KONSTRUKCE“ 
 

7. Časový plán výstavby 
Časový plán objektový a časový plán hlavního stavebního objektu viz přílohy B5_ 

ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN OBJEKTOVÝ, B7_ČASOVÝ PLÁN OBJEKTU SO01, 
B8_POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 

Zahájení výstavby je naplánováno od 4. 3. 2019 do 24. 10. 2020 a celkové 
náklady na výstavbu jsou 409 062 522,17 Kč bez DPH. 

 

http://www.mapy.cz/
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8. Hlavní stavební mechanismy 
Otázce návrhu stavebních mechanizmů a jejich popisu včetně technických 

parametrů se věnuje samostatná kapitola „NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ“  
Stručný výpis hlavních stavebních mechanismů:  

Věžový jeřáb LIEBHERR 71 EC – B 6 
Terex Demag  AC 50 – 1 
Vrtná souprava Bauer BG 20H 
Vrtná souprava Klemm Bohrtechnik KR 806 
Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T 158  
Kolové rypadlo CAT M316D 
Autodomíchávač Stetter C3  
Autočerpadlo SCHWING S 34 X  
Souprava - Tahač MAN TGX 8x4 a teleskopický 6 osý rovinný návěs  
Goldhoffer STZ - L6 – 62/80F1AA  
Nákladní automobil MAN 35.400 s hydrau. rukou HIAB 477E -6  
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP  

 

9. Bezpečnost práce  
Podrobněji je BOZP řešena v kapitole „ZPRÁVA BOZP S VYTIPOVÁNÍM RIZIK“ 
Při všech stavebních pracích je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  

 Ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 sb., 
zákoník práce  

 Zákon č. 309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve znění novely č. 88/2016 sb.  

 Nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění novely č. 
136/2016 sb.  

 Nařízení vlády č. 101/2005 sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  

 Nařízení vlády č. 362/2005 sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky  

 Nařízení vlády č. 201/2010 sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  

 Nařízení vlády č. 495/2001 sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků  

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

 Zákon č. 133/1985 sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášku mv č. 246/2001 sb., o požární prevenci  

 Vyhláška č. 87/2000 sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  

 ČSN 65 02 01 - hořlavé kapaliny, provozovny a sklady,  

 ČSN 05 0601 - bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů,  
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 ČSN 05 0610 - bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání 
kyslíkem,  

 ČSN 05 0630 - bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem,  

 ČSN 07 8304 - bezpečnostní předpisy k dopravě plynu - provozní pravidla,  

 ČSN ISO -12480 -1 - jeřáby bezpečné - používání.  
 

10. Dopad na životní prostředí  
Podrobněji je dopad na životní prostření řešen v kapitole „ENVIRONMENT“ a 

„HLUKOVÁ STIDIE“ 
Stavba bude používat všechna dostupná opatření pro snížení prašnosti a 

hlučnosti s ohledem na převažující charakter území pro bydlení. Podle zákona 
č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat 
ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní 
prostředí je nutno také dodržovat vyhl.č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a 
krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech. Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady 
se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou podle vyhl.č.93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů. Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na 
životní prostředí a to zejména:  

 Ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranného 
oplocení s prováděním prašných prací pod vodní clonou  

 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství  

 Suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku  

 Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy realizovat dle podmínek akustické studie a 
legislativních požadavků  

 Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem  

 Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny  

 Vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů  

 Zabránit rozehřívání strojů nedovoleným způsobem  

 Zabránit znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru 
stavenišť  

 Zabránit znečišťování komunikace  
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1. Studie realizace hlavních technologických etap 

1.1. Hrubá spodní stavba 

1.1.1. Výkaz výměr 

sejmutí ornice        2280 m3 
hloubení nezapažených jam      423 m3 
piloty         975 m3 
hloubení rýh        123 m3 
Piloty železobeton C 25/30 XC2 XA1    975 m3  
Výztuž pilot B 500B      150 t 
Základová deska v systému „bílá vana“ C 25/30 XC2 XA1 458 m3 
max. hloubka průsaku vody 35 mm, 
krystalizační přísada XYPEX ADMIN 
C-1000 (NF) 2kg/m3 
Stěny v systému „bílá vana“ C 30/37 XC4 XA1   125m3 
max. hloubka průsaku vody 35 mm,  
krystalizační přísada XYPEX ADMIN  
C-1000 (NF) 2kg/m3 
Výztuž desky B 500B      70 t  
Výztuž stěn B 500B      20 t 
Podkladní beton C 16/20 X0     131 m3 
Systémové bednění Doka     1528 m2 
 

1.1.2. Postup provádění 

Přípravné práce 

- vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu (vrstvy podloží, hladina 
podzemní vody, radonový index, bludné proudy)  

- odstranění vegetačního porostu zájmového území  
- oplocení staveniště min. 1,8 m vysokým oplocením  
- vyznačení vedení inženýrských sítí se znázorněním ochranných pásem  
- vybudování přístup ke staveništi a zřízení ZS v rozsahu potřebném pro zemní 

práce  
- odstranění chodníku 

Sejmutí ornice tl. 300 mm 

- z vegetačních ploch v tl. 150 mm  
- průběžný odvoz zeminy na patřičnou skládku  

Vytyčení hlavního stavebního objektu a důležitých bodů 

- geodet podle situačních výkresů vytyčí důležité body objektu a os pilot, které 
zaznačí výtyčkami  

- průběh vytyčení se vyznačí přímo na terén barevným sprejem  
Vytyčení stavebních jam a rýh 

- geodet podle výkresu půdorysu výkopů vytyčí jámy pro kalichové patky a rýhy 
pro pasy montážní jámy, výtahovou šachtu a revizní šachtu  

- vše zaznačí výtyčkami a průběh vytyčení vyznačí přímo na terén barevným 
sprejem  
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Výkop stavebních jam 

- strojní hloubení a zarovnání rostlého terénu na požadovanou úroveň  
- ruční dočištění jam a rýh  
- jedná se o plytké výkopy < 1,3 m => není zapotřebí svahovat ani pažit  

Záporové pažení 
- Vyvrtání vrtu d 600 mm 
- Osazení zápor IPE 200 
- Zabetonování zápor 
- Vkládání pažin 
- Provádění zemních kotev  

Vytyčení os pilot 
- geodet s pomocníkem dle situace pilot vytyčí jejich osy  
- jejich umístění vyznačí betonářskou výztuží zatlučenou do terénu  

Zřízení pilot průměru 630 a 900 mm 
- piloty se zřizují technologií CFA, kdy je urychlen postup výroby, protože se 

betonuje soutyčím vrtného nástroje za současného vytahování z vrtu po 
dosažení patřičné hloubky  

- projektovaná úroveň hlav pilot bude přebetonována, aby byla zajištěna kvalita 
hlavy piloty  

- v průběhu vytahování vrtného nástroje a současné betonáži je průběžně 
odebírán výkopek a shromažďován pro jednorázový odvoz na skládku  

- ihned po vytažení vrtného nástroje se přistoupí ke vložení armokoše do 
vyplněného otvoru čerstvým betonem (dbá se na min. krytí 100 mm)  

- vyčnívající konce armokošů (stykování s následnými konstrukcemi) se zajistí tak, 
aby nemohlo dojít ke zranění (označení či oplocení)  

Úprava hlav piloty 
- hlava piloty včetně vyčnívající výztuže se očistí a bouracím kladivem upraví na 

požadovanou výškovou úroveň dočištění stavební jámy a předložení statikovi k 
posouzení  

Betonáž podkladního betonu 
- Pod základovou deskou bude proveden podkladní beton C 12/15 vliv prostředí 

XC0 tl. 100 mm 
- Podkladní beton nebude proveden v místě pilot. 

Uložení zemnících pásků  
- Natažení zemnících pásků nad základovou spárou a podkladním betonem 
- Vytažení nad úroveň terénu v projektovaných místech (zpravidla protilehlé rohy 

budovy)  
Montáž bednění základů 

- ze systémového bednění a řeziva bude provedeno bednění se zajištěním jeho 

polohy  

Montáž výztuže základů 
- výztuž se bude vyvazovat přímo na místě  
- před betonáží bude provedena kontrola statikem a proveden zápis do SD  

Betonáž základové desky 
- Základová deska bude uložena přímo na piloty, zhlaví pilot musí být před 

betonáží očištěno. 
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- Základová deska je navržena z vodostavebního betonu jako vodonepropustná.  
- Před betonáží musí být osazeny kotevní desky pro kotvení ocelových sloupů. 

Ocelová deska ani trny nejsou před osazením a betonáží natírány 
- Kotevní desky musí být opatřeny otvory pro odvod vzduchu při betonáži. 
- Veškeré pracovní spáry musí být opatřeny profily zabraňující průsak vody 

vytvořenou spárou.  
- Veškeré prostupy základovou deskou musí být těsněny.  
- Těsnění bude zajištěno trojitým omotáním prostupujícího potrubí bobtnavými 

pásky. Potrubí bude osazeno před betonáží desky.  
- Otvory, které nejsou vykresleny ve výkresu tvaru, musí být před provedením 

odsouhlaseny statikem stavby 
Obvodové podzemní stěny  

- Jsou navrženy na vodorovné zatížení zemním tlakem. Jsou navrženy 
z vodostavebního betonu jako vodonepropustné. V těchto stěnách musí být 
použity distančníky z vláknobetonu.  

- Veškeré pracovní spáry musí být opatřeny PVC profily nebo plechy 
s bitumenovým povrchem zabraňující průsak vody vytvořenou spárou. Veškeré 
prostupy stěnami musí být opatřeny typovými prvky zaručující 
vodonepropustnost.  

- V obvodových stěnách budou provedeny řízené smršťovací spáry, které zajišťují 
vytvoření kontrolované trhlinky od smršťování. Maximální vzdálenost řízených 
spár je 6,0 m. 

- Zásypy stěn na celou výšku mohou být prováděny po provedení stropních desek 
a jejich dosažení 50% 28-denní pevnosti v tlaku 

Demontáž bednění 
- po zatvrdnutí (3 dny) bude přistoupeno k demontáži bednění a ošetřování 

betonu kropením či překrytím vlhkou tkaninou  
 

1.1.3. Mechanizace 

Vrtná souprava Bauer BG 20H        
Vrtná souprava Klemm Bohrtechnik KR 806      
Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T 158       
Kolové rypadlo CAT M316D   
Autodomíchávač Stetter C3         
Autočerpadlo SCHWING S 34 X         
Souprava - Tahač MAN TGX 8x4 a teleskopický 6 osý rovinný   
návěs Goldhoffer STZ - L6 – 62/80F1AA      
Nákladní automobil MAN 35.400 s hydrau. rukou HIAB 477E -6    
bourací kladivo GBH 5-40 DCE        
stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže DBC 16      
ponorný vibrátor Enar M6 AFP        
vibrační deska obousměrná WACKER DPU 6055   

   

1.1.4. Personální obsazení 

vedoucí čety (tesař)   
vazač        
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armovač        
betonář        
pomocný dělník       
řidič tahače s návěsem      
obsluha vrtné soupravy      
obsluha rypadlo-nakladače     
řidič nákladního automobilu Tatra    
řidič nákladního automobilu s hydr. rukou   
obsluha autodomíchávače     
obsluha čerpadla na beton     
geodet s pomocníkem - při vytyčování 

 

1.1.5. Kvalita  

Kontrola vstupní  
- Kontrola převzetí staveniště  
- Kontrola oplocení  
- Kontrola projektové dokumentace (kompletnost a správnost)  
- Kontrola vytýčení stávajících sítí  
- Kontrola výškových a polohových bodů  
- Kontrola strojů a pracovníků  
- Kontrola polohy a rovinatosti výkopových prací  
- Kontrola základové spáry (výškově, čistota a neporušenost)  
- Kontrola dodávaných materiálů z dodacích listů  

 
Kontrola mezioperační  

- Kontrola klimatických podmínek  
- Kontrola geologického průzkumu  
- Kontrola ochrany stávající zeleně  
- Kontrola vytýčení stavebních jam a rýh  
- Kontrola výkopových prací  
- Kontrola odvodnění výkopu  
- Kontrola zabezpečení základové spáry  
- Kontrola ukládání výztuže  
- Kontrola vzorků betonu na stupeň konzistence  
- Kontrola vzorků betonu po 28 dnech na pevnost (krychle)  
- Kontrola ukládání betonu po předepsaných výškách a maximální výšky shozu 

betonové směsi a teploty, při které bude betonování prováděno  
- Kontrola výškové úrovně při betonování a dostatečného zhutnění (do doby, kdy 

začne vystupovat cementové mléko na povrch betonu)  
- Kontrola očištění stavebních mechanismů  
- Kontrola ošetřování betonu (vhodná teplota vody pro zkrápění)  

 
Kontrola výstupní  

- Kontrola základové spáry (čistota a zabezpečení) 
- Kontrola geometrické přesnosti a rovinatosti  
- Kontrola kompaktnosti, neporušenosti a čistoty provedených konstrukcí 
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1.1.6. BOZP  

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště  
II. Zařízení pro rozvod energie  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na stanovišti 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
II. Stroje pro zemní práce  
III. Míchačky  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
VI. Čerpadla směsi  
IX. Vibrátory  
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  
XV. Práce železářské  
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
II. Příprava před zahájením zemních prací  
III. Zajištění výkopových prací  
IV. Provádění výkopových prací  
VIII. Ruční přeprava zemin  
IX. Betonářské práce a práce související  
XI. Montážní práce  
XII. Bourací prací  
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výška nebo do hloubky  
IX. Školení zaměstnanců 
 

1.2. Hrubá vrchní stavba 

1.2.1. Výkaz výměr 

ŽB stěny C 30/37 XC1   355 m3  
Výztuž stěn B 500B   60 t 
ŽB stropy C 25/30 XC1   1561 m3 
Výztuž stropů B 500B   301 t 
ŽB schody C 30/37 XC1   24,3 m3 
Výztuž schodů B 500B   4,5 t 
ŽB sloupy C 30/37 XC1   45 m3 
Výztuž sloupů B 500B   10 t 
Ocelové profily S355J0   109 t 
Ocelové plechy S235J0   28 t  
Bednění doka     1063 m2  
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1.2.2. Postup provádění 

Postup provádění konstrukcí je totožný v celém objektu od 1.PP do 4.NP 
 

Stěny 
Stěny jsou navrženy tloušťky 200, 250, 300 a 550 mm. Jedná se o vnitřní a 

obvodové stěny, stěny schodišťových a výtahových šachet a stěny schodišťové věže 
(„tubusu“), která slouží jako podpora prostorové příhradoviny v severním dilatačním 
úseku.  

Konce stěn a rohy stěn nesmí být přebetonovány nad spodní úroveň stropní 
konstrukce, v případě, že se tak stane, je nutno přebetonování před započetím vázání 
výztuže stropu odbourat. 

V železobetonové stěně u osy C15 jsou v osách CA až CD navrženy zesilující pilíře 
rozměru 500 x 600 mm, do nichž budou zabetonovány ocelové kotevní desky 
s přivařenými trny z betonářské výztuže. Kotevní prvky slouží ke kotvení šikmých 
ocelových trubek prostorové příhradoviny. 

V ose C5 je navržena schodišťová věž („tubus“), která slouží jako podpora 
prostorové příhradoviny v severní části severního dilatačního úseku. Stěny „tubusu“ 
jsou tloušťky 550 mm. V křížení os CB/C5 a CC/C5 jsou do stěny zabetonovány ocelové 
sloupy. 

V úrovni stropů nad 1.NP a nad 3.NP jsou ke sloupu připojeny ocelové styčníky 
pro napojení šikmých sloupů prostorové příhradoviny. V místě styku výztuže stěny 
tubusu s ocelovými sloupy či vzpěrami dojde dle výkresové dokumentace k prořezání 
kolizní výztuže. Tato výztuž bude připojena k ocelovým prvkům stabilizačními 
koutovými svary. 

Otvory, které nejsou vykresleny ve výkresu tvaru, nutno před provedením 
odsouhlasit statikem stavby. 

Veškeré rozvody elektro, hromosvod, zabudovaná svítidla a trubkování budou 
provedeny dle projektové dokumentace elektro, stavební části popř. projektů 
specializací. Výztuž bude spojena vázáním, kromě výztuže uzemňovací soustavy. 

 
Sloupy 

Sloupy jsou v daném objektu navrženy jako monolitické železobetonové. V jižním 
dilatačním úseku jsou navrženy sloupy kruhového průřezu průměru 400 mm a 
oválného průřezu, kdy větší rozměr je 600 mm a průměr půlkruhů je 350 mm. Sloupy 
v severním dilatačním úseku jsou kruhového průřezu s průměry 350 a 500 mm. Sloupy 
musí být betonovány bez pracovních spár. Sloupy nesmí být přebetonovány nad dolní 
líc trámů či stropních desek, v případě potřeby je možno provést drobné dobetonování 
sloupů v rámci betonáže stropní desky. 
 

Schodiště 
V severní části objektu je navrženo železobetonové monolitické schodiště, které 

je navrženo jako přímé dvouramenné s mezipodestou. Schodišťová ramena jsou 
navržena vetknutá do stropních desek, čemuž odpovídá vyztužení v oblasti napojení. 
V 1. až 3. NP je mezipodesta uložena pouze do jedné schodišťové stěny a to stěny 
rovnoběžné s osou C15. Uložení je navrženo pomocí prvku s dvouřadou vylamovací 
výztuží, výztuž vylamováků bude propojena s vázanou výztuží mezipodest pomocí 
svarů oboustranně přeplátovaných. Nástupní schodišťové rameno je do přilehlé 
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železobetonové stěny kotveno pomocí vlepované výztuže na chemické kotvy. 
Mezipodesta v 1.PP je pomocí vylamovací výztuže kotvena do obou přilehlých 
železobetonových stěn. Schodiště bude provedeno z pohledového betonu třídy 
pohledovosti PBS. V konstrukcích z pohledového betonu musí být použity distančníky 
z vláknobetonu. 

 
Stropní desky 

Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové monolitické bezhřibové 
s kombinací lokálních (sloupy, styčníky ocelové příhradové konstrukce) a liniových 
(stěny) podpor. Tloušťky stropních desek jsou 200, 220 a 240 mm. V jižní části objektu 
jsou stropní desky vyztuženy v osách BB a BC železobetonovými žebry výšky  450 a 
šířky 350 mm. Žebra jsou ve všech patrech a jsou navržena mezi osami B2 a B3 
s přesahem za sloup 1500 mm na každou stranu. V 1.PP jižního dilatačního celku jsou 
navrženy zesilovací pásy šířky 1,0 m a to pod stěnami mezi osami B4 a B5, kde je 
tloušťka zesilujícího pásu 450 mm, a u os BB a BD, kde je tloušťka zesilujících pásů 400 
mm. V 1.NP až 4.NP jižní části objektu je navržen zesilující pás šířky 1000 mm a výšky 
450 mm mezi osami BC a BD. Po obvodu stropních desek jsou navíc navrženy vysoké 
trámy tloušťky 200 mm, které plní zároveň funkci parapetů a nadpraží. 

V monolitické části severního dilatačního úseku je tloušťka stropních desek 220 
mm. V části, která je navržena jako prostorová příhradovina, je tloušťka desek 200 mm. 
Ty jsou navíc zesíleny v podélných osách (CA až CD) a v příčných osách (C1 a C5) 
železobetonovými trámy výšky 450 mm. Šířky trámů jsou 800, 1000, 1105 a 1205 mm. 
Trámy působí jako vodorovné prvky prostorové příhradoviny. Po obvodu „tubusu“ je 
navíc navržen prstenec šířky 1000 mm a výšky 450 mm. Styčníky ocelových prvků 
příhradoviny jsou zabetonovány v železobetonových trámech. Výškově musí být 
styčníky posazeny tak, aby mezi horním lícem kotevního plechu a horním lícem 
železobetonové desky bylo 300 mm. Ve stropě nad 1.NP a 2.NP jsou součástí 
prostorové příhradoviny také válcované tyče průřezu HEM 120 (respektive HEM 240 
v osách CB a CC mezi osami C4 a C6 ve 2.NP), které jsou vodorovné a jsou 
zabetonovány uvnitř železobetonových zesilujících trámů, s železobetonovou částí jsou 
spřaženy. V tyčích HEM 120 jsou navrženy vrtané otvory (v ose profilu), kterými bude 
protažena betonářská výztuž. Po obvodu stropních desek jsou také navrženy vysoké 
trámy tloušťky 200 mm, které plní zároveň funkci parapetů a nadpraží. V ose BA je 
ve 2.NP navržen trám šířky 800 a výšky 1050 mm, ve kterém jsou osazeny ocelové 
kotevní desky, do kterých bude kotvena ocelová lávka spojující objekt se 
sousedním objektem INBITU. Ve 3. a 4.NP je výška trámu v ose BA jen 550 mm. 
Spojovací lávka bude uložena z hlediska svislých sil pouze na stropní konstrukci nad 
2.NP. 

Stropní konstrukce nad 1. až 4. NP budou prováděny ve dvou pracovních 
záběrech. Pracovní spára je navržena mezi osami C11 a C12, 1600 mm od osy C12. 
Pracovní spára bude bedněna systémovým bedněním na bázi „B“ systému. Před 
prováděním druhého záběru musí být cementové mléko odstraněno až na „zdravý“ 
beton. 

Ocelové styčníky příhradové konstrukce musí být osazeny před prováděním 
stropní konstrukce, netřeba je opatřovat nátěrovým systémem proti korozi, ten bude 
aplikován až po provedení betonové konstrukce dle projektu ocelových konstrukcí. 
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Otvory, které nejsou vykresleny ve výkresu tvaru, nutno před provedením 
odsouhlasit statikem stavby. 

 
Ocelová konstrukce 

Ocelové sloupy v 1.PP jsou navrženy v řadě C14/CA-CD. Sloupy jsou navrženy 
z ocelových trubek kruhového průřezu vnějšího průměru 324mm, proměnných 
tlouštěk stěny (od 10mm do 20mm). Sloupy jsou v patě opatřeny patními deskami 
z ocelového plechu, které budou po osazení přivařeny montážním svarem k předem 
zabetonovaným ocelovým deskám osazeným v rámci základové desky na úrovni -
9,000. Ocelové sloupy jsou navrženy také v ose C5/CB-CC. Sloupy jsou osazeny do 
stěny ŽB tubusu před jeho betonáží. Kotvení sloupů je navrženo na úrovni základové 
konstrukce tubusu, na úrovni -11,350m. Kotvení je navrženo pomocí patních desek a 
chemických ocelových kotev typu HVA. Patní desky budou rektifikovány podkladními 
plechy a poté podlity cement. maltou v tl.30mm. V úrovni cca -6,350m je navržen 
montážní přípoj dříků sloupů – přípoj je navržen jako svařovaný tupým svarem na 
plnou únosnost základního materiálu, s podložením plechem. Sloupy v ose C14 budou 
v úrovni -5,400m a sloupy v ose C5 v úrovni -1,125m opatřeny ocelovým svařovaným 
styčníkem. Styčník bude osazen na sloupy a montážně přivařen k dříku sloupů tupým 
svarem s podložením plechem. 

Na styčníky v osách C14 budou osazeny diagonály. Veškeré diagonály jsou 
navrženy z ocelových trubek kruhového průřezu vnějšího průměru 324mm, tloušťky 
stěny v rozsahu 10mm, 12,5mm, 16,0mm a 20mm, dle statického namáhání. Diagonály 
budou na styčník připojeny montážním tupým svarem s podložením plechem. 

V úrovni stropní desky nad 1.NP budou na bednění osazeny ocelové styčníky. 
Styčníky budou osazeny na bednění pomocí rektifikačních šroubů, kterými bude 
opatřena patní deska styčníku. Styčníky budou vyrovnány jak výškově, tak i polohově 
v osovém systému. Po osazení a vyrovnání styčníků budou osazena táhla. Táhla jsou 
navržena z ocelových válcovaných profilů HEM120, respektive HEM 240 (v úrovni 
stropu nad 2.NP, v osách C15/CB-CC). Táhla budou přivařena montážním tupým 
svarem ke styčníkům. Táhla jsou opatřena ve své délce přivařenými výztuhami 
z ocelových plechů, které zajistí spřažení a spolupůsobení se ŽB monolitickou 
konstrukcí. Stojina táhla, profilu HEM120 a HEM240 bude navíc opatřena děrami, pro 
protažení betonářské výztuže. 

Po osazení a přivaření táhel bude provedena pokládka betonářské výztuže stropu 
nad 1.NP a provedena betonáž. Styčníky v úrovni stropu nad 2.NP budou osazeny na 
dříky diagonál. Po rektifikaci jak výškové tak i polohové budou osazena táhla z profilu 
HEM120 a HEM240. 

Po osazení a rektifikaci styčníků se doporučuje zafixování jejich polohy. V jednom 
směru bude fixace zajištěna táhly, ve druhém směru se doporučuje fixace styčníků 
mezi sebou např. pomocí přivařených pomocných prutů z betonářské výztuže. Ve 
vyšších podlažích je doporučena tato fixace v obou směrech, zde již táhla nejsou 
navržena. 

Styk ocelové konstrukce a ŽB stěny v řadě C15 – v líci ŽB stěny budou osazeny 
styčníky ocelové konstrukce na „svislo“, tedy oproti styčníkům ve stropních deskách 
otočeny o 90°. Styčníkové desky budou osazeny před montáží bednění, tak, aby po 
betonáži zůstaly zapuštěny do líce stěny. Styčníkové desky budou opatřeny 
přivařenými trny, z betonářské výztuže. 
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Všechny dolní návarky z trubek 324mm, styčníků budou opatřeny vnitřním 
víčkem z plechu P3, přivařeným bodově uvnitř trubky, cca 150mm od kraje návarku. 

Před osazením diagonál budou všechny styčníky vyplněny betonem, stejné třídy 
jako je beton stropní konstrukce. Betonová směs bude řádně zavibrována. 

Sloupy v řadě C5 budou opatřeny vloženým armokošem a zabetonovány. 
Betonáž sloupů a styčníků bude provedena cca 200mm pod okraj horních 

návarků, tak aby mohl být řádně proveden montážní svár diagonál a styčníků. 
 

1.2.3. Mechanizace 

Věžový jeřáb LIEBHERR 71 EC – B 6 
Terex Demag  AC 50 – 1         
Autodomíchávač Stetter C3         
Nákladní automobil MAN 35.400 s hydrau. rukou HIAB 477E -6    
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP      
vibrační deska obousměrná WACKER DPU 6055      
svářecí agregát Kühtreiber KITin 2040 MIG      
vibrační lišta Lumag RB-A         
hladička betonu          
stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže DBC 16     
ponorný vibrátor Enar M6 AFP  

     
1.2.4. Personální obsazení 

vedoucí čety (betonář)      
betonář        
vazač        
svářeč        
zedník        
Izolatér       
montážní pracovníci 
pomocný dělník       
obsluha jeřábu       
řidič nákladního automobilu s hydr. rukou    
obsluha autodomíchávače      
obsluha čerpadla čerstvého betonu  
 

1.2.5. Kvalita  

Kontrola vstupní  
- Kontrola převzetí pracoviště  
- Kontrola projektové dokumentace (kompletnost a správnost)  
- Kontrola provedených prací  
- Kontrola uskladnění materiálů  
- Kontrola dodávaných materiálů z dodacích listů  
- Kontrola pracovníků a strojů  

 
Kontrola mezioperační  

- Kontrola klimatických podmínek  
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- Kontrola vzorků betonu na stupeň konzistence  
- Kontrola provedení bednění – rozměry, stabilita, těsnost, čistota 
- Kontrola uložení výztuže – dle PD, krytí, celistvost 
- Kontrola ukládání betonu 
- Kontrola hutnění 
- Kontrola ošetření betonu 
- Kontrola odbednění  
- Kontrola osazení patních desek 
- Kontrola osazení sloupů 
- Kontrola osazení diagonál 
- Kontrola osazení táhel 
- Kontrola svařování styků ocelové konstrukce  
- Kontrola zalití styků ocelové konstrukce 
- Kontrola zabezpečení staveniště proti pádu  

 
Kontrola výstupní  

- Kontrola geometrické přesnosti, svislosti a rovinatosti skeletové konstrukce  
- Kontrola povrchu betonu – čistota, hladkost, bez trhlin a hnízd 
- Kontrola kompaktnosti, neporušenosti a čistoty provedených konstrukcí  

 
1.2.6. BOZP  

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště  
II. Zařízení pro rozvod energie  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na stanovišti  
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
III. Míchačky  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
VI. Čerpadla směsi  
IX. Vibrátory  
XIII. Stavební výtahy  
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  
XV. Přeprava strojů  
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
IX. Betonářské práce a práce související  
X. Zednické práce  
XI. Montážní práce  
XII. Bourací prací  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výška nebo do hloubky  
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
III. Používání žebříků  
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů  
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí  
VI. Práce na střeše  
IX. Přerušení práce ve výškách  
X. Krátkodobé práce ve výškách  
XI. Školení zaměstnanců 

 

1.3. Opláštění 

1.3.1. Výkaz výměr 

Minerální vlna    765 m2 
Hliníkové panely    765 m2 
Pochozí terasa    180 m2 
Zelená střecha    500 m2 
Nepochozí střecha    1000 m2 
 

1.3.2. Postup provádění 

Zastřešení 
Plochá střecha objektu je tvořena z několika typů. Pochozí terasa 3.NP a 4.NP 

skladba T1, zelená část střechy 3.NP a 4.NP skladba T1a, část střechy nad 4.NP 
s kačírkem 16/32 skladba T1b, střecha schodišťového tubusu s kačírkem 16/32 skladba 
T1c, střecha nad schodištěm T1d, zelená část střechy nad 1.PP skaldba T1a“ 

Na stropní konstrukci se provede penetrační nátěr, podklad musí být suchý, 
zbavený nečistot, nátěr se rovnoměrně rozetře po celé ploše. 

Na zaschlý penetrační nátěr se nataví pásy parozábrany z asfaltových 
modifikačních pásů, přesahy 100 mm v podélném i příčném směru  

Následuje pokládka separační PE folie, přesahy 100 mm v obou směrech 
Pokládka tepelné izolace 160 – 350 proběhne ve dvou vrstvách, první vrstva ze 

spádových desek, u druhé vrstvy nutno dodržet překrytí spár první vrstvy, u pochozích 
střech nutné mechanicky kotvit pomocí hmoždinek, deska 2,4 x 1,2 m 6 ks, 1,2 x 0,6 m 
4 ks. 

Pokládka hydroizolace odolné proti prorůstání kořenů měkčené PVC tl. 1,8 mm 
Pokládka ochranné vrstvy – netkaná polypropylenová folie 400 g/m2  
Pokládka kačírku frakce 16/32 v tl. 50 mm 
 

Zelená střecha  
Pokládka drenážní a hydroakumulační vrstva – nopová folie s výškou nopů  
20 mm 

Pokládka filtrační vrstvy – netkaná polypropylenová folie 200 g/m2  
Pokládka vegetační vrstvy – substrát T1a“ 60 mm, T1a 20 -30 mm 
Sadba suchomilných rostlin  
 

Pochozí terasa 
Instalace roznášecích profilů pro dřevoplastové dílce 
Pokládka dřevoplastových exteriérových dílců 
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Opláštění 
Jedná se o provětrávaný obvodový plášť z minerální vlny tl. 200 mm a 

hliníkového panelů na kovovém roštu 
Vytyčení otvorů pro závěsnou kostru 
V bodech vytyčených na obvodovém plášti budovy se vyvrtávají otvory 
Osazení hmoždinek se provádí po hrubém vyčištění otvorů od nečistot 
Stěnová kotva se upevní do vyvrtaného otvoru v obvodovém plášti budovy 

pomocí hmoždinkového šroubu. Tento šroub prochází přes otvor v rameni kotvového 
profilu a přes otvor v podložce termostop. Dotažením tohoto vrutu dojde k pevnému 
spojení stěnové kotvy. Kotvení do obvodového pláště budovy je kontrolováno 
momentovým klíčem.  

Montáž svislého fasádního profilu se provádí po konečném dotažení všech 
hmoždinek stěnových kotev. Fasádní profil je ke stěnovým kotvám připojen pomocí 
mechanického spoje speciálními nosnými a dilatačními šrouby. 

Po nasazení všech fasádních profilů na celé stěně je nutné jednotlivé fasádní 
profily vyrovnat: 

  v předozadní rovině - v předozadním směru musí jednotlivé fasádní profily tvořit 
rovinu fasády;  

  ve vertikální i horizontální rovině; 
  rozteče mezi jednotlivými fasádními profily musí odpovídat spárořezu dle 

projektové dokumentace. 
Způsob ukládání jednotlivých desek tepelné izolace spočívá v dodržování 

výškového osazování a patřičného přitlačení jednotlivých kusů k sobě. Spolu s 
dodržením pravoúhlosti ukládání se tak zamezí vzniku mezer mezi jednotlivými deskam 

Po přiložení desky tepelné izolace na zdivo a po dosažení její správné polohy - 
případně dotlačení k již osazeným deskám - se deska tepelné izolace provrtá 

Do vytvořeného otvoru se zasune kotvicí část talířové hmoždinky. Pevnost 
uchycení se dosáhne zatlučením kotvicího trnu do dříku talířové hmoždinky. 

Následuje nasazení hliníkových panelů na nosný rastr 
 

1.3.3. Mechanizace  

Nákladní automobil MAN 35.400 s hydrau. rukou HIAB 477E -6    
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP      
Horkovzdušná svářečka leisterr varimat v2 

 
1.3.4. Personální obsazení 

Vedoucí čety 
Izolatér 
Montážní pracovníci 
Pomocný dělník  
Obsluha jeřábu  
Řidič nákladního automobilu s hydr. Rukou  
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1.3.5. Kvalita  

Kontrola vstupní  
- Kontrola převzetí pracoviště  
- Kontrola projektové dokumentace (kompletnost a správnost)  
- Kontrola provedených prací  
- Kontrola uskladnění materiálů  
- Kontrola dodávaných materiálů z dodacích listů  
- Kontrola pracovníků a strojů  

 
Kontrola mezioperační  

- Kontrola klimatických podmínek  
- Kontrola nosných částí obvodového pláště 
- Kontrola zabudování minerální vlny 
- Kontrola osazení hliníkových panelů  
- Kontrola provedení vrstev střešního pláště a správného pořadí vrstev 

včetně jejich mocností  
- Kontrola spojů, přesahů, plnoplošného natavování pojistné HI a vyvedení 

na svislou konstrukci  
- Tlaková kontrola spojení povlakové hydroizolace a jejich přesahů včetně 

konstrukčních detailů  
- Kontrola umístění střešních vpustí 

 
Kontrola výstupní 

- Kontrola geometrické přesnosti, svislosti a rovinatosti obvodového pláště 
- Kontrola kompaktnosti, neporušenosti a čistoty provedených konstrukcí  

 
1.3.6. BOZP  

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště  
II. Zařízení pro rozvod energie  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na stanovišti  
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
XIII. Stavební výtahy  
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
XI. Montážní práce  
XIII. Svařování a nahřívání živce v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výška nebo do hloubky  
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
III. Používání žebříků  
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů  
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí  
VI. Práce na střeše  
IX. Přerušení práce ve výškách  
X. Krátkodobé práce ve výškách  
XI. Školení zaměstnanců 

 

1.4. Dokončovací práce 

1.4.1. Výkaz výměr 

Výplně otvorů     875 m2 
Zděné příčky     1542 m2 
SDK příčky     3267 m2   
Obklady keramické     1352 m2 
Podhledy Rastrový    1820 m2 
Rastrový antibakteriální    863 m2 
Rastrový kovový těsný    936 m2 
SDK      1652 m2 
SDK impregnovaný    1854 m2 
Podlahy Dlažba     1134 m2 
Leštěný beton     325 m2 
Litá epoxidová stěrka    368 m2 
Zátěžový koberec    1226 m2 
Linoleum      786 m2 
Antistatické linoleum    652 m2  
Chem. Odolné PVC    936 m2 
        

1.4.2. Postup provádění 

Zděné příčky  
Vyzdívá se od 4.NP směrem k 1.PP, aby bylo zajištěno postupné přitěžování 

konstrukce tak, aby nevznikaly zbytečné trhliny od průhybů  
Vyzdívání probíhá s vazbu min. Přes 1/4 tvárnice  
Nejprve se založí na lepidlo první řada pórobetonových tvarovek Ytong podél 

napnutého provázku  
Následně se přistoupí ke zdění 1. Výšky (do 1,5 m) celého patra se zachovanými 

stavebními otvory pro výplně otvorů  
Dalším krokem je zdění 2. Výšky s uložením tvarovek Ytong pro překlady  
Dozdění ke stropu s vynechaným prostorem 10 - 20 mm pro případné průhyby  
Po dozdění celého patra se provede zapěnění prostoru mezi stropem a zdivem  
 

SDK příčky 
KNAUF W112 pro tl. stěny 125mm: 2x SDK 12,5mm – rošt CW/UW75 s minerální 

rohoží G + H Isover Orsil Piano TWIN tl. 40 mm a vzduchovou mezerou 35 mm – 2 x 
SDK 12,5mm  

KNAUF W623 - jako předsazená stěna: 2x SDK 12,5mm – rošt CD60/27 (kotvené 
na přímých závěsech á max.1500 mm k podkladní kci) s minerální rohoží tl. 50 mm (obj. 
hm. min. 50 kg/m3)  
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Hrana budoucí příčky se pomocí vodováhy, olovnice a značkovací šňůry vyznačí 
na podlahu, stěny a strop.  

Na profily ve styku s okolními konstrukcemi (UV a okrajové CW) se nalepí 
samolepicí těsnicí páska zajišžující akustickou těsnost.  

UW - profily se upevní na podlahu a strop v odstupu 800 mm pomocí hmoždinek.  
Do UW-profilů se volně vloží svislé CW-profily. Jejich délka je alespoň o 1 cm 

kratší, než je světlá výška místnosti. Okrajové CW-profily kotvíme do stěny 
hmoždinkami. Osová vzdálenost CW-profilů je 600 nebo 625 mm - podle výrobce.  

Na CW-profily se šrouby TN (osová vzdálenost 250 mm) šroubují z jedné strany 
sádrokartonové desky.  

Po jejich našroubování se uvnitř příčky osadí a rozvedou instalace. Otvory 
vyražené v kovových profilech se otevřou a provlékne se jimi elektrické vedení.  

Mezi profily se vloží tepelná a zvuková izolace. Provede se opláštění 
sádrokartonovými deskami z druhé strany. Příčné a podélné spoje se vyplní tmelem.. 
Asi za 30 minut se přebytečný tmel odstraní a po zaschnutí se provede druhé 
přestěrkování za použití skelné nebo papírové pásky která se klade na podélné i příčné 
spoje a v místech styků příčky se stropem. Po zaschnutí se provede třetí přestěrkování.  

Příčky budou oboustranně opláštěny sádrokartonovými deskami 2 x GKB 12,5mm 
(resp. 2xGKBi, GKF). Veškeré příčky budou vytaženy až k nosné konstrukci stropu, kde 
budou ukotveny dle typových detailů výrobců. SDK konstrukce příček budou dilatovány 
po cca 12 – 15 m.  

Instalační stěny a předstěny budou provedeny s dvojitým roštem, mezi rošty 
budou provedeny instalace, nebo bude např. proveden rošt jednoduchý 75 nebo 100 
mm široký, ve kterém budou otvory prostřižené pro jednotlivé instalace. 

 
Montáž skleněných výplní  

Na betonové stěny budou namontovány vynášecí prvky prosklené fasády, do 
kterých se usadí připravené izolační trojsklo fasádního systému  

 
Montáž venkovního hromosvodu  

Před zateplením obvodového konstrukce se provede montáž kotev pro venkovní 
vedení hromosvodu  

 
Vyhotovení vnitřních rozvodů a instalací 

Instalace budou vedeny v instalačních šachtách, předstěnách, podhledech a 
podlahách.  

Po provedených veškerých stavebních pracích se provede osazení zařízení a 
zařizovacích předmětů  

 
Rozvody chladu 

V objektu jsou dva zdroje chladu. Tepelná čerpadla a vodou chlazený chladič 
kapaliny s vodou chlazeným kondenzátorem 

Zařízení bude usazeno na antivibrační podložky, aby bylo v maximální míře 
zamezeno přenosu chvění do konstrukce objektu. 

Systém rozvodu chladu je navržen jako protiproudý s konstantním průtokem 
Potrubí v kotelně a rozvody větší než DN 50 včetně budou zhotoveny z trubek 

ocelových spojovaných svařováním, armatury závitové popř. přírubové. 
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Rozvody v jednotlivých podlažích menší než DN 50 budou zhotoveny z trubek 
měděných spojovaných lisováním. 
 
Vzduchotechnika 

Potrubní rozvody vzduchu jsou provedeny standardním pozinkovaným potrubím 
třídy těsnosti „B“. V potrubí jsou osazeny tlumiče hluku zajišťující snížení akustického 
tlaku vyzařovaného VZT jednotkami. Dimenze hlavních rozvodů jsou dimenzovány tak, 
aby bylo možno vždy na každém podlaží provozovat pracovní větrání (viz dále) u dvou 
největších laboratoří, bez ohledu na to kde se podlaží nacházejí.  

Do prostupů požárně dělících konstrukcí jsou osazeny požární uzávěry vykazující 
požární odolnost minimálně stejnou jako má požárně dělící stavební konstrukce.  

Rozvody jsou vedeny od VZT jednotek ze strojovny šachtou do jednotlivých 
podlaží. V podhledu prostorů chodby a haly je v každém podlaží veden páteřní rozvod 
přiváděného a odváděného vzduchu, z něhož jsou provedeny odbočky do prostorů 
jednotlivých kanceláří, laboratoří a společných prostor 

 
Slaboproudé rozvody 

- Napájecí síť NN kategorie 3: 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-S 
- Napájecí síť NN kategorie 2 (DA): 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-S 
- Napájecí síť NN kategorie 1 (UPS): 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-S 
- Rozvodná soustava EPS: 0-27,6V DC / IT 
- Rozvodná soustava UKS + CCTV (metalická kabeláž) : 2 – 5V DC / IT 
- Rozvodná soustava DZ: 2 – 14 V DC / IT 
- Rozvodná soustava TEL: 2 – 60V DC / TT 
- Rozvodná soustava PZS,EKV: 2 – 14 V DC / IT 

 
Měření a regulace 

- Řídící mikroprocesorový systém bude zajišťovat řízení a monitorování 
následujících 

- technických zařízení ve 3. a 4.NP objektu BTP : 
- automatizovaný provoz regulace nových VZT jednotek 
- monitorování provozu či provozního stavu vybraných veličin technologií, 

digestoří a 
- vybraných ventilátorů a čerpadel, polohy požárních klapek, … 
- úprava počtu a umístění měřidel spotřeby elektrické a tepelné energie a 

pitné vody 
- monitoring prostorových teplot / vlhkostí ve vybraných prostorech 
- monitoring a signalizace tlakových diferencí mezi vybranými místnostmi 
- monitoring provozních a poruchových stavů od tlakových lahví, 

kompresorovny a vývěvy 
- monitorování stavů dieselagregátu 

 
Technické plyny 

Zdroj a rozvod medicinálního kyslíku a medicinálního stlačeného vzduchu, zdroj 
technického vakua a stlačeného vzduchu, lokální zdroje technických plynů – dusíku a 
oxidu uhličitého 
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Vnitřní omítky  
Po dokončení vnitřních instalací se přistoupí k provádění omítek pomocí 

strojního ukládání s využitím sila suché směsi  
Podklad z pórobetonu musí mít maximálně 4 % vlhkosti  
V průběhu provádění a zrání omítek je nutné zajistit větrání a příznivé vnitřní 

mikroklima (teplota dle výrobce omítkové směsi)  
 

Zhotovování hrubých podlah  
- Nejprve se provede kročejová izolace podlahy  
- Následně se vylije za pomoci čerpadla podlahových směsí Poriment v tl. 48, 50 a 

63 mm dle účelu místnosti  
- Podlahy se vylévají od 4.NP směrem k 1.PP po jednotlivých místnostech  
- Po obvodech místností budou osazeny dilatační pásy tl. 10 mm z mirelonu  

 

Zhotovování podhledů 
- Podhledy budou zhotoveny dle specifikace místnosti  

 

Provedení keramických obkladů  
- Keramické obklady lze lepit na podklad s max. vlhkostí 10%  
- Keramický obklad je v hygienických místnostech a laboratořích nalepen až ke 

stropu  
 

Malby  
- Na zcela suchý podklad budou provedeny malby min. 14 dní po ukončení 

mokrých procesů omítek  
 

Provedení nášlapných vrstev podlah  
- Nášlapné vrstvy jsou vyhotoveny z keramické dlažby a z povlakových krytin – 

koberců, PVC 
- Keramickou dlažbu lze pokládat na dostatečně suchou podlahu (max. 10 - 15% 

vlhkosti) => 4 týdny od provedení hrubých podlah  
- Povlakovou krytinu lze pokládat na podlahu obsahující max. 2 - 3% vlhkosti => 

cca 6 týdnů od provedení hrubých podlah, podklad pro podlahy musí být suchý, 
vyzrálý, bezprašný, nemastný a bez výstupků  

- Keramická dlažba je v úsecích větších jak 30 m2 dilatována pružnými dilatačními 
lištami  
 

Montáž výtahu  
- Instalaci provede specializovaná firma po dokončení nášlapných vrstev podlah  

 

Zapravovací práce  
- Jedná se o práce klempířské, zámečnické, truhlářské  
- Vyhotovení všech ukončovacích prvků střech (atiková okapnice, 

bezpečnostní záchytné body, oplechování prostupů)  
- Montáž bleskosvodů, TV antén apod.  
- Instalace pozinkovaných stupňů výtahové šachty, zábradlí atik, žebříků  
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- Instalace nerezových schodišťových zábradlí a veškerých kovových 
doplňků  

- Osazování dřevěných vnitřních dveří  
 

Vyklizení a vyčištění objektu  
- V konečné fázi bude objekt vyčištěn a vyklizen  

 

1.4.3. Mechanizace 

silo na suchou směs 18 m3        
autodomíchávač Stetter C3 AM 8C       
silosklápěč          
silodofukovač          
směšovací čerpadlo pro silo M-tec SMP-P       
čerpadlo na beton MERCEDES-BENZ ACTROS 3341 6x4 w/2008 XCMG  
stavební výtah NOV 650         
vibrační lišta Lumag RB-A         
paletový vozík   

        

1.4.4. Personální obsazení 

Výplně otvorů     
Topenář      
Instalatér       
Elektrikář       
Omítkáři        
Sádrokartonář       
Podlaháři (hrubé podlahy)      
Podlaháři (nášlapné vrstvy)     
Malíři        
zapravování (klempíři, zámečníci, truhláři)    
vyklizení objektu   

 

1.4.5. Kvalita  

Kontrola vstupní  
- Kontrola převzetí pracoviště  
- Kontrola projektové dokumentace (kompletnost a správnost)  
- Kontrola provedených prací  
- Kontrola uskladnění materiálů  
- Kontrola dodávaných materiálů z dodacích listů  
- Kontrola pracovníků a strojů  

 
Kontrola mezioperační  

- Kontrola klimatických podmínek a vnitřního mikroklimatu  
- Kontrola rozvodů vnitřních instalací  
- Tlakové zkoušky vnitřních instalací vody, kanalizace  
- Kontrola elektroinstalací před zahozením jádrovou omítkou  
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- Kontrola těsnosti veškerých prostupů a drážek pro instalace - důkladné 
zahození maltou  

- Kontrola rovinatosti a svislosti prováděných vnitřních omítek (±2 mm / 2 
m lati)  

- Kontrola rovinatosti a svislosti vnějších povrchů  
- Kontrola rovinatosti podlah  
- Kontrola provedení nášlapných vrstev (rovinatost, dodržení dilatačních 

celků, velikosti spár a přímosti spár)  
- Kontrola výtahové jednotky - zátěžová zkouška  
- Kontrola provedených klempířských a zámečnických prací (kotvení 

jednotlivých prvků a provádění detailů)  
 

Kontrola výstupní  
- Kontrola geometrické přesnosti a rovinatosti fasády, omítek a podlah  
- Kontrola klempířských a zámečnických prací - osazení a počet prvků  
- Zátěžová zkouška výtahové jednotky  

- Celková kontrola zdravotechnických instalací a zařizovacích předmětů 
- Celková kontrola funkčnosti prvků ústředního vytápění a jeho zařízení 
- Kontrola kompaktnosti, neporušenosti a čistoty provedených konstrukcí  

- Celková vizuální kontrola stavby 
 

1.4.6. BOZP  

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště  
II. Zařízení pro rozvod energie  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na stanovišti  
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
III. Míchačky  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky  
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot  
IX. Vibrátory  
XII. Stavební výtahy  
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  
XV. Přeprava strojů  
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
IX. Betonářské práce a práce související  
X. Zednické práce  
XI. Montážní práce  
XII. Bourací prací  
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce  
XV. Malířské a natěračské práce  
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XVI. Sklenářské práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výška nebo do hloubky 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
III. Používání žebříků  
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů  
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí  
VI. Práce na střeše  
IX. Přerušení práce ve výškách  
X. Krátkodobé práce ve výškách  
XI. Školení zaměstnanců 
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1. Informace o staveništi 
1.1. Identifikační údaje  

Název stavby:   Biology park 
 
Lokalita:    Studentská 812/6 

625 00 Brno 
 
Investor:   Biology Park Brno a.s. 

Heršpická 813/5 
639 00 Brno 
IČ: 416 02 706 

 
Generální projektant:  A PLUS a.s. 

Česká 12 
602 00 Brno 
IČO: 26236419 
  

1.2. Popis stavby 
Objekt je půdorysně „zalomený“, osy objektu svírají úhel 140° a je rozdělen na 

dva dilatační celky (jižní a severní část). Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní 
podlaží, jejichž půdorysný rozsah se mění. Základní obrysové rozměry nadzemní části 
objektu jsou cca 95,6 x 20,0 m. Nosné konstrukce jižní části jsou navrženy jako 
železobetonové monolitické. Severní dilatace je z části navržena jako železobetonová 
monolitická konstrukce a z části jako prostorová příhradová konstrukce s šikmými 
(diagonálními) prvky z ocelových trubek a s vodorovnými prvky, které jsou navrženy 
jako železobetonové monolitické. Příhradová část je na severu podporována 
schodišťovou věží („tubusem“), která je kruhového půdorysu. 

Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. 
 

1.3. Popis staveniště 
Staveniště je rozděleno jednosměrnou ulicí Studentská na severní a jižní část. 

Jižní část je v mírném svahu, severní část tvoří prudký svah a ten bude uzpůsoben, pro 
montáž dočasného podpůrného lešení a bednění pro stropní desku, terénními 
úpravami. 

Stavba je plně oplocena systémovým oplocením výšky 2,0 m provedené na 
pevných a mobilních stojkách. Oplocení bude s převážné části neprůhledné. V místě 
vjezdů na staveniště bude osazeny vjezdové brány. 

Skladovací plochy budou zpevněny silničními panely. 
Viz příloha B6_ SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

2. Doprava 
2.1. Mimostaveništní 

Veškerá mimostaveništní doprava bude vedena po místních komunikacích a 
příjezd do staveniště bude ulicí Studentská ze strany od univerzitního kampusu MU. 
Tato ulice je jednosměrná a napojení na ni je z ulice Kamenice. V okolí stavby nebude 
nutno upravovat předepsanou rychlost, tedy zůstává 50km/h.  
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Výjezd vozidel stavby bude řádně označen dopravní značkou VÝJEZD VOZIDEL ZE 
STAVBY. Dále bude přidána na komunikaci dopravní značka zakazující stání vozidel a to 
z důvodu zachování dostatečného prostoru pro vjezd a výjezd zejména větších nákladů 
ze stavby.  

 

2.2. Vnitrostaveništní 
Horizontální 
V rámci staveniště je vybudována zpevněná vnitrostaveništní komunikace určena 

pro pojezdy vozidel. Komunikace je tvořena recyklátem a silničními panely 2x3 m, aby 
nedocházelo k záborům vozidel do bahna při nepříznivých podmínkách. Komunikace je 
široká 3,5 metrů. 

 
Vertikální 
Pro vertikální dopravu materiálu jsou na stavbě určeny dva stacionární jeřáby 

LIEBHERR 71 EC – B 6 a stavební výtah GEDA 500 Z/ZP  
 

3. Zajištění energie a zdrojů 
Rozvod elektrické energie a vody bude řešen napojením na nově zbudované 

přípojky, kde budou umístěny elektrický rozvaděč s elektroměrem a podružný 
vodoměr. 

 

3.1. Voda 
Voda bude odebírána z nové vodoměrné šachty v jižní části staveniště, kde bude 

instalován podružný vodoměr. Na něm bude napojena zaizolované potrubí PN10 – DN 
20 vedoucí k umývárnám, u který bude rozdvojka pro napojení hadice pro volné 
použití. 

Maximální spotřeba vody: 
Výpočet potřeby vody je stanoven pro provádění a ošetřování monolitických 

konstrukcí hrubé spodní a vrchní stavby a pro potřebu 30 pracovníků  
Ošetřované množství betonu 1972 m3 za období 275 dní 
Za 1 den 1972/275 = 7,17 m3/den 

Tabulka 1: maximální očekávaná denní spotřeba vody 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY  

Potřeba vody pro:  Měrná 
jednotka  

Množství 
měrných jednotek  

Střední norma [l]  Potřebné množství vody [l]  

Ošetřování betonu  m3  7,17 
 

200  1434 

MEZISOUČET A  1434 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY  

Potřeba vody pro:  Měrná 
jednotka  

Množství 
měrných jednotek  

Střední norma 
[l/prac.]  

Potřebné množství vody [l]  

Hygienické účely  1 pracovník  30  40  1200  

Sprchování  1 pracovník  30  45  1350  

MEZISOUČET B  2550 

C - VODA PRO PROTIPOŽÁRNÍ ÚČELY  

Potřeba vody pro:  Potřebné množství vody [l]  

-  -  

MEZISOUČET C  -  
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Výpočet spotřeby vody:  

𝑄𝑛 =  
∑ 𝑃𝑛 ∗ 𝑘𝑛 

𝑡 ∗ 3600
=  

𝐴 ∗ 1,6 + 𝐵 ∗ 2,7 + 𝐶 ∗ 2,0

𝑡 ∗ 3600
=  

1434 ∗ 1,5 + 2550 ∗ 2,7 + 0

8 ∗ 3600
= 0,31𝑙/𝑠 

 
Qn ..... spotřeba vody v l/s  
Pn ..... potřeba vody v l/den (směnu, 8, 12, 16, 24 h)  
kn ..... koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (pro technologické 

provozy 1,5 , pro sociálně hygienické potřeby 2,7) 
t ..... doba, po kterou je voda odebírána v hodinách  

 
Stanovení dimenze potrubí:  
 

Tabulka 2: Normová dimenze potrubí pro odpovídající průtok 

 
 
Z výpočtu spotřeby vody vyšla tabulkově dimenze potrubí na DN 20 mm, což 

odpovídá maximálnímu průtoku 0,35 l/s. 
 

3.2. Elektrická energie 
Elektrická energie bude odebírána z transformovny připojením elektrického 

rozvaděče do sítě 400V / 32A, ze kterého budou připojeny stavební buňky a rozvaděče 
pro věžové jeřáby, stavební výtah pro další napojení strojů a nářadí. Napojení buněk je 
vedeno pře komunikaci vzduchem ve výšce 4,5m v nejnižším bodě kabelu nad 
komunikací. Kabel je vyvěšen na dvou kovových zabetonovaných trubkách s háky na 
každé straně komunikace. Stejné opatření bude provedeno u kabelu vesoucímu 
k jeřábu v severní části staveniště. 

Výpočet je opět stanoven pro danou technologickou etapu 
 
Výpočet nutného příkonu: 

𝑆 = 1,1 ∗  √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2 
S ........ zdánlivý příkon elektrické energie [kW]  
1,1 ...... koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu  
0,5 ..... koeficient současnosti elektrických motorů 
0,7 ..... zmenšující koeficient 
P1 ...... instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW]  
P2 ...... instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor [kW]  
P3 ...... instalovaný výkon osvětlení vnějších prostor [kW]  
P4 ...... instalovaný výkon přímotopů [kW] 
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Tabulka 3: Zdánlivý příkon el. energie 

P1 Instalovaný příkon elektromotorů 

Stavební stroj  Štítkový příkon 
[kW] 

Počet [ks] 
 

Celkový příkon [kW] 
 

věžový jeřáb Liebherr 71 EC - B 6 14 2 28  

Ruční okružní pila Bosch GKS 65 
GCE Professional  

1,8  2  3,6  

Úhlová bruska GWS 24-180 LVI 
Professional  

2,4  2  4,8  

Stříhačka a ohýbačka betonářské 
oceli DBC 16  

0,72  1  0,72  

Vibrační lišta Lumag RB-A  0,9  2  1,8  

Ponorný vysokofrekvenční vibrátor 
Enar M6 AFP  

1,2  2  2,4  

Svářecí agregát Kühtreiber KITin 
2040 MIG  

5,3  1  5,3  

Σ   46,62  

P2 Instalovaný příkon staveništních buněk 

Staveništní buňky  Příkon [kW]  Počet [ks]  Celkový příkon [kW]  

Kanceláře, šatny pracovníků  2,72  12 32,64 

Sanitární buňka  4,72  1  4,72  

Σ  37,36 

P3 Instalovaný příkon vnějšího osvětlení 

Vnější osvětlení  Příkon [kW]  Počet [ks]  Celkový příkon [kW]  

-  1,5  3  4,5  

Σ  4,5  

 

𝑆 = 1,1 ∗  √(0,5 ∗ 46,62 + 0,8 ∗ 37,36 + 4,5 + 0)2 + (0,7 ∗ 46,62)2 = 70,84 𝑘𝑊 
 

3.3. Kanalizace 
Buňky budou napojeny na odvod vody z umyvadel, sprch a odvod splašků z WC 

potrubím PVC – KG 110. Odpadní vody budou sváděny do kanalizační šachty jednotné 
splaškové kanalizace DN 300 KAM. Mobilní WC bude pravidelně vyváženo a 
dezinfikováno. 
 

4. Objekty zařízení staveniště 
Pro řízení, vedení a práci bude v prostoru staveniště vybudováno zázemí pro 

všechny pracovníky na stavbě. Bude zde dočasně zhotovena kancelář pro vedoucí 
pracovníky z typizovaných prostorových buněk. Dále se zhotoví buňky pro skladování 
drobného materiálu, šatny a mobilní WC. Objekty budou uzpůsobeny celoročnímu 
provozu. Buňky se budou klást na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrku.  

 

4.1. Provozní zařízení staveniště 
- 5 x Skladový kontejner TOITOI LK1 (6 x 2,5m) 
Bude sloužit pro uskladnění drobného materiálu a ručního nářadí. 
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Technická data:  šířka: 2438 mm 

délka: 6058 mm 
výška: 2591 mm 

 
Obrázek 2: Schéma skladového kontejneru TOITOI LK1,  
zdroj: https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery  

- Venkovní skládky 
Venkovní skládky budou tvořeny zpevněnou odvodněnou plochou ze silničních 

panelů 2x3 m, dále bude materiál (betonářská výztuž, bednění) skaladovány přímo na 
ploše budoucího objektu. Mezi jednotlivými stohy materiálu musí byt zajištěn 
dostatečný manipulační a průchozí prostor. Skládky a jejich výměry jsou naznačeny 
v příloze B4 – Situace zařízení staveniště. 
 

- 10 x Elektrický rozvaděč HM 422/FI/P 
Bude sloužit pro rozvod elektrické 

energie po staveništi. Na každém patře 
budovy bude umístěn jeden rozvaděč pro 
napojení elektrického nářadí. Připojovací 
kabel vedoucí k rozvaděči je nutné chránit 
před pojezdem strojů. 

 
Popis: 
Připojení:  přívod 5/32 A 
 
Zásuvky:           4x 230 V/16 A 

2x 400 V/16 A 
2x 400 V/32 A 

 
Rozměry:  530 x 990 mm 
 
Měření:   do 63 A 

 
 

 

Obrázek 3: Elektrický rozvaděč HM 422/FI/P 

https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery
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- Průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry 
Staveniště je bez stávajícího oploceno, proto bude po celém obvodě staveniště 

instalováno mobilní oplocení. Oplocení bude mít minimální výšku 2 m a bude řádně 
označeno reflexními prvky, aby bylo vidět i za nepříznivých klimatických podmínek. Na 
oplocení se umístí cedule „Zákaz vstupu na staveniště“. Vjezd a přístup na staveniště 
bude řádně označen a umístí se na ně cedule „Výjezd ze staveniště“. Vjezd na 
staveniště je umožněn přes uzamykatelnou bránu. 

 
Technická data:   

průměr trubky:   30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
rozměr pole:   3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava:  žárový zinek 
 

Příslušenství:  pant vjezdové brány 
pojezdové kolečko k bráně 
vysoce bezpečnostní spona se speciálním klíčem 
vzpěra oplocení, kolík 
nosná patka z recyklátu 780 x 280 x 150 mm, hmotnost 19 kg 
vykrývací plachta 

 
Obrázek 4: Drátěné mobilní oplocení výšky 2m,  
zdroj: https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery  

 

- Kontejnery 
Na staveništi budou umístěny také kontejnery pro směsný komunální odpad o 

objemu 10m3, železo, stavební suť o objemu 3m3 a dřevo 7m3 , dále zde budou 
plastové kontejnery o objemu 1100 L na plast a papír. 

 
 

Obrázek 5: Kontejner na směsný komunální odpad, 10m3 
zdroj: http://www.odpady-ape.cz/cs/vozy-a-kontejnery.html  

Obrázek 6: Kontejner na stavební suť, 3m3,  
zdroj: http://www.odpady-ape.cz/cs/vozy-a-kontejnery.html  

https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery
http://www.odpady-ape.cz/cs/vozy-a-kontejnery.html
http://www.odpady-ape.cz/cs/vozy-a-kontejnery.html
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Obrázek 8: Kontejner na dřevo, 7m3, 
zdroj: http://www.odpady-ape.cz/cs/vozy-a-kontejnery.html  

- Halogenový reflektor  
Na staveništi bude cca 3 reflektory pro osvětlení staveniště. Reflektory budou 

zejména na věžovém jeřábu a na staveništních buňkách. Všechny reflektory budou 
umístěny a nasměrovány tak, aby neoslňovali a nesvítili do nežádoucích prostor 

 

4.2. Výrobní zařízení staveniště 
- 2x Věžový jeřáb Liebherr  71 EC - B 6 
Věžový jeřáb bude na staveništi sloužit k horizontálnímu a vertikálnímu přesunu 

staveništních hmot. Založení jeřábu bude na betonových základových deskách o 
předpokládaných rozměrech 3,7 x 3,7 m. Přesný popis jeřábů je v kapitole Strojní 
sestava, umístění je naznačeno v příloze B4 – Situace zařízení staveniště 

 
- Fasádní Lešení  
Pro provádění zateplování obvodového pláště objektu bude na staveništi zřízeno 

lešení Alfix s šířkou pole 1,09 m. Lešení bude k objektu připevněno šrouby s 
hmoždinkami zavrtanými do fasády. Lešení bude postaveno do výšky 20,425 m. 

 
 
1svislý ocelový pozinkovaný rám 
2 podlážka (dřevěná svlakovaná, ocelová 

pozinkovaná, hliníková, pertinaxová v 
hliníkovém rámu) 

3 boční zábradlí v běžném poli 
4 zábradelní nosník v posledním patře 
5 okopová zarážka příčná 
6 okopová zarážka podélná 
7 zábradlí 
8 zábradelní sloupek v posledním patře 
9 diagonála 
10 vřetenová výškově nastavitelná patka 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 7: Kontejnery na papír a plast, 1100L,  
zdroj: http://www.uhb.rumpold.cz/odpad/_trideny  

Obrázek 9: Schéma konstrukce lešenní, 
 zdroj: https://www.leseni-alfix.cz/leseni/leseni-fasadni/charakteristika-fasadni-leseni/  

http://www.odpady-ape.cz/cs/vozy-a-kontejnery.html
http://www.uhb.rumpold.cz/odpad/_trideny
https://www.leseni-alfix.cz/leseni/leseni-fasadni/charakteristika-fasadni-leseni/
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- Silo suchých směsí 20 m3 

Na staveniště je pro účely 
dokončovacích prací (provádění omítek) 
zvoleno zásobníkové silo suché směsi s 
objemem 18 m3. Je nutná přípojka vody 3/4, 
tzn. DN 20. Minimální potřebný tlak vody je 3 
bary. Přesný popis sila je v kapitole Strojní 
sestava. 

 
 
 

 
 
 

 
 

4.3. Sociálně - Správní zařízení staveniště 
- 4 x Kancelář – TOITOI BK1 (6 x 2,5m) 
Kontejner budou určeny jako kancelář pro stavbyvedoucího a technického 

dozoru investora případně pro další vedoucí pracovníky stavby.  
- 2 x Šatna  
- 6x Denní místnost – TOITOI BK1 (6 x 2,5m) 
Kontejner budou sloužit jako šatny a denní místnost pro zaměstnance, k 

odpočinku během polední pauzy a občerstvení. Typ této buňky je shodný jako pro 
kanceláře. 

Vnitřní vybavení:  1x elektrické topidlo 
3x elektrická zásuvka 
okno s plastovou žaluzií 

Technická data:  šířka: 2438 mm 
délka: 6058 mm 
výška: 2800 mm 
elektrická přípojka: 380 V/32 A7 

 
Obrázek 11: Schéme TOITOI BK1 
zdroj: https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery  

Obrázek 10: Prostor pro postavení a výměnu sila 
zdroj: https://www.e-stavebniny.cz/storage/baumit-

obchodni-podminky.pdf  

https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery
https://www.e-stavebniny.cz/storage/baumit-obchodni-podminky.pdf
https://www.e-stavebniny.cz/storage/baumit-obchodni-podminky.pdf
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- 1x Sanitární kontejner (typ: SK1) 
Kontejner bude napojen na splaškovou kanalizaci provizorním potrubím DN 100 
Vnitřní vybavení:     Technická data: 

2 x elektrické topidlo    šířka: 2 438 mm 
2 x sprchová kabina    délka: 6 058 mm 
3 x umývadlo     výška: 2 800 mm 
2 x pisoár     el. přípojka: 380 V/32 A 
2 x toaleta     přívod vody: 3/4" 
1 x boiler 200 litrů    odpad: potrubí DN 100 

 
1 x WC TOITOI FRESH s mytím rukou (1,2 x 1,2m) 
Bude umístěno přímo na ploše stropního bednění při 

budování hrubé vrchní stavby. 
 
Vnitřní vybavení:   

fekální nádrž 250 litrů 
dvojité odvětrávání 
pisoár 
zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
jeřábová oka 

 
Technická data:  šířka: 120 cm 

hloubka: 120 cm 
výška: 230 cm 
hmotnost: 82 kg 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 12: Sanitární kontejner (typ: SK1):  
zdroj: https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery  

 

Obrázek 13: WC TOITOI FRESH,  
zdroj: https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-

produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery  

https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery
https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery
https://www.toitoi.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-kontejnery
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5. OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu přilehlých komunikací, 

stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Staveniště bude 
zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Bude vybudováno souvislé oplocení 
staveniště (dle výkresu zařízení staveniště), aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení 
a osob. Všechny vstupy na staveniště budou označeny výstražnými tabulkami „Pozor 
staveniště“ a „Stavba nepovolaným vstup zakázán“.  

 

 
 

Obrázek 14: Výstražné cedule na oplocení staveniště,  
zdroj: http://genea-bts.wixsite.com/beta/single-post/2015/02/10/Povinn%C3%A9-

bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD-tabulky-na-staveni%C5%A1ti  

Provoz po okolních komunikacích zůstane zachován po celou dobu výstavby. 
Výstavbou nesmí být narušena plynulost a bezpečnost provozu. Trasy chodců v okolí 
výstavby povedou po stávajících chodnících a přechodech. Tím budou zachovány 
stávající možnosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré 
výkopy mimo trvalé oplocení staveniště budou řádně ohrazeny a označeny i pro dobu 
snížené viditelnosti. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna 
bezpečnost chodců v místě výstavby. 

 

5.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu se uvedou potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení. Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. Pracovníci vykonávající jednotlivé 
stavební procesy musí mít odbornou a zdravotní způsobilost opravňující je vykonávat 
tyto procesy. Všichni pracovníci také povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na 
staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Všechny 
protokoly budou uschovány. 

Důležité předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

http://genea-bts.wixsite.com/beta/single-post/2015/02/10/Povinn%C3%A9-bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD-tabulky-na-staveni%C5%A1ti
http://genea-bts.wixsite.com/beta/single-post/2015/02/10/Povinn%C3%A9-bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD-tabulky-na-staveni%C5%A1ti
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Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

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

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu. 
 

5.2. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
5.2.1. Ochrana zeleně a půdy 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování.  

Na staveništi se nenachází žádné keře, stromy, rostliny ani jiné dřeviny, které by 
bylo nutné před zahájením prací odstranit. V okolí staveniště se též nenachází žádné 
keře, stromy a rostliny, které by bylo nutné chránit nějakou konstrukcí nebo jinými 
prostředky.  

Staveniště se nachází na pozemku, kde bývala zeleň. Horní vrstva úrodné zeminy 
„ornice“, musí tedy být před zahájením prací odstraněna a bezpečně uložena do 
maximální výšky 1,5 m na dobu kratší než 2 roky. V případě skladování delší doby hrozí 
degradace humusoidních složek. Na staveništi bude takto skladována část ornice pro 
finální terénní úpravy. Během výstavby musí být zabráněno znečištění této zeminy 
vlivem stavebních prací. 

 
5.2.2. Ochrana proti hlukům a vibracím 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména vyhláškou č. 
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
nařízení vlády č. 272/2011. Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí 
budou stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, prováděny od 7:00 
do 18:00 hod. 

Pro stavební činnost byla zpracována hluková studie viz kapitola Hluková studie. 
 

5.2.3. Ochrana ovzduší proti prašnosti 
Během výstavby dojde ke zvýšení prašnosti v okolí. Při výstavbě se bude 

prašnosti zabraňovat následujícími způsoby. Bude vybudováno plné mobilní oplocení 
staveniště. Převoz jemnozrnného, prašného materiálu bude prováděn na 
„oplachtovaných“ korbách nákladních automobilů. Bude zamezeno prašnosti 
pravidelným kropením prostoru staveniště a stavebních komunikací, popřípadě i jinými 
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způsoby. Dále se bude pro snížení prašnosti při teplém a větrném počasí snižovat 
prašnost zametením okolních komunikací. 

 
5.2.4. Odpady z výstavby 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a 
předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo 
staveniště. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět 
firma, mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 
převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů.  

S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především 
vyhláška č. 383/2001 Sb. podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb. 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
 

Tabulka 4: Výpis odpadů staveniště 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie odpadu Nakládání 

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 

oleje 
N 

ULOŽENÍ NA 

SKLÁDKU 

URČENÉ PRO 

JEDNOTLIVÉ 

DRUHY 

ODPADU 

12 01 13 Odpad ze svařování O 

15 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy 
N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03 
O 

17 01 01 Beton O 

17 02 01 Dřevo O 

17 01 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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Legenda kategorie odpadu: 
O……….. ostatní odpad; 
N……….. nebezpečný odpad 

Železo a ocel – odvezeno do Metalšrot Tlumačov a.s  Železná 16, 619 00 Brno 
Beton – beton odvozen k recyklaci do MORAVOSTAV Brno a. s., Tyršova 310, 664 

42 Modřice 
Papírové a lepenkové obaly, plasty, sklo a směsný komunální odpad – odvezen 

do SAKO Černovická 15, 617 00 Brno  
 
Legislativa 
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 
Vyhláška 83/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší). 
Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
 

6. Vybudování a likvidace zařízení staveniště  
6.1. Zřízení zařízení staveniště  

Pro dopravu stavebních buněk bude použit automobil s hydraulickým ramenem, 
který zajistí firma, od které budou stavební buňky zapůjčeny. Předpokládaný čas výstavby 
ZS činní cca 1 týden a bude probíhat součastně s průzkumnými pracemi.  

 
Tabulka 5: Náklady na zřízení ZS 

Prvek  Počet MJ  Cena za MJ  Celková doba  Cena celkem  

Mobilní oplocení  185 m  56 Kč/m/měsíc  20 měsíců  186 480 Kč  

Rozvaděč NN  10 ks  vlastní  20 měsíců  ---  

TOITOI LK1 5 ks  3 630 Kč/měs.  20 měsíců  326 700 Kč  

TOITOI BK1 11 ks  3 630 Kč/měs.  20 měsíců  718 740 Kč  

Sanitární buňka 

SB1 

1 ks  3 850 Kč/měs.  20 měsíců  69 300 Kč  

WC TOI TOI 

FRESH  

1 ks  1 030 Kč/měs.  8 měsíců 4120 Kč  

Věžový jeřáb  2 ks  1600 Kč/den  335 dní  1 072 000 Kč  

Stavební výtah  1 ks  5 250 Kč/měs.  4 měsíce  21 000 Kč  

Montáž lešení  4441 m2  62 Kč/m2  ---  275 342 Kč  

Lešení  4441 m2  1 Kč/m2/den  60 dní  266 460 Kč  

Odvoz odpadu  2x za měsíc  4 500 Kč  18 měsíců 162 000 Kč  

Celková cena ZS bez DPH  3 039 772 Kč bez DPH  

 

 

 

 

 

http://www.zlatestranky.cz/hledani/%C4%8Cernovick%C3%A1+15,+Brno-jih/
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6.2. Likvidace zařízení staveniště  
Podle SOD je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení 

stavby, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. 
Prostory a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do 
původního stavu, nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této 
lhůty může dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, 
který je potřeba na odstranění vad a nedodělků. Způsob užívání, údržba a likvidace 
zařízení staveniště bude předmětem uzavření smlouvy o zařízení staveniště mezi 
stavebníkem a dodavatelem a jeho jednotlivými dodavateli.  

 

6.3. Povinnosti při odevzdání staveniště (pracoviště)  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a 
převzetí staveniště pro dané činnosti. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a 
seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce.  

Oplocení stavby a buňkoviště bude demontováno až po dokončení veškerých 
prací. Věžový jeřáb bude demontován po dokončení prací na střeše. Předpokládaná 
konečná likvidace ZS bude cca 1 týden a bude probíhat v rámci zpevňování ploch a 
sadových úprav, kdy bude většina objektu ZS zlikvidována. 

 
Tabulka 6: Náklady na likvidaci ZS 

Název  Cena/ MJ  Množství  Cena [Kč]  

Demontáž oplocení  100 Kč/ m  185 m  18 500 Kč  

Demontáž jeřábu  4000 Kč  2 ks  8 000 Kč  

Demontáž st. 

výtahu  

150 Kč/m  20m/1 ks  3 000 Kč  

Demontáž lešení  39 Kč/m2  4441 m2  173 199 Kč  

Celkem  202 699 Kč bez DPH  
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1. Identifikace stavby 

 
Název stavby:   Biology park 

Lokalita:    Studentská 812/6     
     625 00 Brno 
Investor:    Biology Park Brno a.s.     

     Heršpická 813/5     

     639 00 Brno      

     IČ: 416 02 706 

Generální projektant:  A PLUS a.s.      

     Česká 12      

     602 00 Brno      

     IČO: 26236419 

 

1.1. Obecné informace o stavbě: 

Objekt je půdorysně „zalomený“, osy objektu svírají úhel 140° a je rozdělen na 
dva dilatační celky (jižní a severní část). Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní 
podlaží, jejichž půdorysný rozsah se mění. Základní obrysové rozměry nadzemní části 
objektu jsou cca 95,6 x 20,0 m. Nosné konstrukce jižní části jsou navrženy jako 
železobetonové monolitické. Severní dilatace je z části navržena jako železobetonová 
monolitická konstrukce a z části jako prostorová příhradová konstrukce s šikmými 
(diagonálními) prvky z ocelových trubek a s vodorovnými prvky, které jsou navrženy 
jako železobetonové monolitické. Příhradová část je na severu podporována 
schodišťovou věží („tubusem“), která je kruhového půdorysu. 

Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách 
 

1.2. Obecné informace o procesu 

Základová deska 
Založení jižní i severní dilatace objektu je navrženo na základové desce tl. 350 

mm. Základová deska je navržena z vodostavebního betonu jako vodonepropustná. 
Veškeré pracovní spáry musí být opatřeny profily zabraňující průsak vody vytvořenou 
spárou. Veškeré prostupy základovou deskou musí být těsněny. Těsnění bude zajištěno 
trojitým omotáním prostupujícího potrubí bobtnavými pásky. Potrubí bude osazeno 
před betonáží desky. Otvory, které nejsou vykresleny ve výkresu tvaru, musí být před 
provedením odsouhlaseny statikem stavby. 

Pod základovou deskou bude proveden podkladní beton. Podkladní beton 
nebude proveden v místě pilot. Pod základovou deskou bude rostlý terén změřen a 
případně přehutněn tak, aby bylo Edef,2 = 20 – 25 MPa. Základová deska bude uložena 
přímo na piloty, zhlaví pilot musí být před betonáží očištěno. 

 
Stěny 
Stěny jsou navrženy tloušťky 300 mm. Jsou navrženy z vodostavebního betonu 

jako vodonepropustné. V těchto stěnách musí být použity distančníky z vláknobetonu. 
Veškeré pracovní spáry musí být opatřeny PVC profily nebo plechy s bitumenovým 
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povrchem zabraňující průsak vody vytvořenou spárou. Veškeré prostupy stěnami musí 
být opatřeny typovými prvky zaručující vodonepropustnost. V obvodových stěnách 
budou provedeny řízené smršťovací spáry, které zajišťují vytvoření kontrolované 
trhlinky od smršťování. Maximální vzdálenost řízených spár je 6,0 m. 

Zásypy stěn na celou výšku mohou být prováděny po provedení stropních desek 
a jejich dosažení 50% 28-denní pevnosti v tlaku. Konce stěn a rohy stěn nesmí být 
přebetonovány nad spodní úroveň stropní konstrukce, v případě, že se tak stane, je 
nutno přebetonování před započetím vázání výztuže stropu odbourat.  

 

2. Materiál 
2.1. Výkaz výměr 

Základová deska v systému „bílá vana“  C 25/30 XC2 XA1 
max. hloubka průsaku vody 35 mm, 
krystalizační přísada XYPEX ADMIN 
C-1000 (NF) 2kg/m3 

518m3
 

 

Stěny v systému „bílá vana“    C 30/37 XC4 XA1 
max. hloubka průsaku vody 35 mm, 
krystalizační přísada XYPEX ADMIN 
C-1000 (NF) 2kg/m3 

177 m3 
 
Podkladní beton     C 16/20 X0  
      148 m3 
Výztuž B 500B, KARI sítě   deska 70 t 
      Stěny 20 t 
H-BAU Těsnící pásy KUNEX DA320/20     22m 
PENTAFLEX KB 167 – spoj deska / stěna      294m   
PENTAFLEX ABS - pracovní spára v desce nebo stěně    28,5m 
PENTAFLEX OBS – řízená spára ve stěně      58 m 
SWELLFLEX BT 18/24 - bentonitový bobtnající pásek   32m 
PLURAFLEX C11 – pojistná injektážní hadička     300m 
FERBOX typ B – vylamovací výztuž      2,845+4,15m 
Těsnící průchodky GETRA TYP S       12ks 
 

2.2. Primární doprava 

Hutní materiál bude na stavbu přivezen pomocí nákladního automobilu Man TGX 
s návěsem z velkoobchodu s hutním materiálem Královopolská steel s.r.o. se sídlem na 
ulici Křižíkova 2989/68a v Brně. Celková délka trasy je 2,4 km.  

Betonová směs bude dovezena z betonárny TGB Betonmix a.s. na ulici Jihlavská 

709/51 v Brně za pomoci autodomíchávače Stetter C3 Basic Line. Po dovezení na stavbu 
bude beton čerpadlem Schwing S 34 X dopravován na místo betonáže.  

Dovoz bednění bude zabezpečen nákladním automobilem z firmy DOKA sídlící na 
Kšírova 265, v Brně Horních Heršpicích.  
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Ostatní stavební materiál (EPS, PVC fólie, těsnící prvky, ztracené bednění) budou 
na stavbu dovezeny nákladními automobily z areálu Stavebniny DEK na ulici Pražákova 
625/52 a v Brně.  

 
2.3. Sekundární doprava 

Manipulace s materiálem na stavbě bude zajištěna věžovým jeřábem a ručně 
 

2.4. Skladování 

Veškerá betonářská výztuž bude uskladněna na dřevěných hranolech nebo na 
paletách. Skladovací plocha musí být zpevněná a odvodněná. Musí se dbát na to, aby 
se výztuž nijak neznečistila. Skladovat se bude tak, aby různé průměry oceli byly 
odděleny a opatřeny štítkem a nedocházelo k chybám při vyztužování.  

Bednění Doka je stohovatelné, ukládá se na dřevěné hranoly 8 x 10 cm (š x v), 
přemísťování provádíme pomocí jeřábového transportního závěsu (nejsou potřeba 
stohovací konusy, prvky chránící proti vyklouznutí). Na sebe pokládáme maximálně 8 
prvků (výška včetně podkladu 1,1m).  

Těsnící prvky bílé vany budou uloženy ve skladovacím uzamykatelném 
kontejneru.  

 

3. Předání pracoviště 

Převzetí pracoviště bude probíhat mezi odpovědnou osobou dodavatele 
monolitických k-cí, který jej převezme od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. 
Při převzetí budou kontrolovány zejména stabilita záporového pažení, čistota, 
rovinnost a vyzrálost podkladního betonu. Kontrolovány budou i plochy pro skládky 
materiálů a příjezdová komunikace na staveniště. O převzetí pracoviště bude proveden 
zápis do stavebního deníku 

Monolitické kce, které jsou součástí bílé vany a budou realizovány na vrstvě 
podkladního betonu. V místech výtahových šachet budou podzemní části svislých kcí 
realizovány pomocí ztraceného bednění. Proto je kladen důraz na rovinnost a vyzrálost 
podkladu, tvořeného podkladním betonem. Ten byl realizován po záběrech během 
vykopávek stavební jámy na úroveň základové spáry tak, aby základová spára byla 
vystavena vlivům povětrnosti co nejkratší dobu a zůstala neporušená 

 
4. Pracovní podmínky 

4.1. Vybavenost staveniště 

Na staveništi budou zbudovány dočasné objekty zařízení staveniště - kanceláře, 
umývárna s WC a šatny. V prostoru staveniště budou dále umístěny uzamykatelné 
kontejnery, které budou sloužit jako sklady stavebního materiálu a drobného 
stavebního nářadí. Na staveništi také budou vymezeny místa pro skladování výztuže a 
bednění. Pro manipulaci s materiálem bude součástí staveniště i věžový jeřáb.  

Staveniště bude oploceno do výšky 2 m kvůli zabránění přístupu nepovolaným 
osobám. Při vstupu na staveniště v místě stávající vjezdové brány budou vyvěšeny 
informační tabule informující o hrozících nebezpečích a o požadovaných ochranných 
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prostředcích. Na staveništi jsou vybudována přípojná místa pro odběr vody a elektrické 
energie, na které bude napojeno zařízení staveniště 

 
4.2. Pracovní podmínky procesu 

Práce budou probíhat v jarních a letních měsících. Při betonáži je nutné dbát na 
to, aby teplota neklesla pod 5°C, hlavně v ranních hodinách. Pokud k této skutečnosti 
dojde, beton musí být prohříván nebo zakrytý fólií, popř. jiným vhodným prostředkem, 
aby nedocházelo k nadměrnému úniku hydratačního tepla narušení chemického 
procesu tuhnutí a tvrdnutí. Pokud bude v tomto období dle předpovědi počasí teplota 
trvale pod 5°C, je nutné do betonu přimíchat nemrznoucí přísadu. Naopak při vysokých 
teplotách je nutné věnovat pozornost ošetřování betonu. Ošetřování betonu bude 
probíhat kropením vodou, kvůli vypařování záměsové vody. Tímto opatřením se zamezí 
popraskání betonu.  

Konstrukce bílé vany musí být prováděny v souladu s veškerými požadavky a 
doporučeními TP ČBS 02:  

 Betonáž ve vodě (ať už tekoucí nebo stojaté) je zakázána.  

 Beton smí být uložen jen na čistý, hladký podklad.  

 Veškeré pracovní spáry je nutné pečlivě vyčistit a předem dostatečně 
navlhčit.  

 Plastová a kovová distanční tělíska se nesmí používat  

 Ošetřování musí být zajištěno tak, aby byl beton chráněn mim. 3 dny před 
náhlým ochlazením a min. 7 dní před silným vysušením.  

 Teplota betonové směsi během ukládání by se měla pohybovat mezi +10 až 
+22°C  

Podmínky přerušení veškerých prací (zaznamenat do stavebního deníku):  
- teplota vzduchu nižší než -5°C  
- silný déšť  
- rychlost větru vyšší než 10 m/s (při manipulaci se zavěšeným břemenem)  

- viditelnost nižší než 30 m (při manipulaci se zavěšeným břemenem) 
 

5. Personální obsazení 

vedoucí čety (betonář)     1x 
betonář       5x 
vazač       10x 
svářeč       2x 
zedník       5x 
pomocný dělník      5x 
obsluha jeřábu      1x 
řidič nákladního automobilu s hydr. rukou  1x 
obsluha autodomíchávače    3x 
obsluha čerpadla čerstvého betonu   1x 
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6. Stroje a pracovní pomůcky 

Podrobně jsou stroje popsány v kapitole „NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH 
STROJŮ“ 

6.1. Velké stroje 

nákladní automobil MAN 35.4 s hydraul. rukou HIAB 477E-6   1x 
autodomíchávač Stetter C3 AM 8C       3x 
čerpadlo na beton MERCEDES-BENZ ACTROS 3341 6x4 w/2008 XCMG 1x 
věžový jeřáb Liebherr 71 EC - B 6      2x 
 

6.2. Elektrické ruční nářadí 

Plovoucí vibrační lišta Enar QZH     2x 
Ponorný vibrátor Enar M6 AFP      2x 
Strojní hladička betonu Wacker Neuson CRT 48   2x 
Strojní hladička betonu Wacker Neuson CR 24    2x 
svářecí agregát Kühtreiber KITin 2040 MIG    2x 
stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže DBC 16  1x 
Uhlová bruska Narex      2x 
 

6.3. Drobné ruční nářadí 

Kladiva, kleště, zednické lžíce, lopaty, stavební kolečka, hrábě, ruční pila 
 

6.4. Měřící pomůcky 

Nivelační přístroj (laser), měřící lať, stativ, pásmo, svinovací metr, libela 
 

6.5. Ochranné pomůcky 

Ochranné brýle, rukavice, obuv, helma, bezpečností popruhy, reflexní vesta, 
svářečské rukavice, oblečení, kukla 

 

7. Pracovní postup 

Výztuž a bednění desky  
Následuje uložení a vázání výztuže. Ta bude ložena na vláknobetonové 

distančníky, které zajistí potřebnou výšku krytí výztuže – 50 mm. Veškerá výztuž bude 
uložena dle statického výkresu spodní stavby. Bude dodržováno umístění, vzdálenost 
prutů, jejich průměry a trnování pro navázání svislých kcí. Výztuž pilot nebude 
propojena s výztuží podlahové desky – nepředpokládá se interakce.  

Před betonáží musí být v desce osazeny těsnící pásy pracovní spáry mezi dnem 
vany a jejími stěnami. Bude použit těsnící plech Pentaflex KB. Plech se připevní k 
výztuži základové desky pomocí svorek a to ve vzdálenosti 150 mm od okraje desky. 
Minimální hloubka zapuštění plechu do betonu je 30 mm. Spoje pásu jsou samolepící a 
minimální 

délka přeložení je 50 mm. Těsně před betonáží bude odstraněn spodní pruh fólie 
na těsnícím plechu. Horní polovina fólie bude odstraněna až před betonáží stěn.  
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Pro bednění okraje podlahové desky bude použito bednících desek Doka, 
případně tradiční bednění. Montáž bednění začne v rozích a bude postupovat do 
středu. Bednící desky se spojí s opěrkami a postaví na určené místo. Postupně se dílce 
spojují. Na bednící desky se poté nanese odbedňovací přípravek. Dna výtahových 
šachet budou bedněny pomocí speciálního šachtového bednění Doka 
 
Parametry těsnících prvků  

H-BAU Těsnící pásy KUNEX DA320/20 
Těsnění pro dilatační spáru mezi jižní a severní částí, tento prvek je vyroben z 

termoplastické umělé hmoty (PVC-P), a = 320mm, f = 25mm. 
Pás důkladně při osazování sevřít mezi bednění (možno přes dilatační komůrku), 

přičemž dilatační komůrka po odbednění musí být volná, pak se vloží dilatační výplň a 
betonuje se druhá část.  

 
Obrázek 15: Těsnící pás Kunex DA 320/25 
zdroj: http://www.kotaca.cz/fotogalerie.php?clanek_id=90&foto_id=353&podrubrika_id=20  

PENTAFLEX KB 167 – spoj deska / stěna  
Těsnění pracovních spár mezi základovou deskou a stěnou bude realizováno 

pomocí těsnících plechů Pentaflex KB 167. Jedná se o pozinkované plechy opatřené 
oboustrannou bitumenovou těsnící vrstvou. Příslušenstvím těsnících plechů Pentaflex 
KB jsou spony, které slouží pro upevnění plechu na výztuž a jeho stabilitu (zabránění 
naklonění plechu při betonáži). Dále jsou součástí těsnícího plechu pojistné spony pro 
napojování plechů.  

Montáž:  

a) ostranění spodní ochranné fólie z obou stran plechu 
b) v oblasti konců se stočí 100 mm horní ochranné fólie  

 
Obrázek 17: PENTAFLEX KB 167 montáž  
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

Obrázek 16: PENTAFLEX KB 167 
 Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/  

http://www.kotaca.cz/fotogalerie.php?clanek_id=90&foto_id=353&podrubrika_id=20
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
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c) vzájemné přitlačení plechů s minimálním přesahem 50 mm a pojištění spoje  
spojovací sponou  

 
Obrázek 18: PENTAFLEX KB 167 montáž  
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

d) při teplotě nižší než 5°C se spoje ohřejí  

 
Obrázek 19: PENTAFLEX KB 167 montáž 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

 

e) pro ochranu se stočené horní ochranné fólie opět odrolují  
f) minimální hodnota zabetonování těsnícího plechu činí 30 mm  
 

 
Obrázek 20: PENTAFLEX KB 167 montáž 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/  

 

g) k betonářské výztuži se plechy připevňují po vzdálenostech max. 1 m  

 
Obrázek 21: PENTAFLEX KB 167 montáž 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

PENTAFLEX ABS - pracovní spára v desce nebo stěně  
Těsnění pracovních spár v základové desce bude realizováno pomocí prvků 

Pentaflex ABS, které jsou tvořeny těsnícím plechem Pentaflex KB a vyztuženým 

https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/


 

 

 

- 69 - 

 

ztraceným bedněním. Šířka ztraceného bednění odpovídá vnitřní vzdálenosti mezi 
spodní a horní výztuží. 

 

 
Obrázek 22: PENTAFLEX ABS v desce 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

       
Obrázek 23: PENTAFLEX ABS ve stěně 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

 
Montáž:  
- v místě pracovní spáry se na podkladní beton položí liniový distančník a na 

spodní vrstvu výztuže ABS prvek – prostorová příhradová výztuž a spony na straně 
první betonované kce  

- ke spodní výztuži se připevní vazacím drátem nebo se přivaří  

 
Obrázek 24: PENTAFLEX ABS montáž 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
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- prodlužování se provádí přiložením k sobě - spoje se provádí s přesahem 50 

mm, pevně se přimáčknou a pojistí křížovou sponou  
- v případě teplot nižších než 5°C se spoje zahřejí  
 

 
Obrázek 25: PENTAFLEX ABS montáž 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

 
uloží se vrchní vrstva výztuže a zabední se vrchní krytí výztuže  
- k horní výztuži se prvek opět připevní vazacím drátem nebo svarem  
- před betonáží druhé části betonové kce se odstraní vrchní i spodní ochranná 

fólie 
 

 
Obrázek 26: PENTAFLEX ABS montáž 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

 
PENTAFLEX OBS – řízená spára ve stěně  
Těsnění řízených spár v obvodových stěnách bude realizováno pomocí prvků 

Pentaflex OBS. Jsou provedeny ze spárového těsnícího plechu Pentaflex KB a křížového 
pozinkovaného ocelového plechu, který oslabuje průřez betonu. Pomocí 
integrovaného utěsňovacího prvku je vznikající trhlina utěsněna proti tlakové vodě. 
Slouží k vytvoření plánovaných smršťovacích trhlin v požadovaných místech ve stěnách 

https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
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Obrázek 27: PENTAFLEX OBS 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

Montáž:  
- všechny ochranné fólie se odstraní a plech se osadí do místa řízené spáry 

 

 
Obrázek 28: PENTAFLEX OBS montáž 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

- prvek se osadí mezi vnější a vnitřní vrstvu výztuže, připevní se k výztuži pomocí 
vazacího drátu do připravených otvorů  

- napojení prvku Pentaflex OSB na prvek Pentaflex KB se provádí opět s přesahem 
50 mm a pevným přimáčknutím  

- při teplotách pod 5°C se spoj zahřeje 
 

 
Obrázek 29: PENTAFLEX OBS montáž 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/ 

https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/
https://www.h-bau.de/en/products/sealing/pentaflex/


 

 

 

- 72 - 

 

SWELLFLEX BT 18/24 - bentonitový bobtnající pásek s oddáleným bobtnáním  
- těsnící páska na bázi bentonitu a butylkaučuku  
- varianta k těsnícímu plechu KB  
- utěsnění pracovních spár mezi stěnou a stropní 

deskou  
- typ BT udrží vodu 2 až 3 dny, pak začne bobtnat  
- proces smršťování a bobtnání je opakovatelný  

 

 

 

 

 
PLURAFLEX C11 – pojistná injektážní hadička  
Typ C11 je základním typem PVC hadičky určené především pro injektáž 

pryskyřicí (PU pryskyřice, epoxydová pryskyřice), PU pěnu a akrylátový gel. Jedná se o 
jednonásobnou injektáž tlakem > 0,5 bar.  

Postup injektáže:  
- na souvislých úsecích stavebního dílu po 

jednotlivých  
záběrech  
- postup z jedné strany (u svisle zabudovaných 

hadiček  
se provádí injektáž zespoda nahoru  
- doporučená vzdálenost injektážního celku je 

max. 10 m  
 

FERBOX typ B – vylamovací výztuž  
- typ B: dvouřadá vylamovací výztuž  
- box z profilovaného ocelového plechu  
Montáž:  
- boxy se vázacím drátem přichytí k výztuži stěny  
- stěna se zabední tak, že box přiléhá ke stěně  
- provede se betonáž  
- po odbednění se kryt boxu odstraní, pruty se narovnají  
a přichytí se k výztuži napojované kce 

 

 

Těsnící průchodky GETRA TYP S  
Kompaktní těsnění slouží k bezpečnému a trvalé utěsnění přívodu inženýrských 

sítí do objektu. Konkrétně přívod vodovodu (DN 100), teplovodu (DN 80) a kanalizace 
(DN 200). Těsnění se skládá z gumové části, nerezových destiček a šroubů. Těsnění je 
doplněno o pažnice z PVC KG, které je z vnější strany zdrsněno pro lepší soudržnost s 
betonem a opatřeno gumovým těsněním. V objektu budou použity následující dimenze 
těsnění:  

- typ S 250/205  

Obrázek 30: SWELLFLEX BT 18/24,  
Zdroj https://www.jpcz.cz/cs/produkty/detail/75  

Obrázek 31: PLURAFLEX C11  
Zdroj https://www.jpcz.cz/cs/produkty/detail/75 

Obrázek 32: FERBOX typ 
Zdroj: https://www.h-bau.de/en/product/sealing/pentaflex/pentabox-1/  

https://www.jpcz.cz/cs/produkty/detail/75
https://www.jpcz.cz/cs/produkty/detail/75
https://www.h-bau.de/en/product/sealing/pentaflex/pentabox-1/
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- typ S 150/100  
- typ S 150/85  

 
Obrázek 33: Těsnící průchodky GETRA TYP S,  
zdroj https://www.h-bau.de/en/product/sealing/pentaflex/pentabox-1/  

Betonáž desky  
Před betonáží je znovu zkontrolována výztuž, její množství, vzdálenosti a 

průměry. K sekundární dopravě betonové směsi od autodomíchavače na místo 
betonáže bude využíváno autočerpadlo a dále jeřábu s bádiemi. Maximální výška lití 
betonové směsi je 1,0 m. Stejnou vzdálenost je nutné zachovat mezi rukávem bádie a 
bedněním.  

Monolitický beton zhutňujeme ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru 
či na povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Beton 
rovnoměrně rozprostíráme pomocí ručních hladících lišt a následně ještě vše zhutníme 
plovoucí vibrační lištou, která finálně urovná povrch před užitím rotačních hladiček. 
Hotový povrch je nutné začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu s ohledem na 
snížení rizika vzniku trhlin. Beton ošetřujeme po dobu min. 7 dní.  

Vzhledem k velikosti objektu bude betonáž podlahových desek prováděna po na 
sebe navazujících záběrech. Délka záběru betonáže podlahové desky bude v rozsahu 
do 30 m. Pracovní spára mezi jednotlivými záběry bude vždy těsněna pomocí 
systémových těsnících prvků Pentaflex ABS. 

 
Bednění a výztuž svislých nosných kcí  
Na horní povrch vybetonované podlahové desky budou geodeticky vytyčeny 

hlavní body jednotlivých stěn a sloupů a zbytek vytyčení se provede přenesením z 
laviček. Po vytyčení budoucích svislých stěn bude zahájena montáž bednění.  

 

Obvodové stěny  
Pro bednění stěn bíle vany bude využito systému Doka Framax Xlife. Montáž 

bednění začíná vždy v rohu a pokračuje směrem ke středu.  
Postup montáže první strany bednění:  
na rovném podkladu předmontujeme sestavy spojených prvků, které jsou 

tvořeny základními prvky - rámy Framax  
na takto ležatou a smontovanou sestavu prvků namontujeme opěry bednění pro 

zajištění stability bednění a výstupový systém XS pro snadný výlez na bednění  
provedeme nástřik bednících desek odbedňovacím přípravkem Doka - OptiX  
sestavený bednící systém za pomoci jeřábu zvedneme a ustavíme do správné 

polohy pro bednění svislých stěn  
provedeme zafixování opěr bednící sestavy a sestavu uvolníme z jeřábu  

https://www.h-bau.de/en/product/sealing/pentaflex/pentabox-1/
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Výztuž svislých obvodových stěn bude pomocí vázacích drátů (popřípadě 
bodovými svary) připojena k výztuži vyčnívající z podlahové desky podle statického 
výkresu. Krytí výztuže obvodových stěn bude zajištěno osazením betonových 
distančníků. Označené stěny budou opatřeny vylamovací výztuží Ferbox. Během 
armování osazujeme do obvodových stěn svislé trhací lišty pro řízené smršťovací 
trhliny, které pevně spojíme s již osazeným a zabetonovaným těsnícím plechem v 
podlahové desce pomocí svorek. Vzdálenost mezi trhacími lištami je na doporučení 
výrobce podíl mezi výškou stěny a 2 x šířkou stěny 

Jako pojistný systém pro utěsnění pracovních spár je navrženo použití injektážích 
hadiček Pluraflex. Injektážní hadičky pokládáme mezi pruty výztuže v místě pracovní 
spáry a tvoříme tak tzv. injektážní dílce. Délka jednoho dílce je max. 10 m. Konce 
hadiček přichytíme pomocí plastových svorek k výztuži do výšky 300 mm. 

Před montáží druhé strany bednění odstraníme z těsnících plechů ochrannou 
fólii, aby po betonáži vznikla vysoká soudržnost mezi kcemi. Následuje montáž druhé 
strany systémového bednění Doka Framax.  

 

Montáž protibednění  

 na ležící sestavu spojených prvků protilehlého bednění namontujeme 
protilehlé zábradlí  

 bednící desky nastříkáme odbedňovacím prostředkem Doka - OptiX  

 protilehlé bednění zvedneme a přemístíme jeřábem na přesné místo použití  

 protilehlé bednění ukotvíme pomocí kotevního systému za pomoci kotevní 
tyče, kotevní matky s podložkou a distančního držáku a sestavu uvolníme z 
jeřábu  

 
Stěny výtahových šachet  
Vnější strany šachty se provedou obdobně jako bednění stěn. Vnitřní strany 

šachty budou vytvořeny z rámových prvků a odbedňovacích rohů usnadňující 
demontáž bednění. Na místo použití jsou přepravovány pomocí jeřábu vcelku. Dno a 
stěny výtahové šachty v úrovni podlahové desky pokryjeme pružnou antivibrační 
rohoží Belar, která bude v kci tlumit přenos vibrací a otřesů od dojezdů výtahu. 

 
Betonáž svislých kcí  
Doprava směsi bude zajištěna pomocí autočerpadel. Betonáž bude prováděna 

plynule v souvislých vrstvách. U obvodových kcí bude dodržována maximální výška lití 
směsi 1,0 m. U vnitřních nosných kcí pak 1,5 m. Při betonáží bude také prováděno 
hutnění pomocí ponorného vibrátoru ve třetině výšky uložené vrstvy betonu. Beton 
hutníme vždy v jednom směru jedním kolmým vpichem do betonu. Další vpich nesmí 
být ve větší vzdálenosti jak 1,4 násobek účinnosti vibrátoru. Vibrátor by měl vždy 
zasahovat do předešlé vrstvy betonové směsi v min. hloubce 50 – 100 mm. Při 
provádění vibrování by nemělo docházet ke kontaktu vibrátoru s konstrukcí bednění či 
výztuže.  

 
Odbedňování a ošetřování betonových kcí  
Přesný čas pro odbednění svislých kcí stanoví statik na základě provádění a 

povětrnostních podmínek během ukládání a zrání betonu. Standartně však můžeme 
odbedňovat nejdříve po 72 hodinách od ukončení betonáže. Při odbedňování bude 
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dbáno opatrnosti, aby nedošlo k poškození povrchu konstrukce. Konstrukce bude 
prvních 7 dní zakryta plachtou, aby nedocházelo k nadměrnému a rychlému vysychání 
konstrukce.  

Otvory po bednících tyčích v obvodových stěnách budou vyplněny cementovou 
maltou a uzavřeny betonovou kónickou zátkou. Otvory po bednících tyčích ve stěnách 
a sloupech vnitřních kcí mohou být vyplněny minerální vatou a opět uzavřeny 
betonovou kónickou zátkou. Pokud dojde výjimečně k vystoupení „holé“ výztuže z 
plochy konstrukce, je nutné provést úpravu speciální vysprávkovou hmotou SIKA 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Podrobně zpracovaný plán kontrol je v kapitole „KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – 
BÍLÁ VANA“ 

8.1. Vstupní kontrola 

Kontrola PD 
Kontrola předchozích prací 
Kontrola přejímka pracoviště 
Kontrola jakost materiálu 
Kontrola strojů  
Kontrola pracovníků 
Kontrola klimatických podmínek 
 

8.2. Mezioperační kontrola 

Kontrola přípravných prací 
Kontrola provedení bednění desky 
Kontrola uložení výztuže desky 
Kontrola uložení těsnících prvků desky 
Kontrola betonáže desky 
Kontrola ošetření betonu desky 
Kontrola provedení bednění svislých kcí 
Kontrola vázání výztuže svislých kcí 
Kontrola uložení těsnících prvků 
Kontrola a montáž druhé strany bednění 
Kontrola betonáže svislých kcí 
Kontrola ošetření betonu svislých kcí 
 

8.3. Výstupní kontrola 

Kontrola geometrie přesnosti konstrukce 
Kontrola kvality provedení 
Kontrola pevnosti betonu 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Podrobněji řešeno v kapitole „ZPRÁVA BOZP S VYTIPOVÁNÍM RIZIK“ 
 

Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy 
BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí 
podpisem v knize o školení BOZP. 

BOZP je podrobně zpracováno kapitole 8 – Bezpečnost a ochrana zdraví 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu.   
Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci.  
 

10. Vliv na životní prostředí 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Veškeré práce budou 
provedeny v souladu s následujícími předpisy a se všemi odpady a vzniklými ze 
stavební výroby bude nakládáno dle: 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

 zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon  

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny České národní rady  

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

 vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů  

 vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  
Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 

hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti z cesty při 
provozu mechanizace, omezením doby provozu strojů jen na dobu nezbytnou, 
vypínáním motorů strojů při přerušení provozu, atd. 

Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a veškerý odpad ze stavby 
bude tříděn - recyklovatelný odpad bude odvážen k recyklaci. Ostatní odpad bude odvážen 
do spalovny SAKO Brno. Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není 
dovoleno. 
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Číslo 

odpadu 
Název odpadu Kategorie Umístění odpadu 

Předpokládané 

množství (t) 

Způsob 

likvidace 

17 04 05 Železo a ocel O 
Kontejner na železo 

a ocel 
0,15t Recyklace 

17 01 01 Beton O Kontejner na beton 0,7t Recyklace 

15 01 01 
Papírové a 
lepenkové 

obaly 
O 

Plastový kontejner o 
objemu 1100 l 

0,07t Recyklace 

17 02 03 Plasty O 
Plastový kontejner o 

objemu 1100 l 
0,08t Recyklace 

20 03 01 
Směsný 

komunální 
odpad 

O 
Plastový kontejner o 

objemu 1100 l 
0,2t 

Energetické 
využití 

Tabulka 7: Tabulka odpadů 

Kategorie O – zařazeno do odpadů ostatních 
Železo a ocel – odvezeno do Metalšrot Tlumačov a.s  Železná 16, 619 00 Brno 
Beton – beton odvozen k recyklaci do MORAVOSTAV Brno a. s., Tyršova 310, 664 

42 Modřice 
Papírové a lepenkové obaly, plasty, sklo a směsný komunální odpad – odvezen 

do SAKO Černovická 15, 617 00 Brno  
  

http://www.zlatestranky.cz/hledani/%C4%8Cernovick%C3%A1+15,+Brno-jih/
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1. Identifikace stavby 

   

Název stavby:   Biology park 

Lokalita:    Studentská 812/6     
     625 00 Brno 
Investor:    Biology Park Brno a.s.     

     Heršpická 813/5     

     639 00 Brno      

     IČ: 416 02 706 

Generální projektant:  A PLUS a.s.      

     Česká 12      

     602 00 Brno      

     IČO: 26236419 

 

1.1. Obecné informace o stavbě 

Objekt je půdorysně „zalomený“, osy objektu svírají úhel 140° a je rozdělen na 
dva dilatační celky (jižní a severní část). Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní 
podlaží, jejichž půdorysný rozsah se mění. Základní obrysové rozměry nadzemní části 
objektu jsou cca 95,6 x 20,0 m. Nosné konstrukce jižní části jsou navrženy jako 
železobetonové monolitické. Severní dilatace je z části navržena jako železobetonová 
monolitická konstrukce a z části jako prostorová příhradová konstrukce s šikmými 
(diagonálními) prvky z ocelových trubek a s vodorovnými prvky, které jsou navrženy 
jako železobetonové monolitické. Příhradová část je na severu podporována 
schodišťovou věží („tubusem“), která je kruhového půdorysu. 

Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách 
 

1.2. Obecné informace o procesu 

Sloupy 
Sloupy jsou v daném objektu navrženy jako monolitické železobetonové. V jižním 

dilatačním úseku jsou navrženy sloupy kruhového průřezu průměru 400 mm a 
oválného průřezu, kdy větší rozměr je 600 mm a průměr půlkruhů je 350 mm. Sloupy v 
severním dilatačním úseku jsou kruhového průřezu s průměry 350 a 500 mm. 
Stěny 

Stěny jsou navrženy tloušťky 200, 250, 300 a 550 mm. Jedná se o vnitřní a 
obvodové stěny, stěny schodišťových a výtahových šachet a stěny schodišťové věže 
(„tubusu“), která slouží jako podpora prostorové příhradoviny v severním dilatačním 
úseku.  
Desky 

Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové monolitické bezhřibové s 
kombinací lokálních (sloupy, styčníky ocelové příhradové konstrukce) a liniových 
(stěny) podpor. Tloušťky stropních desek jsou 200, 220 a 240 mm. 
Schodiště  

V severní části objektu je navrženo železobetonové monolitické schodiště, které 
je navrženo jako přímé dvouramenné s mezipodestou. Schodišťová ramena jsou 
navržena vetknutá do stropních desek, čemuž odpovídá vyztužení v oblasti napojení. 
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2. Materiál 
2.1. Výkaz výměr 

Výztuž: B 500B, KARI sítě (SZ) 
Sloupy v obou částech, stěny a schodiště v severní části  C 30/37 XC1 
Stropní desky a stěny v jižní části     C 25/30 XC1 
1. PP 
ŽB stěny    283,14 m3  
Výztuž stěn   29,04t 
ŽB sloupy    45 m3 
Výztuž sloupů   4,84 t 
ŽB Strop nad 1.PP   293m3 
Výztuž stropu   37,71t 
ŽB Schodiště    7,1m3 
Schodiště výztuž   0,33t   
1. NP 
ŽB stěny    158,53 m3  
Výztuž stěn   15,6t 
ŽB sloupy    45 m3 
Výztuž sloupů   4,84 t 
ŽB Strop nad 1.NP   493m3 
Výztuž stropu   47,71t 
ŽB Schodiště    7,1m3 
Schodiště výztuž   0,33t  
2. NP 
ŽB stěny    135,85 m3  
Výztuž stěn   13,2t 
ŽB sloupy    45 m3 
Výztuž sloupů   4,84 t 
ŽB Strop nad 2.NP   423m3 
Výztuž stropu   43,2t 
ŽB Schodiště    7,1m3 
Schodiště výztuž   0,33t  
3. NP 
ŽB stěny    105,63 m3  
Výztuž stěn   10,4t 
ŽB sloupy    45 m3 
Výztuž sloupů   4,84 t 
ŽB Strop nad 3.NP   325m3 
Výztuž stropu   33,71t 
ŽB Schodiště    7,1m3 
Schodiště výztuž   0,33t  
4. NP 
ŽB stěny    86,56 m3  
Výztuž stěn   9,1t 
ŽB sloupy    30 m3 
Výztuž sloupů   3,2 t 
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ŽB Strop nad 4. NP   282m3 
Výztuž stropu   28,71t 
 
Dřevěné prkna a trámky  20 m3 
 

Bednění DOKA:  
Firma Doka vytvoří plán pro postupnou betonáž po jednotlivých taktech tak, 

abychom neměli zbytečně mnoho dílů na stavbě najednou. Budeme potřebovat 
standardní oboustranné bednění na vnitřní nosné zdi, dále pak sloupové bednění (pro 
hranaté i kulaté sloupy). Dále pak konzoly Framax 90 (včetně dodaného zábradlí, 
sestavením vznikají betonářské plošiny). Pro stropní bednění se použije bednění Doka 
Dokaflex 1-2-4. 
 

2.2. Primární doprava 

Hutní materiál bude na stavbu přivezen pomocí nákladního automobilu Man TGX 
s návěsem z velkoobchodu s hutním materiálem Královopolská steel s.r.o. se sídlem na 
ulici Křižíkova 2989/68a v Brně. Celková délka trasy je 2,4 km.  

Betonová směs bude dovezena z betonárny TGB Betonmix a.s. na ulici Jihlavská 

709/51 v Brně za pomoci autodomíchávače Stetter C3 Basic Line. Po dovezení na stavbu 
bude beton stacionárním jeřábem s bádií dopravován na místo betonáže.  

Dovoz bednění bude zabezpečen nákladním automobilem z firmy DOKA sídlící na 
Kšírova 265, v Brně Horních Heršpicích.  

Ostatní stavební materiál bude na stavbu dovezeny nákladními automobily z 
areálu Stavebniny DEK na ulici Pražákova 625/52 a v Brně.  

 
2.3. Sekundární doprava 

Manipulace s materiálem na stavbě bude zajištěna věžovým jeřábem a ručně 
 

2.4. Skladování 

Veškerá betonářská výztuž bude uskladněna na dřevěných hranolech nebo na 
paletách. Skladovací plocha musí být zpevněná a odvodněná. Musí se dbát na to, aby 
se výztuž nijak neznečistila. Skladovat se bude tak, aby různé průměry oceli byly 
odděleny a opatřeny štítkem a nedocházelo k chybám při vyztužování.  

Bednění Doka je stohovatelné, ukládá se na dřevěné hranoly 8 x 10 cm (š x v), 
přemísťování provádíme pomocí jeřábového transportního závěsu (nejsou potřeba 
stohovací konusy, prvky chránící proti vyklouznutí). Na sebe pokládáme maximálně 8 
prvků (výška včetně podkladu 1,1m). 

 

3. Předání pracoviště 

Převzetí pracoviště bude probíhat mezi odpovědnou osobou dodavatele 
monolitických k-cí, který jej převezme od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. 
Při převzetí budou kontrolovány zejména provedení konstrukcí Bílé vany, čistota, 
rovinnost a vyzrálost betonu.  

Kontrolovány budou i plochy pro skládky materiálů a příjezdová komunikace na 
staveniště. O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku 
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4. Pracovní podmínky 
4.1. Vybavenost staveniště 

Na staveništi budou zbudovány dočasné objekty zařízení staveniště - kanceláře, 
umývárna s WC a šatny. V prostoru staveniště budou dále umístěny uzamykatelné 
kontejnery, které budou sloužit jako sklady stavebního materiálu a drobného 
stavebního nářadí. Na staveništi také budou vymezeny místa pro skladování výztuže a 
bednění. Pro manipulaci s materiálem bude součástí staveniště i věžový jeřáb.  

Staveniště bude oploceno do výšky 2 m kvůli zabránění přístupu nepovolaným 
osobám. Při vstupu na staveniště v místě stávající vjezdové brány budou vyvěšeny 
informační tabule informující o hrozících nebezpečích a o požadovaných ochranných 
prostředcích. Na staveništi jsou vybudována přípojná místa pro odběr vody a elektrické 
energie, na které bude napojeno zařízení staveniště 

 
4.2. Pracovní podmínky procesu 

Práce budou probíhat v jarních a letních měsících. Při betonáži je nutné dbát na 
to, aby teplota neklesla pod 5°C, hlavně v ranních hodinách. Pokud k této skutečnosti 
dojde, beton musí být prohříván nebo zakrytý fólií, popř. jiným vhodným prostředkem, 
aby nedocházelo k nadměrnému úniku hydratačního tepla narušení chemického 
procesu tuhnutí a tvrdnutí. Pokud bude v tomto období dle předpovědi počasí teplota 
trvale pod 5°C, je nutné do betonu přimíchat nemrznoucí přísadu. Naopak při vysokých 
teplotách nad + 30°je nutné věnovat pozornost ošetřování betonu. Ošetřování betonu 
bude probíhat kropením vodou, kvůli vypařování záměsové vody. Tímto opatřením se 
zamezí popraskání betonu. 

Podmínky přerušení veškerých prací (zaznamenat do stavebního deníku):  
- teplota vzduchu nižší než -10°C  
- silný déšť  
- rychlost větru vyšší než 10 m/s (při manipulaci se zavěšeným břemenem)  
- viditelnost nižší než 30 m (při manipulaci se zavěšeným břemenem) 

 

5. Personální obsazení 

vedoucí čety (betonář)     1x 
betonář       5x 
vazač       20x 
svářeč       4x 
zedník       10x 
pomocný dělník      5x 
obsluha jeřábu      2x 
řidič nákladního automobilu s hydr. rukou  1x 
obsluha autodomíchávače     3x 
obsluha čerpadla čerstvého betonu   1x 
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6. Stroje a pracovní pomůcky 

Podrobněji jsou stroje popsány v kapitole „ NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH 
STROJŮ“ 

6.1. Velké stroje 

nákladní automobil MAN 35.4 s hydraul. rukou HIAB 477E-6   1x 
autodomíchávač Stetter C3 AM 8C       3x 
věžový jeřáb Liebherr 71 EC - B 6      2x 
 

6.2. Elektrické ruční nářadí 

svářecí agregát Kühtreiber KITin 2040 MIG      2x 
stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže DBC 16    1x 
ponorný vibrátor Enar M6 AFP       2x 
Uhlová bruska Narex        2x 
 

6.3. Drobné ruční nářadí 

Kladiva, kleště, zednické lžíce, lopaty, stavební kolečka, hrábě, ruční pila 
 

6.4. Měřící pomůcky 

Nivelační přístroj (laser), měřící lať, stativ, pásmo, svinovací metr, libela 
 

6.5. Ochranné pomůcky 

Ochranné brýle, rukavice, obuv, helma, bezpečností popruhy, reflexní vesta, 
svářečské rukavice, oblečení, kukla 

 

7. Pracovní postup 

Bednění svislých konstrukcí 
Na horní povrch vybetonované podlahové desky budou geodeticky vytyčeny 

hlavní body jednotlivých stěn a sloupů a zbytek vytyčení se provede přenesením z 
laviček. Po vytyčení budoucích svislých stěn bude zahájena montáž bednění.  

V místech dveřních otvorů a prostupů budou mezi stěny bednění vloženy 
dřevěné hranoly, které zabrání protečení betonu. Po sestavení obou stran bednění a 
zajištění jejich stability se obední čela stěn pomocí univerzálního prvku Framax. 

 
Stěny  

Pro bednění stěn bude využito systému Doka Framax Xlife. Montáž bednění 
začíná vždy v rohu a pokračuje směrem ke středu.  

Postup montáže první strany bednění:  
- na rovném podkladu předmontujeme sestavy spojených prvků, které jsou 

tvořeny základními prvky - rámy Framax  
- na takto ležatou a smontovanou sestavu prvků namontujeme opěry 

bednění pro zajištění stability bednění a výstupový systém XS pro snadný 
výlez na bednění  
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- provedeme nástřik bednících desek odbedňovacím přípravkem Doka - 
OptiX  

- sestavený bednící systém za pomoci jeřábu zvedneme a ustavíme do 
správné polohy pro bednění svislých stěn  

- provedeme zafixování opěr bednící sestavy a sestavu uvolníme z jeřábu  

 
Obrázek 34Systémové bednění Doka Framax Xlife 

zdroj: https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index#systemgroup225632  

Montáž druhé strany bednění: 
- na ležící sestavu spojených prvků protilehlého bednění namontujeme 

protilehlé zábradlí  
- bednící desky nastříkáme odbedňovacím prostředkem Doka - OptiX  
- protilehlé bednění zvedneme a přemístíme jeřábem na přesné místo 

použití  
- protilehlé bednění ukotvíme pomocí kotevního systému za pomoci 

kotevní tyče, kotevní matky s podložkou a distančního držáku a sestavu 
uvolníme z jeřábu  

 
Obrázek 35Kotevní systém bednění 

zdroj: https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index#systemgroup225632  

Sloupy 
Bednění sloupů bude provedeno nejprve založením jednoho rohu dvěma 

stěnami bednění a po uložení výztuže bude následovat montáž dalších dvou stěn.  
Postup montáže bednění sloupů:  

- na volném prostoru poblíž sloupu sestavíme dvě poloviny bednění ze 
dvou dílců spojením kolmo k sobě pomocí univerzálních svorek a 
kotevních matek s podložkou  

https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index#systemgroup225632
https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index#systemgroup225632
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- bednící desky opatříme odbedňovacím přípravkem Doka – Opti X  
- pomocí jeřábu postavíme první polovinu bednění do svislé polohy, 

zajistíme opěrami proti převrácení a uvolníme ze závěsu jeřábu  
- následuje vázání výztuže pomocí vázacích drátu a plastových distančníků  
- výztuž zkontrolujeme a stejným způsobem jako u první poloviny bednění 

připravíme druhou polovinu bednění  
- druhou polovinu uvolníme ze závěsu jeřábu po uložení a dotažení celé 

bednící kce  
 

 

 
Obrázek 36 Systémové bednění sloupu 
zdroj: https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index#systemgroup225632  

Vázání výztuže 
Výztuž svislých obvodových stěn bude pomocí vázacích drátů (popřípadě 

bodovými svary) připojena k výztuži vyčnívající z podlahové desky podle statického 
výkresu. Krytí výztuže obvodových stěn bude zajištěno osazením betonových 
distančníků 

Soudržnost výztuže v daném tvaru se zajišťuje pomocí vázacího drátu různého 
průměru. Jelikož po statické stránce nemá na konstrukci vázací drát žádný vliv, tak není 
přímo předepsán jeho průměr. Běžně se však užívá drát o průměru dostačujícím k 
zajištění daného profilu výztuže. Vzdálenost jednotlivých úvazků je ve vzdálenosti 
takové, aby bylo zajištěno, že nedojde k posunu výztuže při betonáží. U 
komplikovanějších konstrukcí jako je výztuž sloupů, patek a trámů se k zajištění lepší 
tuhosti konstrukce může použít lokální svaření. A to zejména z důvodu tuhosti a 
tvarové stálosti při transportu do bednění. 

V ose C5 je navržena schodišťová věž („tubus“), která slouží jako podpora 
prostorové příhradoviny v severní části severního dilatačního úseku. Stěny „tubusu“ 
jsou tloušťky 550 mm. V křížení os CB/C5 a CC/C5 jsou do stěny zabetonovány ocelové 
sloupy, V úrovni stropů nad 1.NP a nad 3.NP jsou ke sloupu připojeny ocelové styčníky 
pro napojení šikmých sloupů prostorové příhradoviny. V místě styku výztuže stěny 
tubusu s ocelovými sloupy či vzpěrami dojde dle výkresové dokumentace k prořezání 
kolizní výztuže. Tato výztuž bude připojena k ocelovým prvkům stabilizačními 
koutovými svary. 

https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index#systemgroup225632
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Betonáž svislých kcí  
Doprava směsi bude zajištěna pomocí věžových jeřábů s badiemi. Betonáž bude 

prováděna plynule v souvislých vrstvách. Bude dodržována maximální výška lití směsi 
1,5 m. Při betonáží bude také prováděno hutnění pomocí ponorného vibrátoru ve 
třetině výšky uložené vrstvy betonu. Beton hutníme vždy v jednom směru jedním 
kolmým vpichem do betonu. Další vpich nesmí být ve větší vzdálenosti jak 1,4 násobek 
účinnosti vibrátoru. Vibrátor by měl vždy zasahovat do předešlé vrstvy betonové směsi 
v min. hloubce 50 – 100 mm. Při provádění vibrování by nemělo docházet ke kontaktu 
vibrátoru s konstrukcí bednění či výztuže.  

Konce stěn a rohy stěn nesmí být přebetonovány nad spodní úroveň stropní 
konstrukce, v případě, že se tak stane, je nutno přebetonování před započetím vázání 
výztuže stropu odbourat. 

 
Odbedňování a ošetřování svislých betonových kcí  
Přesný čas pro odbednění svislých kcí stanoví statik na základě provádění a 

povětrnostních podmínek během ukládání a zrání betonu. Konstrukce z betonu C 
30/37 lze odbednit po 2 dnech, konstrukce z betonu C 25/30 po 3 dnech zrání. Při 
odbedňování bude dbáno opatrnosti, aby nedošlo k poškození povrchu konstrukce. 
Konstrukce bude prvních 7 dní zakryta plachtou, aby nedocházelo k nadměrnému a 
rychlému vysychání konstrukce.  

Otvory po bednících tyčích v obvodových stěnách budou vyplněny cementovou 
maltou a uzavřeny betonovou kónickou zátkou. Otvory po bednících tyčích ve stěnách 
a sloupech vnitřních kcí mohou být vyplněny minerální vatou a opět uzavřeny 
betonovou kónickou zátkou. Pokud dojde výjimečně k vystoupení „holé“ výztuže z 
plochy konstrukce, je nutné provést úpravu speciální vysprávkovou hmotou SIKA. 

 
Bednění a výztuž vodorovných kcí 
Na bednění vodorovných kcí (stropní deska, rampa, podesty) použijeme bednění 

Doka Dokaflex 1-2-4, které v případě potřeby doplníme prvky tradičního bednění.  
Montáž bednění probíhá takto:  

- postavení stropních podpěr se spouštěcími hlavicemi do opěrných 
trojnožek - prostor pro rozevření trojnožky min 200 mm na každou stranu  

- zaměření a nastavení hrubé délky podpěry  
- uložení podélných nosníku do spouštěcích hlavic - nosníky ukládáme 

pomocí montážní vidlice; na tuto práci je zapotřebí vždy minimálně dvou 
pracovníků  

- kontrola a přeměření rovinnosti a výškového umístění podélných nosníků  
- uložení příčných nosníků na podélné nosníky ve vzdálenostech 500 mm  
- postavení mezipodpěr podélných nosníků s přidržovacími hlavicemi v 

max. vzdálenostech 1,0 m  
- zajištění ochrany proti pádu dvoutyčovým zábradlím výšek 0,55 a 1,1 m 

po obvodu kce  
- uložení bednících panelů – kladení kolmo k příčným nosníkům a přibíjení 

pomocí hřebíků délky 50 mm (okraj panelu musí ležet na nosníku)  
- bednění prostupů  
- nanesení vrstvy odbedňovacího přípravku Doka – Opti X  
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Po přípravě bednění pokračujeme ukládáním výztuže dle statického výkresu. Pro 
zajištění krytí použijeme plastové distanční pásy. Výztuž vzájemně spojujeme vázacím 
drátem. V místech napojení na svislé kce dalšího podlaží nesmíme zapomenout na 
trnování výztuže. Pro možnost pohybu po zhotovené výztuži, je nutné zřídit montážní 
pochůzné lávky tak, aby výztuž nebyla poškozena při dalším provádění práce.  

V jižní části objektu jsou stropní desky vyztuženy v osách BB a BC 
železobetonovými žebry výšky 450 a šířky 350 mm. Žebra jsou ve všech patrech a jsou 
navržena mezi osami B2 a B3 s přesahem za sloup 1500 mm na každou stranu. V 1.PP 
jižního dilatačního celku jsou navrženy zesilovací pásy šířky 1,0 m a to pod stěnami 
mezi osami B4 a B5, kde je tloušťka zesilujícího pásu 450 mm, a u os BB a BD, kde je 
tloušťka zesilujících pásů 400 mm. V 1.NP až 4.NP jižní části objektu je navržen zesilující 
pás šířky 1000 mm a výšky 450 mm mezi osami BC a BD. 

V monolitické části severního dilatačního úseku jsou desky zesíleny v podélných 
osách (CA až CD) a v příčných osách (C1 a C5) železobetonovými trámy výšky 450 mm. 
Šířky trámů jsou 800, 1000, 1105 a 1205 mm. Trámy působí jako vodorovné prvky 
prostorové příhradoviny. Po obvodu „tubusu“ je navíc navržen prstenec šířky 1000 mm 
a výšky 450 mm. Styčníky ocelových prvků příhradoviny jsou zabetonovány v 
železobetonových trámech. Výškově musí být styčníky posazeny tak, aby mezi horním 
lícem kotevního plechu a horním lícem železobetonové desky bylo 300 mm. Ve stropě 
nad 1.NP a 2.NP jsou součástí prostorové příhradoviny také válcované tyče průřezu 
HEM 120 (respektive HEM 240 v osách CB a CC mezi osami C4 a C6 ve 2.NP), které jsou 
vodorovné a jsou zabetonovány uvnitř železobetonových zesilujících trámů, s 
železobetonovou částí jsou spřaženy. V tyčích HEM 120 jsou navrženy vrtané otvory (v 
ose profilu), kterými bude protažena betonářská výztuž. 
 

Betonáž desky  
Před betonáží je znovu zkontrolována výztuž, její množství, vzdálenosti a 

průměry. K sekundární dopravě betonové směsi od autodomíchavače na místo 
betonáže bude využíváno jeřábu s bádiemi. Maximální výška lití betonové směsi je 1,0 
m. Stejnou vzdálenost je nutné zachovat mezi rukávem bádie a bedněním.  

Monolitický beton rovnoměrně rozprostíráme pomocí ručních hladících lišt a 
následně ještě vše zhutníme plovoucí vibrační lištou, která finálně urovná povrch před 
užitím rotačních hladiček. Hotový povrch je nutné začít ošetřovat neprodleně po 
uložení betonu s ohledem na snížení rizika vzniku trhlin. Beton ošetřujeme po dobu 
min. 7 dní. 

Stropní konstrukce nad 1. až 4. NP budou prováděny ve dvou pracovních 
záběrech. Pracovní spára je navržena mezi osami C11 a C12, 1600 mm od osy C12. 
Pracovní spára bude bedněna systémovým bedněním na bázi „B“ systému. Před 
prováděním druhého záběru musí být cementové mléko odstraněno až na „zdravý“ 
beton. 

 
Odbedňování a ošetřování vodorovných betonových kcí  
Po betonáži stropní konstrukce je nutná technologická přestávka. Pro částečné 

odbednění byla stanovena doba 7 dní od betonáže. Během této doby by měl beton 
dosáhnout 70% požadované konečné pevnosti. Nárůst pevnosti závisí na počasí – při 
vyšších teplotách bude potřebné pevnosti dosaženo dřív. Úplné odbednění se smí 
provést až po 28 dnech od betonáže. 
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Postup odbedňování vodorovných kcí:  
- uvolnění mezipodpěr a jejich následné uložení do ukládací palety  
- spuštění bednění – úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice  
- odstranění uvolněných dílů bednění  
- sklopení příčných nosníků montážní vidlicí a uložení do ukládací palety  
- odstranění bednících panelů a zbývajících příčných a podélných nosníků  
- demontáž stropních podpěr, hlav a trojnožek - z podpěr stabilizovaných 

trojnožkou se odstraní hlavy a z těchto podpěr se vytvoří částečné 
podepření stropní konstrukce.  

 
Schodiště 
Provádění schodiště bude následovat po 7 denní pauze po betonáži stropní 

desky.  
Bednění schodiště bude zajišťovat nosníkové bednění, jako u stropní konstrukce, 

bednění schodišťových stupňů bude probíhat, až po vyvázání výztuže. 
V 1. až 3. NP je mezipodesta uložena pouze do jedné schodišťové stěny a to stěny 

rovnoběžné s osou C15. Uložení je navrženo pomocí prvku s dvouřadou vylamovací 
výztuží, výztuž vylamováků bude propojena s vázanou výztuží mezipodest pomocí 
svarů oboustranně přeplátovaných. Nástupní schodišťové rameno je do přilehlé 
železobetonové stěny kotveno pomocí vlepované výztuže na chemické kotvy. 
Mezipodesta v 1. PP je pomocí vylamovací výztuže kotvena do obou přilehlých 
železobetonových stěn. Schodiště bude provedeno z pohledového betonu třídy 
pohledovosti PBS. V konstrukcích z pohledového betonu musí být použity distančníky 
z vláknobetonu. 

Betonáž bude probíhat od spodních stupňů směrem nahoru. 
Průběh odbednění bude stejný jako u stropní desky. 
 

8. Jakost a kontrola kvality 

Podrobný popis kontrol v kapitol „KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – ŽB 
MONOLITICKÉ KONSTRUKCE“ 

8.1. Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola předchozích prací 
Kontrola jakosti materiálu 
Kontrola strojů a pomůcek 
Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola povětrnostních podmínek 
 

8.2. Mezioperační kontrola 

Kontrola provedení bednění svislých kcí 
Kontrola vázání výztuže svislých kcí 
Kontrola a montáž druhé strany bednění 
Kontrola betonáže svislých kcí 
Kontrola ošetření betonu svislých kcí 
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Kontrola provedení bednění vodorovných kcí 
Kontrola vázání výztuže vodorovných kcí 
Kontrola betonáže vodorovných kcí 
Kontrola ošetření betonu vodorovných kcí 

 
8.3. Výstupní kontrola 

Kontrola geometrie konstrukce 
Kontrola povrchu betonu – čistota, hladkost, bez trhlin a hnízd 
Kontrola rovinnosti povrchu 
 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Podrobněji řešeno v kapitole „ZPRÁVA BOZP S VYTIPOVÁNÍM RIZIK“ 
 
Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy 

BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí 
podpisem v knize o školení BOZP. 

BOZP je podrobně zpracováno kapitole 8 – Bezpečnost a ochrana zdraví 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu.   
Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci.  
 

10. Vliv na životní prostředí 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Veškeré práce budou 
provedeny v souladu s následujícími předpisy a se všemi odpady a vzniklými ze 
stavební výroby bude nakládáno dle: 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

 zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon  

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny České národní rady  

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

 vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů  

 vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  
Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 

hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti z cesty při 
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provozu mechanizace, omezením doby provozu strojů jen na dobu nezbytnou, 
vypínáním motorů strojů při přerušení provozu, atd. 

Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a veškerý odpad ze stavby 
bude tříděn - recyklovatelný odpad bude odvážen k recyklaci. Ostatní odpad bude odvážen 
do spalovny SAKO Brno. Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není 
dovoleno. 
 

Tabulka 8: Tabulka odpadů 

Číslo 

odpadu 

Název 

odpadu 
Kategorie 

Umístění 

odpadu 

Předpokládané 

množství (t) 

Způsob 

likvidace 

17 04 05 
Železo a 

ocel 
O 

Kontejner na 

železo a ocel 

0,25t Recyklace 

17 01 01 Beton O 
Kontejner na 

beton 

0,75t Recyklace 

15 01 01 

Papírové a 

lepenkové 

obaly 

O 

Plastový 

kontejner o 

objemu 1100 

l 

0,25t Recyklace 

17 02 03 Plasty O 

Plastový 

kontejner o 

objemu 1100 

l 

0,15t Recyklace 

20 03 01 

Směsný 

komunální 

odpad 

O 

Plastový 

kontejner o 

objemu 1100 

l 

0,45t Energetické 

využití 

 
Kategorie O – zařazeno do odpadů ostatních 
Železo a ocel – odvezeno do Metalšrot Tlumačov a.s  Železná 16, 619 00 Brno 
Beton – beton odvozen k recyklaci do MORAVOSTAV Brno a. s., Tyršova 310, 664 

42 Modřice 
Papírové a lepenkové obaly, plasty, sklo a směsný komunální odpad – odvezen 

do SAKO Černovická 15, 617 00 Brno  

 
 
  

http://www.zlatestranky.cz/hledani/%C4%8Cernovick%C3%A1+15,+Brno-jih/
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1. Vstupní kontrola  
1.1. Kontrola projektové dokumentace  

Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace včetně 
zapracování připomínek. Musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a 
investorem. Kontrolu provádí stavbyvedoucí. O provedení kontroly se zapíše zápis do 
stavebního deníku.  

 
1.2. Přejímka pracoviště  

Kontrola přístupu na staveniště, oplocení (min. výška 1,8 m), objektů zařízení 
staveniště – kancelářských kontejnerů, skladovacích ploch, přípojným míst vody a 
elektrické energie. Kontrola polohopisných a výškových bodů – počet a umístění. Vždy 
min. dva polohopisné a jeden výškový.  

 
1.3. Kontrola předchozích prací 

Povrch podkladního betonu musí být čistý a suchý. Maximální povolené odchylky 
rovinnosti:  

- ± 10 mm (měření 2 m latí).  
 

1.4. Jakost materiálů  
U všech materiálů kontrolujeme shodu dodacího listu s objednacím listem při 

každé dodávce. Kontrolujeme, zda tyto požadavky souhlasí s požadavky uvedenými v 
PD. Dále kontrolujeme:  

Bednění  
- čistota – bez zbytků betonu  
- neporušenost – těsnost panelů  
- uložení na staveništi: na pevné a odvodněné ploše, stohování do výšky 

max. 2 m  
Beton  

- kontrola certifikátu betonárky dle ČSN ISO 9001 pro výrobu betonové 
směsi  

- kontrola shody třídy betonu, obsah chloridů a vody, frakce kameniva, 
množství  

- čas plnění - max. doba transportu:  

 t = 0-25°C:  90min  

 t < 0°C:   45min  

 t > 25°C:   45min  
 
Namátkově budou vybrány dodávky betonové směsi, z kterých budou odebrány 

vzorky pro zkušební krychle o rozměrech 150 x 150 x 150 mm (3 kusy), na kterých se 
po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje:  

 pevnost betonu v tlaku  

 hloubka max. průsaku tlakovou vodou  

 odolnost povrchu proti působení vody a chemicky 
rozmrazující prostředky  
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Kontrolovat se bude první dodávka každého dne betonáže nebo při změně 
dodávky jiného druhu betonu, popřípadě každých 25 m3 betonu. Na čerstvé betonové 
směsi provádíme tyto zkoušky:  

 zkoušky zhutnitelnosti  

 kontrola objemové hmotnosti  

 kontrola obsahu vzduchu  
- zkoušky konzistence dle ČSN EN 206 - z počátku provádíme u každého 

autodomíchávače a postupně z každého třetího  

 zkouška sednutím kužele  
 

 
Obrázek 37 Zkouška konzistence sednutí kuželem podle Abramse  
https://slideplayer.cz/slide/11398081/ 

 

 
Obrázek 38Zkouška konzistence rozlitím kužele  
https://slideplayer.cz/slide/11398081/ 

 
Tabulka 9Konzistence čerstvého betonu při různých podmínkách zabudování 

 

https://slideplayer.cz/slide/11398081/
https://slideplayer.cz/slide/11398081/
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Výztuž:  
- kontrola množství a třídy oceli  
- popisové štítky u všech svazků  
- délka jednotlivých prutů – měření svinovacím metrem  
- profily jednotlivých prutů – měření posuvným měřítkem  
- čistota - nesmí být znečištěny od látek snižujících soudržnost betonu s 

ocelí  
- skladování – na zpevněné odvodněné ploše na dřevěných podkladcích  

 
Ostatní materiál  

U dalšího materiálu jako jsou distanční kolečka, těsnící plechy, injektážní hadičky, 
EPS a fólie kontrolujeme množství, shodu a certifikáty. Materiál skladujeme v 
uzamykatelných skladech na pozemku staveniště. 

 
1.5. Kontrola technického stavu strojů  

Kontrolujeme funkčnost, použitelnost a pravidelné údržby strojů. Stroje 
podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické prohlídce. Před 
použitím strojů je nutné provést kontrolu jejich technického stavu, zda nejsou zjevně 
poškozené a nemají poruchy. Kontrolují se přívodní kabely, stav hladiny provozních 
kapalin, bezpečnostní vypínače a ochranné kryty. Zejména u věžového jeřábu je 
provádíme pravidelné kontroly na začátku každé směny a týdenní kontroly, které jsou 
uvedeny v ČSN 12480-1 

  
1.6. Kontrola pracovníků a BOZP  

Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce. 
Musí být proškoleni o požadavcích na BOZP a seznámeni s technologií provádění 
konstrukce. U pracovníků vykonávající činnost vyžadující příslušné oprávnění je nutné 
zkontrolovat příslušné osvědčení – profesní, strojní, vazačský průkaz.  

 

2. Mezioperační kontrola  
2.1. Kontrola klimatických podmínek  

Kontrola probíhá průběžně každý den měřením 4 x denně (ráno, v poledne, 2 x 
večer). Před betonáží je nutné sledovat předpověď počasí a v případě nízkých teplot 
(pod +5°C) připravit opatření. Podmínky přerušení veškerých prací:  

 teplota vzduchu nižší než -5°C  

 silný déšť  

 rychlost větru vyšší než 10 m/s  

 viditelnost nižší než 30 m 

 
2.2. Kontrola přípravných prací  

Kontroluje začištění hlav pilot a provedení podkladního betonu. Následně se 
kontroluje položení separační PE fólie:  

 ve dvou vrstvách  

 přesahy 100 mm  
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2.3. Kontrola montáže bednění desky  
U bednění je nutné zkontrolovat zejména:  

- stabilita - musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo 
zborcení  

- deformace jednotlivých prvků bednění  
- čistota  
- geometrie - přípustné odchylky: 

 25 mm (vodorovně)  

 15 mm (svisle)  
- postřik odbedňovacím přípravkem  
 

2.4. Kontrola uložení výztuže desky  
Kontrola uložení výztuže dle PD. Průměry výztuže budou kontrolovány jak při 

dodání na stavbu tak po zabudování do konstrukce a to zda jsou v souladu s PD. Při 
kontrole výztuže před zalitím je na stavbu přizván statik, který dle projektové 
dokumentace zkontroluje, zda průměry jednotlivé výztuže jsou správné, zda je veškera 
vyztuž v předepsaném množství dobře uložena. Dále se kontrolují vzdálenosti mezi 
pruty, krytí výztuže, čistota prutů (musí být zajištěna soudržnost) a trnování pro 
napojení svislých kcí.  

Krytí výztuže dle PD:  

 spodní líc desky - 50mm  

 horní líc desky - 25mm  

 boční líc desky - 50 mm  
 
Povolené odchylky:  

- krytí výztuže a rozteče prutů: ± 20% z předepsaných vzdálenosti max.  
30 mm  

- odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky:  
± 30 mm  

- odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykovaných na 
mistě: ± 5 mm  

 
2.5. Kontrola uložení těsnících prvků a spár  

Kontrola uložení těsnících plechů do styků mezi deskou a budoucí obvodovou 
stěnou. Tím je zajištěna vodonepropustnost kce. Hloubka zabetonování plechu min. 30 
mm. Dále se kontrolují vzájemné přesahy plechů (min. 50 mm) a zajištění stability 
plechů pomocí svorek ve vzdálenostech max. 1 m. Do pracovních spár desky a do míst 
lemujících smršťovací pruh musí být osazen speciální těsnící plech, který zabraňuje 
protečení betonu. 

 
2.6. Kontrola provedení betonáže desky  

Beton bude do bednění ukládán pomocí hadice autočerpadla z autodomíchávače 
nebo bádiemi na závěsu jeřábu. Čerstvý beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby 
dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti stanovené v PD. Kontroluje se výška 
shozu betonové směsi, která je max. 1,0 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení 
hrubých a jemných kamenných zrn. Beton se ukládá plynule co možno nejblíže k jeho 
konečné poloze v kci.  
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Po dokončení betonáže bude probíhat hutnění, kde kontrolujeme dostatečné 
hutnění pomocí vibrační lišty a ponorného vibrátoru. Hutnění ponornými vibrátory 
probíhá po etapách:  

- max. vzdálenost sousedních vpichů: 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru  

- hloubka průniku do předchozí vrstvy betonu: 50 až 100 mm  
- nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuží nebo bedněním  

Při zhutňování vibrační lištou se postupuje v pruzích tak, aby se plochy účinnosti 
překrývaly o 100 až 200 mm  

 
2.7. Kontrola ošetřování betonu  

Ošetřování a odbedňování vodonepropustných kcí se řídí TP ČBS 02 stanovující 
tyto zásady:  

- Ihned po betonáži je nutné na plochu čerstvého betonu nanést světlý 
ošetřovací prostředek.  

- Po zatvrdnutí je nutné prostředek nanést ještě jednou - dodatečné 
ošetření.  

- Odbedňovat kci lze po uplynutí min. 36 hodin.  
- Při teplotách vzduchu pod 0°C je potřeba dodržet lhůtu pro odbednění 

min. 72 hodin.  
- Teplota betonu musí být min. +5°C až do dosažení min. pevnosti v tlaku 

5MPa.  
- Pokles teploty betonu max. 0,3°C/h – měřeno v oblasti nejmenšího 

stavebního dílu.  
- Při teplotě vzduchu pod -3°C je třeba zaručit min. teplotu betonu +10°C 

po dobu 10 dní.  
- Nárůst povrchové teploty betonu je max. 40°C v průběhu 4 hodin.  

 
Ošetřování povrchu betonu je tedy nutné přizpůsobit povětrnostním 

podmínkám. V teplých dnech beton kropíme vodou o stejné teplotě jako povrch 
betonu. S kropením začneme do 24 hodin po zhutnění. Při dešti kci chráníme fólií tak, 
aby dešťová voda neodplavovala cement z betonu. Při nízkých teplotách beton 
zakryjeme fólií a prohříváme. 

 
2.8. Kontrola montáže bednění svislých kcí  

Jako první provedeme kontrolu vytyčení svislých kcí. Kontrolujeme manipulaci s 
bedněním na úvazu jeřábu zejména dodržení BOZP. Dále je nutno ověřit neporušenost 
povrchu bednění, zdali při přesunu na místo nedošlo k poškození bednění vizuální 
kontrolou. Po montáži zkontrolujeme tvarovou stabilitu a svislost.  

 
2.9. Kontrola vázání výztuže svislých kcí  

Kontrola uložení výztuže dle PD. Průměry výztuže budou kontrolovány jak při 
dodání na stavbu tak po zabudování do konstrukce a to zda jsou v souladu s PD. Při 
kontrole výztuže před zalitím je na stavbu přizván statik, který dle projektové 
dokumentace zkontroluje, zda průměry jednotlivé výztuže jsou správné, zda je veškera 
vyztuž v předepsaném množství dobře uložena. Dále se kontrolují vzdálenosti mezi 
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pruty, krytí výztuže, čistota prutů (musí být zajištěna soudržnost) a trnování pro 
napojení vodorovných kcí.  

 
2.10. Kontrola uložení těsnících prvků a spár  

Do svislých obvodových kcí vkládáme trhací lišty pro vznik řízených smršťovacích 
trhlin. Kontrolujeme jejich uložení po max. vzdálenostech 5 m. U navazujícího 
pracovního záběru musí být vždy odstraněna ochranná fólie trhací lišty předchozího 
záběru.  

 
2.11. Kontrola montáže druhé strany bednění 

Jako u montáže první části bednění kontrolujeme správnou manipulaci na závěsu 
jeřábu, především uchycení sestavy spojených prvků a s tím související BOZP. Po 
usazení a montáži bednící sestavy kontrolujeme tvarovou stabilitu (bez deformací) a 
opatření odbedňovacím postřikem. Kompletní bednící kce má tyto přípustné odchylky:  

Stěny:  

 vodorovná polohy: ± 25 mm od PD  

 svislost bednění: ± 15 mm  
 

2.12. Kontrola provedení betonáže svislých kci  
Beton bude do bednění ukládán pomocí hadice autočerpadla z autodomíchávače 

nebo bádiemi na závěsu jeřábu. Čerstvý beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby 
dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti stanovené v PD. Kontroluje se výška 
shozu betonové směsi, která je u svislých stěn bílé vany max. 1,0 m a u vnitřních 
svislých kcí 1,5 m tak, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných 
kamenných zrn. Beton se ukládá plynule co možno nejblíže k jeho konečné poloze v 
kci.  

Maximální délka pracovního záběru betonáže svislých stěn bíle vany je 15 m.  
Po dokončení betonáže bude probíhat hutnění, kde kontrolujeme dostatečné 

hutnění pomocí ponorného vibrátoru. Hutnění ponornými vibrátory probíhá po 
etapách:  

- max. vzdálenost sousedních vpichů: 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru  

- hloubka průniku do předchozí vrstvy betonu: 50 až 100 mm  
- nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuží nebo bedněním  

 
2.13. Kontrola ošetřování betonu  

U svislých stěn bílé vany určuje dobu odbednění statik podle okolností průběhu 
betonáže, teplot a následného ošetřování. Zpravidla se jedná o dobu, kdy beton 
dosáhne 70% předepsané pevnosti.  

Kontrolujeme správné a bezpečné odbednění konstrukce tak, aby nedošlo k 
poškození odbedňovaných ploch konstrukce. Kontrolujeme správné očištění bednících 
desek a jejich následné skladování před dalším použití. Po odbednění konstrukce beton 
ošetřujeme. Probíhá kontrola správného způsobu ošetřování jako u podlahové desky.  
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3. Výstupní kontrola  
3.1. Kontrola geometrické přesnosti vodorovných a svislých kcí  

Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech kcí s projektovou 
dokumentací, a velikost možných odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než 
dovolená, aby se zabránilo škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v 
provozním stavu. Kontrolují se polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů/stěn. 
Půdorysná poloha sloupů vtažená k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha 
sloupů vztažená k sekundárním osám výškovým – např. váhorys. Svislost sloupů/stěn. 
Obdobně se vztahem k osám měří odchylky pro desky, nosníky. Dále vodorovnost 
desky. Rovněž se měří velikosti a poloha prostupů a otvorů v kci.  

Mezní odchylky kcí:  
Svislé kce  

 vychýlení osy stěny: max. z hodnot (±15 mm; h/400)  

 odchylka mezi osami stěn: max. z hodnot (t/30; 15 mm)  

 volný prostor mezi sousedními stěnami: max. (±20mm; l/600)  

 odchylka polohy stěny v půdorysu: max. ±25 mm  
 

3.2. Kontrola kvality provedení  
Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci 

konstrukce se vysekávají až na hutný beton, pečlivě se očistí od uvolněných částí a před 
nanesením nového betonu důkladně provlhčí vodou. Vzhledové kazy povrchu lze 
opravit cementovou maltou. Otvory po bednících tyčí ve stěnách a sloupech budou 
vyplněny cementovou maltou a uzavřeny betonovou kónickou zátkou.  

 
3.3. Kontrola pevnosti betonu  

Kontrola krychelné pevnosti v tlaku se provede na betonových vzorcích, které 
byly vytvořeny při zkoušce betonové směsi. Pokud nebyly zkušební vzorky vytvořeny a 
je nutná tato kontrola, potvrzení o pevnosti se provede na vzorku, který se odebere 
přímo z konstrukce. V tomto případě se jedná o deformační metodu. Opačná metoda 
(nedeformační) je kontrola Schmidtovým kladívkem. Zkoušky se provádí v laboratořích 
po 28/90 dnech. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol. 
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přesnosti; Duben 1995 
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betonu; Říjen 2011 
  



 

 

 

- 104 - 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT  

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – ŽB 

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 
 

  

AUTOR 

AUTHOR  

Bc. Karel Kroutil  

KONTROLOVAL 

SUPERVISOR  

Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. 

BRNO 2019 
 
  



 

 

 

- 105 - 

 

OBSAH: 
1. Vstupní kontrola           

1.1. Kontrola projektové dokumentace       106 
1.2. Přejímka pracoviště        106 
1.3. Kontrola předchozích prací       106  
1.4. Jakost materiálů         106 
1.5. Kontrola technického stavu strojů       108 
1.6. Kontrola pracovníků a BOZP       108 

2. Mezioperační kontrola         108 
2.1. Kontrola klimatických podmínek      108 
2.2. Kontrola montáže bednění svislých kcí      109 
2.3. Kontrola vázání výztuže svislých kcí      109  
2.4. Kontrola montáže druhé strany bednění     109 
2.5. Kontrola provedení betonáže svislých kci      109 
2.6. Kontrola ošetřování betonu svislých kci     109 
2.7. Kontrola bednění vodorovných kcí       110 
2.8. Kontrola uložení výztuže vodorovných kcí      110 
2.9. Kontrola betonáže vodorovných kcí      110 
2.10. Kontrola ošetřování betonu vodorovných kcí   110 

3. Výstupní kontrola         111 
3.1. Kontrola geometrické přesnosti vodorovných a svislých kcí   111 
3.2. Kontrola kvality provedení        111 
3.3. Kontrola pevnosti betonu        111 

Tabulka kontrol vstupní, mezioperační      112 
Tabulka kontrol mezioperační, výstupní      113 
Seznam použitých norem         114 
 



 

 

 

- 106 - 

 

1. Vstupní kontrola  
1.1. Kontrola projektové dokumentace  

Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace včetně 
zapracování připomínek. Musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a 
investorem. Kontrolu provádí stavbyvedoucí. O provedení kontroly se zapíše zápis do 
stavebního deníku.  

 
1.2. Přejímka pracoviště  

Kontrola přístupu na staveniště, oplocení (min. výška 1,8 m), objektů zařízení 
staveniště – kancelářských kontejnerů, skladovacích ploch, přípojným míst vody a 
elektrické energie. Kontrola polohopisných a výškových bodů – počet a umístění. Vždy 
min. dva polohopisné a jeden výškový.  

 
1.3. Kontrola předchozích prací 

Bude provedena kontrola základové desky, kterou bude kontrolovat 
stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a geodet. 

Musí být provedena kontrola rovinnosti a geometrické přesnosti základové 
desky. Rovinnost bude kontrolována pomocí 2m latě. Odchylka rovinnosti nesmí 
překročit ±15 mm/2 m. 

Následně bude provedena kontrola pevnosti betonu a únosnost podkladu. Ta 
bude provedena nedestruktivní zkouškou tvrdosti Schmidtovým kladívkem. Povrch 
bude čistý a bez trhlin. 

Dále bude provedena kontrola vyčnívající výztuže, na kterou budou navazovat 
stěny a sloupy 1. PP, délka s tolerancí 20 mm, počet kusů a průměr výztuže. 

  
1.4. Jakost materiálů  

U všech materiálů kontrolujeme shodu dodacího listu s objednacím listem při 
každé dodávce. Kontrolujeme, zda tyto požadavky souhlasí s požadavky uvedenými v 
PD. Dále kontrolujeme:  

Bednění  
- čistota – bez zbytků betonu  
- neporušenost – těsnost panelů  
- uložení na staveništi: na pevné a odvodněné ploše, stohování do výšky 

max. 2 m  
Beton  

- kontrola certifikátu betonárky dle ČSN ISO 9001 pro výrobu betonové 
směsi  

- kontrola shody třídy betonu, obsah chloridů a vody, frakce kameniva, 
množství  

- čas plnění - max. doba transportu:  

 t = 0-25°C:  90min  

 t < 0°C:  45min  

 t > 25°C:   45min  
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Namátkově budou vybrány dodávky betonové směsi, z kterých budou odebrány 
vzorky pro zkušební krychle o rozměrech 150 x 150 x 150 mm (3 kusy), na kterých se 
po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje:  

 pevnost betonu v tlaku  

 hloubka max. průsaku tlakovou vodou  

 odolnost povrchu proti působení vody a chemicky 
rozmrazující prostředky  

 
Kontrolovat se bude první dodávka každého dne betonáže nebo při změně 

dodávky jiného druhu betonu, popřípadě každých 25 m3 betonu. Na čerstvé betonové 
směsi provádíme tyto zkoušky:  

 zkoušky zhutnitelnosti  

 kontrola objemové hmotnosti  

 kontrola obsahu vzduchu  
- zkoušky konzistence dle ČSN EN 206 - z počátku provádíme u každého 

autodomíchávače a postupně z každého třetího  

 zkouška sednutím kužele  
 

 
Obrázek 39: Zkouška konzistence sednutí kuželem podle Abramse 
https://slideplayer.cz/slide/11398081/ 

 

 
Obrázek 40: Zkouška konzistence rozlitím kužele 
https://slideplayer.cz/slide/11398081/ 

 

https://slideplayer.cz/slide/11398081/
https://slideplayer.cz/slide/11398081/
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Tabulka 10Konzistence čerstvého betonu při různých podmínkách zabudování 

 
Výztuž:  

- kontrola množství a třídy oceli  
- popisové štítky u všech svazků  
- délka jednotlivých prutů – měření svinovacím metrem  
- profily jednotlivých prutů – měření posuvným měřítkem  
- čistota - nesmí být znečištěny od látek snižujících soudržnost betonu s 

ocelí  
- skladování – na zpevněné odvodněné ploše na dřevěných podkladcích  

 
1.5. Kontrola technického stavu strojů  

Kontrolujeme funkčnost, použitelnost a pravidelné údržby strojů. Stroje 
podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické prohlídce. Před 
použitím strojů je nutné provést kontrolu jejich technického stavu, zda nejsou zjevně 
poškozené a nemají poruchy. Kontrolují se přívodní kabely, stav hladiny provozních 
kapalin, bezpečnostní vypínače a ochranné kryty. Zejména u věžového jeřábu je 
provádíme pravidelné kontroly na začátku každé směny a týdenní kontroly, které jsou 
uvedeny v ČSN 12480-1 

 
1.6. Kontrola pracovníků a BOZP  

Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce. 
Musí být proškoleni o požadavcích na BOZP a seznámeni s technologií provádění 
konstrukce. U pracovníků vykonávající činnost vyžadující příslušné oprávnění je nutné 
zkontrolovat příslušné osvědčení – profesní, strojní, vazačský průkaz.  
 

2. Mezioperační kontrola  
2.1. Kontrola klimatických podmínek  

Kontrola probíhá průběžně každý den měřením 4 x denně (ráno, v poledne, 2 x 
večer). Před betonáží je nutné sledovat předpověď počasí a v případě nízkých teplot 
(pod +5°C) připravit opatření. Podmínky přerušení veškerých prací:  

 teplota vzduchu nižší než -5°C  

 silný déšť  

 rychlost větru vyšší než 10 m/s  

 viditelnost nižší než 30 m 
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2.2. Kontrola montáže bednění svislých kcí  
Jako první provedeme kontrolu vytyčení svislých kcí. Kontrolujeme manipulaci s 

bedněním na úvazu jeřábu zejména dodržení BOZP. Dále je nutno ověřit neporušenost 
povrchu bednění, zdali při přesunu na místo nedošlo k poškození bednění vizuální 
kontrolou. Po montáži zkontrolujeme tvarovou stabilitu a svislost.  

 
2.3. Kontrola vázání výztuže svislých kcí  

Kontrola uložení výztuže dle PD. Průměry výztuže budou kontrolovány jak při 
dodání na stavbu tak po zabudování do konstrukce a to zda jsou v souladu s PD. Při 
kontrole výztuže před zalitím je na stavbu přizván statik, který dle projektové 
dokumentace zkontroluje, zda průměry jednotlivé výztuže jsou správné, zda je veškera 
vyztuž v předepsaném množství dobře uložena. Dále se kontrolují vzdálenosti mezi  

pruty, krytí výztuže, čistota prutů (musí být zajištěna soudržnost) a trnování pro 
napojení vodorovných kcí.  

 
2.4. Kontrola montáže druhé strany bednění 

Jako u montáže první části bednění kontrolujeme správnou manipulaci na závěsu 
jeřábu, především uchycení sestavy spojených prvků a s tím související BOZP. Po 
usazení a montáži bednící sestavy kontrolujeme tvarovou stabilitu (bez deformací) a 
opatření odbedňovacím postřikem. Kompletní bednící kce má tyto přípustné odchylky:  

Stěny:  

 vodorovná polohy: ± 25 mm od PD  

 svislost bednění: ± 15 mm  
 

2.5. Kontrola provedení betonáže svislých kci  
Beton bude do bednění ukládán pomocí hadice autočerpadla z autodomíchávače 

nebo bádiemi na závěsu jeřábu. Čerstvý beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby 
dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti stanovené v PD. Kontroluje se výška 
shozu betonové směsi, která je u svislých stěn bílé vany max. 1,0 m a u vnitřních 
svislých kcí 1,5 m tak, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných 
kamenných zrn. Beton se ukládá plynule co možno nejblíže k jeho konečné poloze v 
kci.  

Maximální délka pracovního záběru betonáže svislých stěn bíle vany je 15 m.  
Po dokončení betonáže bude probíhat hutnění, kde kontrolujeme dostatečné 

hutnění pomocí ponorného vibrátoru. Hutnění ponornými vibrátory probíhá po 
etapách:  

- max. vzdálenost sousedních vpichů: 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru  

- hloubka průniku do předchozí vrstvy betonu: 50 až 100 mm  
- nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuží nebo bedněním  

 
2.6. Kontrola ošetřování betonu svislých kci 

U svislých stěn bílé vany určuje dobu odbednění statik podle okolností průběhu 
betonáže, teplot a následného ošetřování. Zpravidla se jedná o dobu, kdy beton 
dosáhne 70% předepsané pevnosti.  

Kontrolujeme správné a bezpečné odbednění konstrukce tak, aby nedošlo k 
poškození odbedňovaných ploch konstrukce. Kontrolujeme správné očištění bednících 
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desek a jejich následné skladování před dalším použití. Po odbednění konstrukce beton 
ošetřujeme. Probíhá kontrola správného způsobu ošetřování jako u podlahové desky.  

 
2.7. Kontrola bednění vodorovných kcí  

Zkontroluje se především vodorovnost bednění a jeho výšková úroveň. Kontrola 
provedení, rozmístění podpěr, geometrie a stability bednění. Při montáži bednění se 
provede vizuální kontrola jednotlivých prvků. Zkontrolují se jejich rozměry a stav, zda 
nejsou výrazně poškozeny. Bednění vodorovných konstrukcí musí být řádně 
podepřeno, aby nedošlo k posunutí, uvolnění či zborcení celé konstrukce. Vzdálenost 
podpěr musí odpovídat předepsaným vzdálenostem od výrobce. Dále se zkontroluje 
těsnost bednících desek, mezi kterými nesmí být mezery. V průběhu sestavování 
bednění pro vodorovné konstrukce musí být kontrolována průběžně výška konstrukce, 
která zajistí, aby konstrukce byla umístěna na správném místě. Mezní odchylka je 
stanovena na ± 10 mm. Po sestavení bednění je nutné zkontrolovat vodorovnost 
pomocí vodováhy.  

 
2.8. Kontrola uložení výztuže vodorovných kcí  

Kontrola výztuže vodorovných konstrukcí je obdobná jako kontrola výztuže u 
svislých konstrukcí. Zkontroluje se uložení výztuže, její správné rozmístění (především 
svařovaných sítí), přesahy. Vše musí být v souladu s PD. Po uložení výztuže musí být 
dostatečně zajištěna její stabilita svázáním. Dále se provede kontrola minimální krycí 
vrstvy výztuže (25 mm), kterou zajistí správně rozmístěné distančních podložek. Povrch 
výztuže nesmí být mastný, poškozený, znečištěný hrubšími nečistotami nebo jinými 
škodlivými látkami. 

 
2.9. Kontrola betonáže vodorovných kcí  

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a 
trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Kontroluje se výška shozu betonové 
směsi, která nesmí být větší než 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení 
jednotlivých složek betonu. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné 
poloze. Dále se kontroluje dodržování plynulosti betonáže. Zásady a kontrola hutnění 
betonové směsi probíhá obdobně jako u podlahové desky. 

 
2.10. Kontrola ošetřování betonu vodorovných kcí 

Stropní desky je možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti betonu. Při 
odbedňování musí být ponechány stojky, není možné odbednit celé pole a potom 
stojky doplnit. PD udává nechat stropní kce liniově podstrkovány až do nabytí 100% 
krychelné pevnosti betonu. Obecně se odbedňování provádí tak, by nedocházelo k 
většímu nebo jinému namáhání konstrukce, než pro jaké je určena.  

Betonová směs se musí po betonáži dále ošetřovat vodou, aby nedošlo k 
dehydrataci, popraskání a následně ztrátě stability betonu. Při tomto procesu 
kontrolujeme rovnoměrnost kropeni betonu, intervaly, kropeni, které jsou u čerstvého 
betonu min. dvakrát denně a možný vznik nežádoucích vad betonu (praskliny, pukliny). 
Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu 
nedosáhne nejméně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 0 °C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může 
odolávat mrazu bez poškození (obvykle fc > 5MPa). 
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3. Výstupní kontrola  
3.1. Kontrola geometrické přesnosti vodorovných a svislých kcí  

Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech kcí s projektovou 
dokumentací, a velikost možných odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než 
dovolená, aby se zabránilo škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v 
provozním stavu. Kontrolují se polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů/stěn. 
Půdorysná poloha sloupů vtažená k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha 
sloupů vztažená k sekundárním osám výškovým – např. váhorys. Svislost sloupů/stěn. 
Obdobně se vztahem k osám měří odchylky pro desky, nosníky. Dále vodorovnost 
desky. Rovněž se měří velikosti a poloha prostupů a otvorů v kci.  

Mezní odchylky kcí:  
Svislé kce  

- vychýlení osy stěny:    max. z hodnot (±15 mm; h/400)  
- odchylka mezi osami stěn:   max. z hodnot (t/30; 15 mm)  
- volný prostor mezi sousedními stěnami: max. (±20mm; l/600)  
- odchylka polohy stěny v půdorysu:   max. ±25 mm  

Vodorovné kce  
- rovinnost povrchu celkově:    ± 15mm/2m  
- rovinnost povrchu místně:    ± 6mm/0,2m  
- vychýlení desky:     ± (10 + l/500) mm  
- v místě podpěr u sousedních stropů:   ± 20 mm 
 

3.2. Kontrola kvality provedení  
Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci 

konstrukce se vysekávají až na hutný beton, pečlivě se očistí od uvolněných částí a před 
nanesením nového betonu důkladně provlhčí vodou. Vzhledové kazy povrchu lze 
opravit cementovou maltou. Otvory po bednících tyčí ve stěnách a sloupech budou 
vyplněny cementovou maltou a uzavřeny betonovou kónickou zátkou.  

 
3.3. Kontrola pevnosti betonu  

Kontrola krychelné pevnosti v tlaku se provede na betonových vzorcích, které 
byly vytvořeny při zkoušce betonové směsi. Pokud nebyly zkušební vzorky vytvořeny a 
je nutná tato kontrola, potvrzení o pevnosti se provede na vzorku, který se odebere 
přímo z konstrukce. V tomto případě se jedná o deformační metodu. Opačná metoda 
(nedeformační) je kontrola Schmidtovým kladívkem. Zkoušky se provádí v laboratořích 
po 28/90 dnech. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol. 
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1. Věžový jeřáb LIEBHERR 71 EC – B 6 
Posouzení únosnosti 
Na staveništi budou umístěny dva věžové jeřáby Liebherr 71EC – B6, viz výkres 

Situace zařízení staveniště.  

 
Obrázek 41: Délka výložníku jeřábu 
Zdroj: https://www.kranimex.cz/pdf/pujcovna/71_EC_B_5.pdf  

Věžový jeřáb označení 2.1 bude mít výšku věže 30,95 m a délka výložníku 35 m 
s nosností do 2 t. Jeřáb bude převážně zvedat prvky systémového stěnového a 
stropního bednění a svazky výztuží pro monolitické konstrukce, které budou mít 
maximální hmotnost do 2 tun, výztuž bude skládána z nákladního vozidla přímo na 
stropní bednění do maximální vzdálenosti 30 m. Dále bude zvedat maximálně 3 
předem smontované rámové prvky bednění Framax Xlife 2,70x3,30 o celkové 
hmotnosti 1,54 t do vzdálenosti 33 m. 

 

 

 

 

 

Výztuž  

max 2000 kg 

 

Bednění  

max 1500 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Věžový jeřáb označený 2.2 bude mít výšku věže 34,85 m a délku výložníku 35 m 
s nosností do 2 t. Bude sloužit k montáži ocelové konstrukce, kdy nejvzdálenější 
břemeno (diagonála TR324x10), které je vzdáleno 32m od osy jeřábu a váží 320 kg, 
nejtěžší ocelový prvek (diagonála TR324x20) má hmotnost 620 kg a je ve vzdálenosti 
25 m od osy jeřábu. Dále bude jeřáb zvedat koše s prvky stropního bednění a svazky 

Obrázek 42:Zátěžový diagram s vyznačenými břemeny, Zdroj: Autor 

https://www.kranimex.cz/pdf/pujcovna/71_EC_B_5.pdf
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výztuží pro monolitické stropní desky o maximální hmotnosti do 2 tun, výztuž bude 
přemístěna z nákladního vozidla rovnou na stropní bednění a nebude tedy hrozit 
situace, že by jeřáb nemohl zdvihnout příliš vzdálené těžké břemeno. 

 

 

 
 
Výztuž 
Max 2000 kg 
 
 
 
diagonála 
TR324x20, 650 kg 
 
diagonála 
TR324x10, 430 kg 

 

 

 

 

 
 

Finanční a časové posouzení 
Cena montáže – 55 000 Kč 
Cena za pronájem – 64 000 Kč/měsíc 
Cena demontáže – 55 000 Kč 
Cena za dopravu – 55 000 Kč/50km  
Předpokládaná délka výstavby 20 měsíců, nasazení jeřábu se předpokládá po 

dobu 11 měsíců.  
Nasazení od 2. 5. 2019 – 2. 4. 2020 
Celkové náklady na oba jeřáby – 1 738 000 Kč bez DPH 

 

Vliv na ekologii a životní prostředí 
Výhody věžového jeřábu:   Nepotřebuje spalovací motor 

     Nehrozí únik pohonných hmot 
     Menší hlučnost 
     Vznik COx a NOx pouze při dopravě na staveniště 
 

Nevýhody věžového jeřábu:  Závislost na el. energii 
Nutno dobře promyslet návrh, aby bylo možné 
obsloužit všechny místa staveniště  
Stacionární poloha 
 
 

Obrázek 43: Zátěžový diagram s vyznačenými břemeny, Zdroj: autor 
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2. Terex Demag  AC 50 – 1 
 

Autojeřáb bude na stavbě využit pro stavbu věžových jeřábů a pro montáž 
nosného ocelového konstrukce pod VZT jednotku. Rošt bude smontován na šest 
jednotlivých částí o hmotnosti přibližně 2,5 t na montážní ploše na zemi a pak bude 
vyzvednut na střechu, kde bude zkompletován. Celková hmotnost konstrukce je 15 t. 

 
Maximální nosnost – 50 t 
Délka výložníku – 10,1 – 40 m 
Celková délka vozidla – 11,2 m 
Šířka při zapatkování – 6,4 m  
Výška – 3,53 m 
Výkon – 240 kW 
Rychlost – 80km/h 

 
Obrázek 45: Schéma zapatkovaného autojeřábu 
Zdroj: http://www.jeraby-autojeraby.cz/  

Obrázek 44: Schéma Terex AC 50 
Zdroj: http://www.jeraby-autojeraby.cz/  

http://www.jeraby-autojeraby.cz/
http://www.jeraby-autojeraby.cz/
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Finanční a časové posouzení 
Transport – 110 Kč/km 
Výkon – 2250 Kč/h 
Prostoj – 1100 Kč/h 
Vzdálenost z půjčovny autojeřábu na stavbu je cca 13 km. 
Montáž dvou věžových jeřábů bude probíhat přibližně 20 hodin. 
Montáž ocelové konstrukce bude probíhat přibližně 50 hodin, z toho se 

předpokládá 15 hodin prostoj autojeřábu. 
Transport: 4 * 13 * 110 = 5 720 Kč 
Výkon: 55 * 2250 = 123 750 Kč 
Prostoj: 15 * 1100 = 16 500 Kč 
Celkové náklady na autojeřáb – 145 970 Kč bez DPH 

 
Vliv na ekologii a životní prostředí 
Výhody autojeřábu:   Libovolný pohyb po staveništi a výběr místa pro 

ustanovení vzhledem k aktuální prováděné 
činnosti 
Při delší odstávce možnost kdykoliv vrátit a 
neplatit 

 
Nevýhody autojeřábu:  Potřeba spalovacího motoru 
     Hrozba úniku pohonných a provozních hmot 
     Při zapatkování zabírá hodně místa na staveništi 
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Hmotnost zvedaného břemene 1200 kg 
  

Obrázek 46:Zátěžový diagram s vyznačeným břemenem 
Zdroj http://www.jeraby-autojeraby.cz/ ,  autor 

http://www.jeraby-autojeraby.cz/
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Obrázek 49: přepravní parametry vrtné soupravy 
Zdroj http://www.cenekajezek.cz/storage/Bauer_BG20.pdf  

Obrázek 48: přepravní parametry vrtné soupravy 
Zdroj: http://www.cenekajezek.cz/storage/Bauer_BG20.pdf   Obrázek 47: rozměry vrtné soupravy 

Zdroj: http://www.cenekajezek.cz/storage/Bauer_BG20.pdf  

3. Vrtná souprava Bauer BG 20H 
Pro realizaci pilotových základů bude použita vrtná souprava Bauer BG 20H. 

Navržené monolitické piloty dle projektu jsou do maximální délky 28m, což znamená, 
že tento typ vrtačky dle jejího dosahu je vhodný. Vrty budou prováděny průběžným 
rotačním vrtáním nekonečným šnekem. Vrty budou paženy ocelovými výpažnicemi. Na 
staveniště bude souprava dopravena nákladním automobilem s přívěsem na přepravu 
stavebních strojů. 

Technické parametry: 
Celková výška 21 920 mm 
Hmotnost 58 500 kg 
Pracovní doba 9500 m/h 
Hloubka vrtání 45 m 
Rychlost vrtu 7 m/min 
Přítlak vrtné hlavice 20 tun 
Hlučnost 115 dB 
Vrtné nářadí: spirál (Ø630, 900 mm) 

 
      Nasazení: 2. 4. 2019 – 29. 4. 2019 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

http://www.cenekajezek.cz/storage/Bauer_BG20.pdf
http://www.cenekajezek.cz/storage/Bauer_BG20.pdf
http://www.cenekajezek.cz/storage/Bauer_BG20.pdf
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4. Vrtná souprava Klemm Bohrtechnik KR 806 
Souprava bude použitá k vrtání zemních kotev záporového pažení, kterým je 

zajištěna stabilita stavební jámy. Soupravou se provádí jak samotný vrt, tak i injektáž 
vrtu. Na staveniště bude dopravena nákladním automobilem s přívěsem na přepravu 
stavebních strojů. 

Technické parametry: 
Výkon motoru:    147 kW 
Provozní hmotnost:   19 t 
Tlak v systému:    320 bar 
Max. rychlost pojezdu:   2 km/h 
Vnější hlučnost:    111 dB(A) 
Rychlost vrtání:    1m/2min 

Přepravní rozměry: 
Šířka:     2500 mm 
Výška:     2950 mm 
Délka:     8100 mm 
 
Nasazení: 23. 3. 2019 – 25. 4. 2019 

 
Obrázek 50: Klemm KR 806, 
Zdroj:  http://dcrs-machines.com/product/klemm-kr-806-3/ 

 

 
 

http://dcrs-machines.com/product/klemm-kr-806-3/
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Obrázek 51: Tatra T 158 
zdroj: http://www.lesovozy.cz/x7691-tatra-t-158-phoenix-6~6-s3-e6   

Obrázek 52: Tatra T 158 
zdroj: http://www.tatra.cz/underwood/download/files/tatra-t-158-8p5r36-341-6x6_cz.pdf  

5. Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T 158  
Nákladní automobil bude použit pro odvoz vytěžené zeminy a suti (při bourání 

stěny podél ulice U Červeného mlýna). Na stavbě bude potřeba 5 automobilů pro 
plynulý chod výstavby.  

 
Technické parametry: 

Užitné zatížení:    25 000 t 
Pohon:     6x6 (plně pohonné vozidlo) 
Rozvor:     3 440 + 1 450 mm 
Šířka:     2500 mm 
Max. tech. přípustná hm.:  30 000 kg 
Maximální rychlost:   85 km/h (omezovač rychlosti) 
Objem korby:    14 m3 
Nasazení: 16. 3. 2019 – 29. 4. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

http://www.lesovozy.cz/x7691-tatra-t-158-phoenix-6~6-s3-e6
http://www.tatra.cz/underwood/download/files/tatra-t-158-8p5r36-341-6x6_cz.pdf
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Obrázek 53: rypadlo CAT M316D 
zdroj:http://www.zeppelin.sk/public/data/cat_data/rent/6

44/M316D.pdf  

6. Kolové rypadlo CAT M316D 
Kolové rypadlo bude využito pro vyhloubení stavební jámy. Na staveniště bude 

dopraveno nákladním automobilem s přívěsem na přepravu stavebních strojů. Na 
stavbě budou použita 2 rypadla. 

Nasazení: 16. 3. 2019 – 29. 4. 2019 
Technické parametry:  

Výkon motoru 117 kW 
Max. hloub. dosah / max. dosah 6,07 / 9,38 m 
Objem lopaty 0,38 – 1,26 m3 
Zvolená lopata š. 1300 mm / 1,1 m3 / 652 kg 
Provozní hmotnost stroje 18 t (jednodílný výložník) 
Jednodílní výložník 2400 mm  
Vnější akustický hluk 100 dB 

 
Tabulka 11: parametry rypadla CAT M316D 

  
 
  

http://www.zeppelin.sk/public/data/cat_data/rent/644/M316D.pdf
http://www.zeppelin.sk/public/data/cat_data/rent/644/M316D.pdf
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7. Autodomíchávač Stetter C3  
Autodomíchávač bude sloužit k dopravě betonové směsi z betonárny na stavbu. 

Betonáž bude probíhat buď rovnou z autodomíchávače pomocí usměrňovací sypákové 
roury a pomocí autočerpadla v případě betonáže základové desky a podkladních 
betonů, v případě betonáže kcí hrubé vrchní stavby za pomoci stacionárního jeřábu s 
bádií. 

Nasazení: s přestávkami v období od 2. 4. 2019 – 4. 2. 2020 

 
Obrázek 54: Autodomíchávač Stetter C3 
zdroj: http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html  

 
Tabulka 12: Technická data autodomíchávačů řady BASIC LINE 

  
 
  

http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html
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8. Autočerpadlo SCHWING S 34 X  
Autočerpadlo bude na staveništi sloužit pro přepravu betonové směsi 

monolitické základové desky.  
Nasazení: 25. 5. 2019 – 28. 5. 2019 

 
Obrázek 55: Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
zdroj: http://www.schwing.cz/cz/autocerpadla.html  

  
 

Tabulka 13: Technické parametry autočerpadla S 34 X 

  
 

  

http://www.schwing.cz/cz/autocerpadla.html
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Obrázek 56: Dosah autočerpadla SCHWING S 34 X 
zdroj: http://www.schwing.cz/cz/autocerpadla.htm  

  
 
  

http://www.schwing.cz/cz/autocerpadla.htm
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9. Souprava - Tahač MAN TGX 8x4 a teleskopický 6 osý rovinný návěs 
Goldhoffer STZ - L6 – 62/80F1AA  

Souprava bude sloužit k přepravě vrtné soupravy Bauer BG 20H a kolových 
rypadel CAT M316D 

 

 
Obrázek 57: Tahač MAN TGX 8x4,  
zdroj http://www.truck1-cz.com/tahace/m_a_n_tgx_41_540_8x4_manual_retarder-a1787418.html  

 

 
Obrázek 58: Souprava tahače s návěsem,  
zdroj: http://www.nosreti-doprava.cz/userfiles/nosreti-katalog-doprava-web-cz.pdf   

 
Technické parametry:  

Nosnost soupravy: 80t  
Délka ložné plochy: 13 200 – 29 250 mm  
Šířka ložné plochy: 2550 mm  
Výška ložné plochy: 920 mm  

 

  

http://www.truck1-cz.com/tahace/m_a_n_tgx_41_540_8x4_manual_retarder-a1787418.html
http://www.nosreti-doprava.cz/userfiles/nosreti-katalog-doprava-web-cz.pdf
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10. Nákladní automobil MAN 35.400 s hydrau. rukou HIAB 477E -6  

Vozidlo bude sloužit především k dopravě a složení vyzdívkových tvárnic, suchých 
pytlovaných směsí, naložení a vyložení staveništních buněk aj. Dále bude využito pro 
přepravu armovací výztuže a bednících dílců či řeziva. Automobil budu využíván 
v průběhu celé výstavby od 4. 3. 2019 – 24. 10. 2020 

 

 
Obrázek 59: MAN 35.400 s hydrau. rukou HIAB 477E -6 
zdroj: http://www.autodoprava-hado-praha.cz/  

 
Technické parametry 

Nosnost vozidla :12,0 t 
Ložná plocha:6200 x 2450 mm 
Výška odnímatelných bočnic:520 mm 
Max. nosnost hydraulické ruky:12,0 t 
Max. dosah hydraulické ruky: 16,5 m 
Celková délka vozidla: 10500 mm 

 
 

  

http://www.autodoprava-hado-praha.cz/
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11. Bádie na beton typ 1016H.12 PAM - s plošinou, ovládání kolem 
Na stavbě budou dvě bádie, každá pro jeden věžový jeřáb, bude sloužit pro 

betonáž stropů, stěn a sloupů hrubé vrchní stavby. 
Nasazení od 2. 5. 2019 – 2. 4. 2020  
Parametry:  

Objem: 1000l 
Výška:  1690mm 
Hmotnost: 610kg 
Nosnost: max. 2400kg  
 

 
Obrázek 60: Badie 1016H.12PAM,  
ZDroj: http://www.badie-na-beton.cz/produkty/badie-na-beton/9-badie-na-beton-typ-1016h-pam-s-plosinou-

ovladani-kolem.html  

  

http://www.badie-na-beton.cz/produkty/badie-na-beton/9-badie-na-beton-typ-1016h-pam-s-plosinou-ovladani-kolem.html
http://www.badie-na-beton.cz/produkty/badie-na-beton/9-badie-na-beton-typ-1016h-pam-s-plosinou-ovladani-kolem.html
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12. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP  
Stavební výtah bude použit na vertikální přepravu stavebního materiálu a osob. 

Na místech nakládky a vykládky je opatřen výstupy. Max. počet přepravovaných osob 
jsou 3.  

 
Technické parametry:  

Nosnost: 500 kg (osoby) 850 kg (náklad)  
Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby) 24 m/min (náklad)  
Rozměr klece: 160/140/110 cm (d/š/v)  
Max. výška: 100 m  
Zastavěná plocha: 2 x 2,5 m 
Napájení: 400 V 
 
 

 
Obrázek 61: Geda 500 Z/ZP 
zdroj: http://www.svp.cz/geda.html  

  
 
  

http://www.svp.cz/geda.html
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 Tabulka 15: Specifikace sila 

Tabulka 14: Objem sila 

Obrázek 63:Pneumatický dopravník  
zdroj:https://www.bauserviscz.com/katalo

g/katalog_M-TEC.pdf  

Obrázek 62: Silo Baumit 
zdroj: 

https://baumit.cz/produkty/40
38/baumit-primo-1  

13. Silo suchých směsí 20 m3 a směšovací čerpadlo pro sila 

suchých směsí m-tec SMP-P 
Silo bude zejména využíváno pro omítání strojní omítačkou.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pneumatický dopravník a směšovací čerpadlo suchých směsí s vodou pro provádění omítek.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasazení: 14. 4. 2020 – 17. 8. 2020 
 
 
 
  

https://www.bauserviscz.com/katalog/katalog_M-TEC.pdf
https://www.bauserviscz.com/katalog/katalog_M-TEC.pdf
https://baumit.cz/produkty/4038/baumit-primo-1
https://baumit.cz/produkty/4038/baumit-primo-1
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Obrázek 64: Husqvarna 445 e series 
zdroj: https://www.leza.cz/retezove-

pily/husqvarna-445-e-series/  

Obrázek 65: Bosch GKS 65 GCE Professional ,  
zdroj: https://www.naradibosch.com/bosch-gks-

65-gce?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvRYj-
vZ0OODoFL2KjXuAlDNwBDrFdStGQcgy94D8iYv_Zteo
rIx1oaAvoZEALw_wcB  

Obrázek 66: GWS 24-180 LVI Professional 
zdroj: https://www.naradibosch.com/bosch-gws-24-

180-
lvi?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUtidRHygOyBoWY
HutK3C9aVKBY1hfLTRpjCbg3MSFs2DYCqmaQC9goaAn31EA
Lw_wcB  

14. Motorová řetězová pila Husqvarna 445 e-series 

Motorová benzínová řetězová pila poslouží pro úpravu řeziva bednění. 
 

 

 

15. Ruční okružní pila Bosch GKS 65 GCE Professional  

Použití pro rychlou úpravu dřevěných prvků a prvků na bázi dřeva. 
 

Jmenovitý příkon  1800 W  
Napětí  230 V  
Volnoběžné otáčky  2300 - 5000 ot./min.  
Velikost pilového kotouče  190 x 30 mm  
Hloubka řezu (90°)  65 mm  
Hloubka řezu (45°)  48 mm  
Hladina akustického výkonu  99 dB  
Hodnota emise vibrací  3,0 m/s2  
Hmotnost  5,2 kg  

 
 
 
 

16. Úhlová bruska GWS 24-180 LVI Professional  

Především pro zabrušování armovací výztuže a případnou délkovou úpravu. 
 

Jmenovitý příkon  2400 W  
Napětí  230 V  
Volnoběžné otáčky  8500 ot./min.  
Průměr kotouče   180 mm  
Závit hřídele brusky  M 14  
Hladina akustického výkonu  103 dB  
Hodnota emise vibrací  1,5 - 5,5 m/s2  
Hmotnost  5,4 kg  

Zdvihový objem válce  45,7 cm3  
Výstupní výkon  2,1 kW  
Maximální otáčky motoru při  
zatížení  

9000 ot./min  

Objem palivové nádrže  0,45 l  
Spotřeba paliva  481 g/kWh  
Objem olejové nádrže  0,26 l  
Kroutící moment, max.  2,4 Nm/6300 ot./min  
Ekvivalentní hladina vibrací  
přední/zadní rukojeti  

1,9/2,6 m/s-2  

Hladina akustického výkonu  114 dB  
Hladina akustického tlaku u ucha  
obsluhy  

103 dB  

Rozteč řetězu  .325"  
Rychlost řetězu  23 m/s  
Doporučená délka vodící lišty  33 - 50 cm  
Hmotnost  5,1 kg  

https://www.leza.cz/retezove-pily/husqvarna-445-e-series/
https://www.leza.cz/retezove-pily/husqvarna-445-e-series/
https://www.naradibosch.com/bosch-gks-65-gce?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvRYj-vZ0OODoFL2KjXuAlDNwBDrFdStGQcgy94D8iYv_ZteorIx1oaAvoZEALw_wcB
https://www.naradibosch.com/bosch-gks-65-gce?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvRYj-vZ0OODoFL2KjXuAlDNwBDrFdStGQcgy94D8iYv_ZteorIx1oaAvoZEALw_wcB
https://www.naradibosch.com/bosch-gks-65-gce?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvRYj-vZ0OODoFL2KjXuAlDNwBDrFdStGQcgy94D8iYv_ZteorIx1oaAvoZEALw_wcB
https://www.naradibosch.com/bosch-gks-65-gce?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvRYj-vZ0OODoFL2KjXuAlDNwBDrFdStGQcgy94D8iYv_ZteorIx1oaAvoZEALw_wcB
https://www.naradibosch.com/bosch-gws-24-180-lvi?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUtidRHygOyBoWYHutK3C9aVKBY1hfLTRpjCbg3MSFs2DYCqmaQC9goaAn31EALw_wcB
https://www.naradibosch.com/bosch-gws-24-180-lvi?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUtidRHygOyBoWYHutK3C9aVKBY1hfLTRpjCbg3MSFs2DYCqmaQC9goaAn31EALw_wcB
https://www.naradibosch.com/bosch-gws-24-180-lvi?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUtidRHygOyBoWYHutK3C9aVKBY1hfLTRpjCbg3MSFs2DYCqmaQC9goaAn31EALw_wcB
https://www.naradibosch.com/bosch-gws-24-180-lvi?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUtidRHygOyBoWYHutK3C9aVKBY1hfLTRpjCbg3MSFs2DYCqmaQC9goaAn31EALw_wcB
https://www.naradibosch.com/bosch-gws-24-180-lvi?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUtidRHygOyBoWYHutK3C9aVKBY1hfLTRpjCbg3MSFs2DYCqmaQC9goaAn31EALw_wcB
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Obrázek 69ponorný vybrátor ENAR M6 AFP 
zdroj: https://profi-elektro.cz/vysokofrekvencni-ponorny-vibrator-s-motorem-v-hlavici-enar-m6-

afp-373  

 

Obrázek 67: GBH 5-40 DCE 
Professional 

Zdroj 
https://www.naradibosch.com/bosch-gbh-
5-40-dce  

Obrázek 68: GBH 2-28 F Professional 
zdroj: 

https://www.naradibosch.com/bosch-gbh-2-28-
f-239d0j  

 

17. Vrtací kladivo GBH 5-40 DCE Professional  

Kladivo určené pro sekání a příklepové vrtání do betonu 
 

 
 

 

18. Vrtací kladivo GBH 2-28 F Professional  

Pro vrtání do betonu pro zajištění polohy bednění. Funkce vrtání, příklepového 
vrtání i sekání. 

 

 

 

19. Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Enar M6 AFP  

Pro důkladné zhutňování čerstvého betonu zejména svislých konstrukcí 
 

 

 

  

Jmenovitý příkon  1150 W  
Rázová energie, max.  8,8 J  
Počet příklepů při jmenovitých 
otáčkách  

1500 - 3050/min  

Jmenovité otáčky  170 - 340 ot./min.  
Hmotnost  6,8 kg  
Upínání nástrojů  SDS-max  
Hodnota emise vibrací při sekání  7,5 m/s2  
Hodnota emise vibrací při  
příklepovém vrtání  

10,5 m/s2  

Max. průměr vrtání do betonu  12 - 40 mm  
Vrtání do betonu s prorážecími vrtáky  45 - 55 mm  
Vrtání do betonu s dutými vrtacími  
korunkami  

40 - 90 mm  

Jmenovitý příkon  850 W  
Rázová energie, max.  3,2 J  
Počet příklepů při jmenovitých otáčkách  0 - 4000/min.  
Jmenovité otáčky  0 900 ot./min.  
Hmotnost  3,1 kg  
Upínání nástrojů  SDS-plus  
Max. průměr vrtání do betonu  4 - 28 mm  
Vrtání do betonu s dutými vrtacími 
korunkami  

68 mm  

Max. průměr vrtání, ocel  13 mm  
Max průměr vrtání. dřevo  30 mm  
Hodnota emise vibrací - sekání  11,0 m/s2  
Hodnota emise vibrací - příklepové vrtání  11,0 m/s2  

Délka  430 mm  

Napětí / frekvence  200 V / 42 Hz  

Hmotnost  15 kg  

Odběr proudu  16 A  

Průměr vibračních 

hlavic  

různé druhy  

Vibrace  12000 / min.  

Výkonnost  35 m3/hod.  

https://profi-elektro.cz/vysokofrekvencni-ponorny-vibrator-s-motorem-v-hlavici-enar-m6-afp-373
https://profi-elektro.cz/vysokofrekvencni-ponorny-vibrator-s-motorem-v-hlavici-enar-m6-afp-373
https://www.naradibosch.com/bosch-gbh-5-40-dce
https://www.naradibosch.com/bosch-gbh-5-40-dce
https://www.naradibosch.com/bosch-gbh-2-28-f-239d0j
https://www.naradibosch.com/bosch-gbh-2-28-f-239d0j
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Obrázek 70: Enar QZH 
zdroj: http://www.emkol.cz/eshop/product/plovouci-vibracni-

lista-enar-qzh/  

Obrázek 72: Kühtreiber KITin 
2040 MIG 

zdroj: 
https://svarecky.heureka.cz/kuhtre
iber-kitin-2040-mig-euro/  

20. Plovoucí vibrační lišta Enar QZH  

Pro plošné uhlazení vodorovných monolitických kcí.  
 

Zdvihový objem  25 cm3  

Příkon   1,1 W  
Otáčky   7000 ot/min.  
Objem nádrže  0,5 l  
Frekvence  9 500 /min  
Délka lišty  4 m  
Hmotnost  27 kg 

 
 
 

21. Hladička betonu WACKER CT 36-5A  

Hladička betonu bude použita pro 
zahlazení a dohutnění drátkobetonové desky. 

 
Hmotnost  73 kg  
Počet lopatek  4  
Průměr  915 mm  
Výkon  4,3 kW  

 
 
 

 
 

22. Svářecí agregát Kühtreiber KITin 2040 MIG  

Pro svařování armokošů pilot nebo pro potřebu bodových svarů výztuže ŽB 
monolitických kcí.  

 

 
 

Svařování stykovacích výztuží k 
ocelovým deskám skeletových 
prefabrikovaných prvků. Napájení  

230 V  

Jištění  16 A pomalé  
Rozsah svařovacího proudu  20 - 150 A (CO2)  

20 - 170 A (Ar + CO2)  
Síťový proud / příkon 60%  12 A / 5,3 kWA  
Počet regulačních stupňů  plynule  
Rychlost podávání  1 - 11 m / min.  
Napětí naprázdno  22 - 31 V  
Krytí  IP23S  
Rozměr  470x200x310 mm  
Hmotnost  13 kg  
  

Obrázek 71: Wacker Neuson CT 24 
zdroj http://www.wackerneuson.cz/cs/vyrobky/technologie-na-beton/hladicky-betonu/benzinove-rucni-

hladicky-betonu/model/ct24/  

http://www.emkol.cz/eshop/product/plovouci-vibracni-lista-enar-qzh/
http://www.emkol.cz/eshop/product/plovouci-vibracni-lista-enar-qzh/
https://svarecky.heureka.cz/kuhtreiber-kitin-2040-mig-euro/
https://svarecky.heureka.cz/kuhtreiber-kitin-2040-mig-euro/
http://www.wackerneuson.cz/cs/vyrobky/technologie-na-beton/hladicky-betonu/benzinove-rucni-hladicky-betonu/model/ct24/
http://www.wackerneuson.cz/cs/vyrobky/technologie-na-beton/hladicky-betonu/benzinove-rucni-hladicky-betonu/model/ct24/
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23. Vibrační deska obousměrná WACKER DPU 6055  

Vibrační deska bude použita pro 
zhutňování štěrkových podsypu. 

 
Motor  naftový  
Hmotnost  490 kg  
Pojezd  obousměrný  
Výkon  9,6 kW  

 
 
 
 
 

24. Vysokotlaká studenovodní myčka Kärcher HD 6/15 C plus  

Bude sloužit k čistění komunikace, pomůcek a strojů 
vyjíždějících ze stavby.  

 
Hmotnost  23 kg  
Rozměry  360x375x925 mm  
Max. průtok  560 l/hod  
Max. tlak  190 bar  
Pracovní tlak  3-15 MPa  
Příkon  3,1 kW  

 
 
 
 
 

 
 

25. Paletový vozík BF-ARm  

Paletový vozík bude použit pro rozvezení palet s tvarovkami vyzdívek, stěn, 
příček a dalším materiálem na paletách. 

 
Vidlice  1150 mm  
Nosnost  2,5 t  

  

Obrázek 74: Kärcher HD 6/15 C plus,  
zdroj http://vysokotlake-cistice.heureka.cz/karcher-hd-6-15-c-plus/  

Obrázek 73: WACKER DPU 6055 
zdroj: https://www.diamec.cz/Vibracni-deska-Wacker-DPU-6055-480-kg-d6.htm  

Obrázek 75: BF-ARm 
zdroj: https://www.deltalift.cz/paletovy-vozik-bf-arm-nosnost-2-5t-vidlice-1150mm  

http://vysokotlake-cistice.heureka.cz/karcher-hd-6-15-c-plus/
https://www.diamec.cz/Vibracni-deska-Wacker-DPU-6055-480-kg-d6.htm
https://www.deltalift.cz/paletovy-vozik-bf-arm-nosnost-2-5t-vidlice-1150mm
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A. Požadavky na obsah plánu 
1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v 

rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se 

stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného 

stavebního úřadu. 

Dokumentace je zpracována na základě platného rozhodnutí o umístění stavby. 
Urbanistické a architektonické řešení bylo v průběhu zpracování dokumentace 

pro územní řízení konzultováno na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu 
města Brna a Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno – Starý Lískovec.   

Zpracování projektové dokumentace k návrhu na vydání stavebního povolení 
stavby „Biology park“ předcházelo projednání podmínek pro napojení objektu na 
inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. 

Plán je zpracován pro ZS a etapu monolitické železobetonové konstrukce. 
 

2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 

právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový 

průběh prací při realizaci dané stavby. 

 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a výjezdů na staveniště, 

prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

Před zahájením stavebních prací se staveniště oplotí systémovým oplocením 
výšky 2,0 m. Oplocení je zvoleno plné, aby bylo zabráněno šíření hluku ze staveniště. 
Na oplocení staveniště budou umístěny varovné a výstražné tabule (zákaz vstupu 
nepovoleným osobám apod.). Vjezdy na staveniště budou opatřeny bránou. Na bráně 
bude umístěna tabulka Stavba povolena, dále zde bude umístěna kopie zprávy oblastní 
inspekce práce. 

Pro skladování materiálu bude využita plocha, která bude zpevněna a odvodněná 
pomocí podsypu a silničních panelů. Pro drobný materiál se budou využívat skladovací 
kontejnery. Vzhledem k malé ploše staveniště se ke skladování materiálu využije i 
budovaná plocha objektu 

b) Zajištění osvětlení staveniště a pracoviště. 

Při snížené viditelnosti (dešti, mlze) musí být vidět na vzdálenost nejméně 30 m. 
Pro osvětlení staveniště v době zhoršených viditelných podmínek bude použito 

halogenové osvětlení. Osvětlení bude umístěno na správních objektech ZS, věžových 
jeřábech a v místě provádění prací.  

Osvětlení nesmí oslnit okolní zástavbu a komunikace. 
c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 

poškození. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu letiště Brno - Tuřany sektoru A. V sektoru 
A je zakázáno trvale nebo dočasně umisťovat, držet nebo používat zdroje laserového 
záření nebo jimi působit s maximální přípustnou dávkou ozáření (MPE) přesahující 50 
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nW/cm2 . Zdroj laserového záření o úrovni maximální přípustné dávky ozáření (MPE) 
přesahující 50 nW/cm2 je v OP možné umístit pouze se souhlasem ÚCL ČR. 

Dále bude omezen pohyb ramene jeřábu se zavěšeným břemenem pouze na 
prostor staveniště, kromě prostoru staveništních buněk, omezení bude provedeno 
naprogramováním řídící jednotky jeřábu a proškolením jeřábníka.   

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu, nebo požáru. 

Všichni pracovníci budou seznámeni s požárními předpisy, s místem shromáždění 
v případě požáru na staveništi a umístěním hlavního jističe. 

Při svařování ocelových prvků dochází k riziku vznícení, zejména dřevěných 
prvků, které se budou na pracovišti vyskytovat.  Před zahájením svařování musí být 
okolí důkladně uklizeno, aby se předešlo vzniku požáru.  

Pokud bude svařování probíhat v blízkosti dřevěných prvků menší než 50 cm, 
musí být po dobu svařování tyto prvky ochráněny například kovovým plechem, aby se 
zabránilo vznícení těchto prvků. 

Na stavbě budou umístěny minimálně dva hasicí přístroje. Jeden z nich bude na 
správních objektech a druhý bude vždy umístěn na pracovišti, kde se bude svářet. 

Hasicí přístroje musí mít platnou revizi. Tato revize nesmí být starší než jeden 
rok. 

U správních objektů bude umístěna informační tabule se všemi kontakty na 
složky záchranného systému.  

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení 

a dalších médií, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 

noční osvětlení. 

Staveništní komunikace bude zhotovena ze zhutněného násypu z recyklovaného 
betonu a silničních panelů. 

Rozvodná skříň NN bude umístěna na hranici pozemku u transformovny, na 
kterou bude napojena.  

Rozvodná skříň musí být opatřena ochrannou folií, aby bylo zamezeno účinkům 
klimatických vlivů. 

Staveništní rozvody NN budou vedeny v dvouplášťové chráničce vedené podél 
staveništního oplocení, vedení k věžovým jeřábům bude v chráničce v pískovém lože a 
překryto silničními panely. Přes ulici Studentská bude vedení zavěšené na 
teleskopických tyčích, tak aby byla zajištěna v nejnižším bodě prověšeného kabelu 
průjezdná výška 4,2m. 

Přívod vody na staveniště bude zajištěn ze zřízené přípojky z vodovodního řádu. 
Kanalizace od buněk zařízení staveniště bude svedena do revizní šachty nově 

zbudované kanalizační přípojky.  
Noční osvětlení stavby bude zajištěno jak pouličními lampami v ulici Studentská, 

tak reflektory umístěnými na věžových jeřábech. 
f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, 

nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ 

krizové situace. 

Stavba není významně ohrožena otřesy od dopravy. Umístění objektu se 
nenachází v záplavové oblasti. 
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g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 

situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 

dopravy osob a materiálu. 

Doprava osob na pracoviště bude probíhat pomocí stavebního výtahu nebo 
žebříku. Výtah bude kotven k objektu.   

Materiál bude přepravován pomocí věžového jeřábu. Koordinace mezi obsluhou 
jeřábu a místa pracoviště bude pomocí vysílaček. Materiál bude přepravován pomocí 
závěsů k tomu určených.  
 

k) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, 

zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do 

směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané 

provedení bednění 

Pro betonáž bude použito systémové bednění. Podpěrné konstrukce proto 
navrhnout a montovat tak, aby při demontáži bednění bylo možno je postupně 
odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí pádu předmětů. 

Provádět montáž bednění podle návodu výrobce, převážně technologický postup 
sestavení jednotlivých prvků tak, aby byla zaručena jeho stabilita a pevnost. 

Doprava čerstvého betonu bude pomocí čerpadla na beton a bádie. Pohyb po 
výztuži bude pouze po dřevěných prknech.  

V průběhu betonáže kontrolovat stabilitu a tuhost bednění. 
V blízkosti výložníku čerpadla nesmí být přítomny osoby, manipulace s ním musí 

probíhat pouze ve stabilizované poloze stroje podle předpisů, to znamená, že bude 
stroj umístěn na zpevněné ploše, tak aby nedošlo k jeho převrácení.  

V průběhu čerpání betonu je nutné zajistit dorozumívání mezi osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla (vysílačky, dálkové ovládání apod.) Při betonáži 
manipulovat s hadicí čerpadla tak, aby nedošlo k zasažení dalších pracovníků. 
V průběhu celé betonáže používat ochranné brýle, aby nedošlo ke zranění při čerpání 
betonu. 

Vibrátor používat až po provedení technické kontroly jeho stavu, zákaz používání 
vibrátoru s poškozeným elektrickým vedením, zapojení vibrátoru do elektrické sítě až 
po zapojení všech jeho části. 

Při odbedňování řádně ukládat prvky na skládku tak, aby nebyly zdrojem úrazu. 
Proti pádu na volném okraji bude vybudované kolektivní zabezpečení pomocí 

systémového zábradlí výšky 1100 mm.  
Práce budou probíhat v jarních a letních měsících. Při betonáži je nutné dbát na 

to, aby teplota neklesla pod 5°C, hlavně v ranních hodinách. Pokud k této skutečnosti 
dojde, beton musí být prohříván nebo zakrytý fólií, popř. jiným vhodným prostředkem, 
aby nedocházelo k nadměrnému úniku hydratačního tepla narušení chemického 
procesu tuhnutí a tvrdnutí. Pokud bude v tomto období dle předpovědi počasí teplota 
trvale pod 5°C, je nutné do betonu přimíchat nemrznoucí přísadu. Naopak při vysokých 
teplotách nad + 30°je nutné věnovat pozornost ošetřování betonu. Ošetřování betonu 
bude probíhat kropením vodou, kvůli vypařování záměsové vody. Tímto opatřením se 
zamezí popraskání betonu. 
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Podmínky přerušení veškerých prací (zaznamenat do stavebního deníku):  

- teplota vzduchu nižší než -10°C  
- silný déšť  
- rychlost větru vyšší než 10 m/s (při manipulaci se zavěšeným břemenem)  
- viditelnost nižší než 30 m (při manipulaci se zavěšeným břemenem) 

 

l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při 

jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro 

zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, 

způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava 

stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace. 

Při montáži bednění bude použito pomocné lešení. Stavbu lešení může provádět 
pouze osoba s platným průkazem lešenáře, u této osoby budou prověřeny její znalosti 
a zkušenosti s daným typem lešení. 

V místě schodišťového prostoru bude vybudováno ochranné zábradlí výšky 1 100 
mm. Zbylé otvory v konstrukci stropu budou opatřeny poklopy, tak aby jimi bylo 
znemožněno propadnutí.  

Upevnění a seřízení vázacích prostředků musí být provedeno tak, aby upevnění a 
uvolnění mohlo být provedeno bezpečně. 

Zamezit osobám pohybu pod zavěšeným břemenem (nevyžaduje-li to podmínka 
práce) v bezpečné vzdálenosti. Toto opatření se týká převážně přepravy výztuže a 
čerstvého bednění.   

 
3. Struktura vykonaných prací na stavbě 

 Pažení stavební jámy 
 Pilotové pole a základy 
 Hrubá spodní stavba – Bílá vana 
 Hrubá vrchní stavba – monolitický skelet kombinovaný se zděným 

systémem 
 Svislé výplňové konstrukce 
 Zastřešení 
 Hrubé vnitřní práce 
 Vnitřní omítky a potěry 
 Podlahy 
 Vnitřní kompletace 

 

4. Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP 
Stavební práce spojené svým rozsahem překračují objem prací stanovený § 15 

zákona č. 309/2006 Sb. a na staveništi budou prováděny tyto práce se zvýšeným 
rizikem ohrožení života a zdraví pracovníků: 
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Stavba svým rozsahem překračuje 
limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.  

Na stavbě budou prováděny tyto práce  
dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č.  
591/2006 Sb.  

Celková předpokládaná doba trvání 
prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a 
činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 
1 prac. den.  

Práce, při kterých hrozí pád z výšky 
nebo do volné hloubky více než 10 m.  

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb  

Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m  

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.  

 
Na základě výše uvedeného, je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu 

inspektorátu práce OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (Milady Horákové 3, Brno 
658 60) oznámení o zahájení prací a to nejpozději 8 dní před předáním staveniště 
zhotoviteli stavby. Stejnopis oznámení o zahájení prací má být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu realizace stavby až do doby předání 
dokončeného díla.  

pozn. Koordinátor nesmí být totožný s osobou, která odborně vede realizaci 
stavby  

5. Přehled právních předpisů  
Vyhláška č. 93/2016 Sb. - katalog odpadů a MŽP č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady  
Zákon č. 185/2001 Sb. - O odpadech  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění novely 136/2016 Sb.  
Zákon č. 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a jeho pozdějšího znění zákon č. 88/2016 Sb.  
Předpis č. 267 /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony  

Předpis č. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků  

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  

Předpis č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
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nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky,  

nařízení vlády č. 11/2002. Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

Předpis č. 133/1985 Sb. - O požární ochraně, v aktuálním znění č. 320/2015 Sb.  
Zákon č. 201/2012 Sb. - O ochraně ovzduší  
Zákon č. 114/1992 Sb. - O ochraně přírody a krajiny  
Zákon č. 17/1992 Sb. - O životním prostředí a jeho pozdější znění č. 39/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů.  

 

6. Bezpečnostní rizika a prevence k jejich minimalizaci při 
provádění  
 
6.1. Požadavky na zajištění staveniště  

Riziko:  
Vstup nebo vjezd nepovolaných fyzických osob na staveniště.  
Opatření:  
Staveniště je stávajícím oplocením, které je doplněno o mobilní oplocení min. 

výšky 2 m. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy a propadliny, které se na staveništi 
mohou vyskytnout, je nutné neprodleně viditelně ohradit nebo zakrýt. Na oplocení 
staveniště bude na každých 10 m umístěna značka s oznámením, že se jedná o 
staveniště a že je zde nepovolaným osobám vstup zakázán. Toto oznámení bude i na 
vstupní bráně na staveniště, která bude vždy večer po odchodu všech pracovníků 
uzamčena. Chodník při ulici Studentská bude během prací a během záborů opatřen 
značkou s upozorněním pro chodce, aby přešli na protější chodník.  

Vjezd na staveniště, který je řešen jako dvoukřídlá uzamykatelná brána šířky 5 m, 
je označen cedulí se zákazem vjezdu na staveniště. Příjezdová cesta na staveniště z 
ulice Střední bude označena dopravními značkami s upozorněním, že se jedná o vjezd a 
výjezd vozidel ze stavby.  

 

6.2. Školení zaměstnanců  
Riziko:  
Nebezpečí úrazu způsobené neinformovaností pracovníků. 
Opatření:  
Pracovníci musí být proškoleni ohledně rizik spojených s prováděním prací s 

nebezpečím pádu z výšky. Budou jim poskytnuty informace ohledně osobních a 
kolektivních zajištění, které budou používat. Každý pracovník musí před použitím 
těchto pomůcek vždy zkontrolovat jejich bezpečnost a funkčnost. Každý pracovník 
ztvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. 

 

6.3. Doprava po staveništi  
Riziko:  
Přitlačení osoby vozidlem k pevné kci.  
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Zachycení končetiny pohybujícím se strojem.  
Opatření:  
Nezdržovat se v blízkosti jedoucích/couvajících vozidel.  
Dodržovat patřičné vzdálenosti od jedoucích vozidel.  
Při couvání řidič stroje využívá zvukového signalizačního zařízení, aby upozornil 

pracovníky v blízkosti stroje. Zároveň musí být vizuálním kontaktem s jiným 
pracovníkem ujištěn, že se v prostoru za vozidlem nikdo nezdržuje a couvání je tedy 
bezpečné. Důsledné dodržování používání pracovních oděvů a doplňků výstražné barvy 
- výstražná vesta.  

Riziko:  
Ohrožení v důsledku závady stroje nebo provozní odchylky.  
Opatření:  
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu. Poté musí být neprodleně sjednána náprava.  
Riziko:  
Zranění v důsledku samovolného pohybu stroje nebo jeho neoprávněného užití.  
Opatření:  
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, musí stroj zajistit proti samovolnému spuštění a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou zabrzděním parkovací brzdy, uzamknutím 
kabiny a vyjmutím klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutím ovládání stroje. 
 

6.4. Zemní práce, výkopy stavebních jam  
Riziko:  
Pád pracovníků při sestupování do/z výkopu zavalení po utržení stěny  
Opatření:  
Budou zřízeny žebříků pro bezpečný sestup a výstup do výkopu a pro rychlé 

opuštění výkopu v případě vzniku nebezpečí. Výkopy se zajistí zábradlím do min. výšky 
1,1 m. Dále bude výkop zajištěn plastovou páskou 2 m před hranou výkopu, pro 
upozornění na výkop.  

Zákaz skladování jakéhokoliv materiálu na hraně svahu či v jeho bezprostřední 
blízkosti (min. 1 m od hrany výkopu).  

Riziko:  
Zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech  
Opatření:  
Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn od hloubky 1,3 m pažením nebo 

svahováním dle PD. Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně  
Kontrola stěn výkopu před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu  
Nezatěžování hrany výkopu (volný pruh min. 500 mm).  
Riziko:  
Pád pracovníků, příp. jiných osob do výkopů z okrajů stěn  
Opatření:  
Na venkovních prostranstvích, blízko komunikací se zřídí oplocení do výšky min. 

1,8 m proti pádu občanů do výkopu. Každých 10 m bude umístěna značka s 
oznámením, že se jedná o staveniště a že je zde nepovolaným osobám vstup zakázán.  

Riziko:  
Ohrožení až ztráta stability objektů, základů apod. v blízkosti výkopů. 
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Opatření:  
Včasné prozatímní popř. trvalé zajištění stability objektu. Vykopávky zeminy se 

provádí po částech, které je okamžitě zajistí dle statika a PD.  
Riziko:  
Převrácení, ztráta stability rypadla.  
Sjetí rypadla mimo komunikaci.  
Náraz rypadla na překážku, převrácení rypadla.  
Opatření:  
Postavení rypadla na rovném terénu.  Dodržení dovolených sklonů pojezdové a 

pracovní roviny (z pravidla 15 – 30%).  
Stabilizace rypadla podpěrami, případně vyrovnání rypadla do roviny.  
Správné způsobení řízení a techniky jízdy, přizpůsobení rychlosti okolnostem (při 

jízdě ve svahu je výložník ve směru jízdy, zařazená rychlost).  
Zajištění volných průjezdů pro pojezd rypadla  
Riziko:  
Přimáčknutí osob náhodně uvolněným a padajícím vrtacím příslušenstvím.  
Poranění osob v blízkosti při nežádoucím pohybu nástroje při ztrátě 

hydraulického tlaku.  
Poškození zdraví přenášenými vibracemi.  
Poškození zdraví nadměrným hlukem.  
Opatření:  
Vzhledem k působení hluku a vibrací je zakázán pobyt v blízkosti strojů a zařízení 

ve vzdálenosti menší než 10m, pokud není použita individuální ochrana proti účinkům 
hluku.  

Ohrožený prostor vrtné soupravy při vrtání je kružnice pohybu protizávaží při 
otáčení nástavby zvětšená o 2 m a 3 m od rotačních součástí (vrtáku). Ohrožený 
prostor vrtné soupravy při pojíždění je 2 m kolmo na směr pojíždění a 5 m ve směru 
pojíždění.  

Vstup a pobyt osob v ohroženém prostoru je zakázán.  
Ohrožený prostor bude střežen vrtným dělníkem, pokud se v ohroženém 

prostoru vyskytne fyzická osoba, zastaví vrtný dělník práce a osoby vykáže. Vrtný dělník 
se pohybuje v zorném poli vrtmistra, práce lze zahájit, pouze pokud nebude mít 
vrtmistr pochyb, že se v ohroženém prostoru nevyskytují fyzické osoby. 

 

6.5. Jeřáb  
Riziko:  
Pád břemene po ztrátě stability.  
Převrácení břemene po ztrátě stability po odvěšení.  
Opatření:  
Uvolnění úvazu břemene - až po zajištění stability v kci popřípadě po zabudování 

do kce. Uložení břemene na rovný, tvrdý podklad  
Zajištění svislosti uloženého břemene, zejména při stohování.  
Riziko:  
Nebezpečné přiblížení a dotyk s venkovním vedením VN či úraz elektrickým 

proudem.  
Opatření:  
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Vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti venkovního el. vedení při 
pojíždění s břemenem.  

V signalizací upozorňující jeřábníka na přiblížení k el. vedení  
 
Riziko:  
Pád břemene  
Náraz a zasažení pracovníka břemenem  
Opatření:  
Správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka  
Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostř. k 

uchopení břemen s odpovídající nosností  
Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a 

pádu  
Dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného pádu zavěšeného a 

usazovaného břemene a jeho částí  
Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat 

pouze vazače (signalisty) s odbornou kvalifikací.  
Pro přepravu palet přednostně používat paletové vidle 

 

6.6. Nákladní výtah  
Riziko:  
Zřícení výtahové plošiny  
Pád výtahové plošiny včetně osob na nezajištěné plošině.  
Opatření:  
Údržba a mazání, řádný technický stav lana včetně jeho správného vedení přes 

kladky a navíjení lana na buben výtahového stroje.  
Nepřetěžování vyznačené nosnosti plošiny.  
Dostatečně únosný nosný prvek věžového výtahu.  
Dodržování zákazu používání výtahové plošiny k dopravě osob a vstupovat pod 

zdviženou plošinu.  
Funkční stavítka vázaná na otevření výtahové plošiny (stavítka v činnosti při 

každém vstupu prac. na plošinu ) a zachycovače.  
Riziko:  
Zřícení věže  
Zřícení stožáru výtahu  
Opatření:  
Provádění odborné kontroly (1x za 14 dnů).  
Zajištění stability - správné provedení montáže výtahu dle dokumentace výrobce.  
Provedení montážní a přejímací zkoušky (před uvedením výtahu do provozu).  
Kotvení do objektu.  
Provádění revizní zkoušky výtahu (1x za 6 měsíců).  
 

6.7. Zhutňování povrchu  
Riziko:  
Působení vibrací a hluku  
Opatření:  
Udržování válce v dobrém technickém stavu.  
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Výběr pracovníků a kontrola jejich lékařských prohlídek.  
V případě alergických reakcí je podle zkušenosti nejlépe včas změnit pracovní 

zařazení zaměstnance.  
Stanovení a dodržování bezpečnostních přestávek. 
Vedení opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, 

vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem).  
Používání OOPP (ochranné masky, respirátory, sluchátka proti nadměrnému 

hluku)  
Riziko:  
Pád, převrácení, zřícení vibračního pěchu, poškození stroje  
Opatření:  
Správně ovládat vibrační desku dle konfigurace terénu.  
Dostatečný odstup od hran svahů a výkopů.  
Dodržovat max. přípustný skon.  
Pracovník je proškolen s oblasti jeho prací a má potřebnou kvalifikaci pro 

manipulaci se strojem.  
 

6.8. Izolatérské práce  
Riziko:  
Působení výparů na dýchací cesty – při svařování horkým vzduchem vznikají 

exhalace, které jsou ve vysokých koncentracích zdraví škodlivé.  
Vdechování par THF má za následek pocit závratě, bolesti hlavy a celkovou 

nevolnost, tyto symptomy.  
Opatření:  
V případě svařování zajistit dobré odvětrání. Při projevech příznaků přerušit na 

chvíli práci  
Riziko:  
Požár, popálení.  
Opatření:  
Při manipulaci THF a zálivkovou hmotou (roztok PVC a THF) dodržovat příslušné 

protipožární zásady.  
Skladování pouze ve vhodném skladu hořlavin.  
Dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.  
Zákaz používání v uzavřených prostorách.  
Hořící THF hasit přístroji a velkým množstvím vody. 
 

6.9. Železářské práce  
Riziko:  
Píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo i jiné části těla pracovním koncem prutu, 

ostrou hranou, vyčnívající částí armatury.  
Opatření:  
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve 

stanovených profilech.  
Podle potřeby fixace materiálu.  
Udržování volných manipulačních uliček a komunikací.  
Používání OOPP.  
Riziko:  
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Pád betonářské oceli a zasažení a zhmoždění nohou.  
Opatření:  
Správné ukládání a manipulace s pruty.  
Udržování volných manipulačních uliček a komunikací.  
Používání OOPP  
Riziko:  
Zachycení a přimáčknutí prstů obsluhy do svěrného nebezpečného prostoru mezi 

pohyblivou čelist a spodní ohýbací lištu.  
Opatření:  
Správný úchop a držení ohýbaného plechu  
Ohýbání provádět jen jedním pracovníkem  
Nepřetěžování ohýbačky (dodržovat max. tloušťku ohýbaného plechu)  
Riziko:  
Řezné rány rukou.  
Ustřižení prstů ve střižném prostoru nůžek (nebezpečí střižného místa pod 

nožem, nebezpečná tlačná místa pod patkami přidržovače).  
Opatření:  
Ochrana proti možnosti ohrožení rukou obsluhy nožem, přidržovačem  
Pevné a pohyblivé kryty, popř. dvouruční spouštění, světlená clona  
Velikost vylehčovacích a průhledových otvorů musí znemožňovat vsunutí prstů 

do střižného prostoru.  
Pevné ochranné kryty musí uzavírat přístup k střižným nožům. 
Instalace a používání ochranných systémů.  
Kryty z boční strany stoje proti přístupu rukou do střižného prostoru.  
 

6.10. Svařování  
Riziko:  
Úraz elektrickým proudem.  
Požární nebezpečí – rozstřik horkého kovu.  
Opatření:  
Bezpodmínečné vyloučení možného dotyku pracovníka se živými částmi zařízení. 

Všichni pracovníci musí znát zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem.  
Odstranění veškerých hořlavých a výbušných látek z pracoviště. Díly z hořlavých 

látek, které není možno z místa odstranit, je nutné překrýt nehořlavým materiálem.  
Riziko:  
Škodlivé účinky záření.  
Opatření:  
Infračervené záření může být zdrojem popálenin i celkového ohrožení pokožky, 

především obličeje atd. Svářeč je povinen používat ochranné pomůcky jako rukavice, 
ochranný oblek, ochrannou kuklu nebo štít, správnou ochrannou obuv atd. Světelné a 
ultrafialové záření poškozuje nechráněnou pokožku a především rohovku, sítnici a 
čočku oka. Svářeč i jeho pomocník musí proto používat kromě jiných již uvedených 
ochranných pomůcek především ochrannou kuklu, štít nebo brýle se správnou 
hodnotou ochranného filtru.  
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6.11. Betonářské práce a práce související  
Riziko:  
Ohrožení vlivem nestability nebo pádu bednění nebo jeho části.  
Opatření:  
Při montáži montážního podepření stropních nosníků se bude postupovat podle 

pokynů uvedených v technologickém předpisu a bednění bude rozmístěno dle 
schématu montážního podepření. Poloha a maximální vzdálenosti podpor budou 
zkontrolovány. 

Riziko:  
Nebezpečí zalití betonem při betonáži.  
Opatření:  
Pracovníci ukládající betonovou směs do bednění se nesmí zdržovat přímo pod 

vyústěním potrubí. Pracovníci budou používat ochranné brýle a helmy.  
Riziko:  
Nebezpečí pádu stropní konstrukce po zabetonování.  
Opatření:  
Musí být zajištěna pravidelná kontrola bednících prvků v průběhu tuhnutí 

betonu. Případné zjištěné závady musí být neprodleně napraveny. Odbednění 
konstrukce je možné až po povolení statikem.  

Riziko:  
Působení vibrací či poškození vibrátoru při pracích s ponorným vibrátorem.  
Opatření:  
Nepoškozené antivibrační rukojeti na ohebné hřídeli.  
Dodržování klidových bezpečnostních přestávek  
El. hnací motor připojit na síť, až když je ohebná hřídel spojena s hnacím 

motorem a ponorným vibrátorem.  
Ponoření a vytažení hlavice pouze za chodu motoru.  
Při přerušení přívodu bet směsi je vibrátor vypínán  
 

6.12. Zděné konstrukce a práce související  
Riziko:  
Pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.) na nohu, zasažení 

hlavy.  
Opatření:  
Stabilní postavení při práci pracovníku, nošení ochranných pomůcek hlavy, 

dodržování zákazu házení cihlami, správné uchopení břemene. 
Riziko:  
Převržení nestabilně uložených předmětů (zárubní, oken, překladů, betonových 

výrobků, zařizovacích předmětů a panelů).  
Opatření:  
Bezpečné ukládání materiálů.  
Zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení.  
Ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volné okraje zdí a podlahy lešení, kde 

hrozí nebezpečí pádů.  
Riziko:  
Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stability.  
Pád zdiva na pracovníka.  
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Opatření:  
Vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost.  
Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady).  
Zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí.  
Zakotvování příček do zdiva.  
Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic).  
Stanovení a dodržování technologických, resp. pracovních postupů ( zdění 

komínů, pilířů, apod. konstrukcí).  
Riziko:  
Poleptání pracovníka maltovinou při zpracování zdící směsi.  
Odstřik vápenné malty z míchačky.  
Opatření:  
Správný postup při výrobě malty v míchačce a při další manipulaci i zpracování.  
Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem.  
Používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s vápnem vždy).  
Minimalizovat nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka.  
 

6.13. Působení povětrnostních vlivů  
Riziko:  
Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 

prostranstvích. 
Opatření:  
Poskytnutí OOPP proti chladu a dešti.  
Podávání teplých nápojů.  
Přestávky v teplé místnosti.  
Na svatbě budou umístěny tepelné agregáty.  
Riziko:  
Přehřátí, úpal v letním období.  
Opatření:  
Poskytování chladných nápojů.  
Přestávky v práci.  
Používání ochranné přikrývky hlavy.  
 

6.14. Zajištění proti pádu  
Riziko:  
Nebezpečí pádu z výšky.  
Opatření:  
Pracovníci musí být proškoleni ohledně rizik spojených s prováděním prací s 

nebezpečím pádu z výšky. Budou jim poskytnuty informace ohledně osobních a 
kolektivních zajištění, které budou používat. Každý pracovník musí před použitím 
těchto pomůcek vždy zkontrolovat jejich bezpečnost a funkčnost. Při jakékoliv činnosti 
ve výšce musí být všichni pracovníci prokazatelně zajištěni proti pádu. Po obvodu 
zřizované stropní konstrukce bude po vystavění bednění zřízeno ochranné zábradlí 
výšky 1,1 m z trámků a desek dle technologického předpisu a výkresů.  
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6.15. Břemena a předměty - pád z výšky  
Riziko:  
Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy.  
Pád úmyslně shazovaného materiálu z výšky.  
Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 
Opatření:  
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky skladované ve výškách musí být vždy 

zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Nejnižší deska na ochranném zábradlí brání 
pádu nářadí či materiálu. Všichni pracovníci jsou povinni při pohybu na staveništi 

nosit přilbu.  
 

6.16. Používání žebříků  
Riziko:  
Nebezpečí pádu ze žebříku.  
Opatření:  
Pracovník sestupující nebo vystupující po žebříku musí takto konat otočen čelem 

k žebříku. Po žebříku budou vynášena a snášena břemena o maximální hmotnosti 15 
kg. Žebřík může vždy používat pouze jedna osoba. Žebříky musí svým horním koncem 
přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m. Sklon žebříku nesmí být 
menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí být 
umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík 
musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné.  

 

6.17. Pád osob ze schodů, stupadel  
Riziko:  
Pád osoby při pohybu po kovových schodech či stupadlech.  
Opatření:  
Rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest.  
Přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a svislých ocelových 

žebřících.  
Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj schodišťového stupně, kde jsou 

zhoršené třecí podmínky.  
Očistění obuvi před výstupem na žebřík.  
Správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení 

adhezních podmínek za mokra, námrazy.  
Používání protiskluzné obuvi. 
 

6.18. Manipulace se skleněnými výplněmi  
Riziko:  
Pořezání o sklo rozbité skleněné výplně.  
Opatření:  
Vhodný druh skla s odp. vlastnostmi, zejména pevností, na exponovaných 

místech.  
Včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní.  
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Viditelné označení celoskleněných dveřních křídel.  
 

6.19. Prašnost a hlučnost  
Riziko:  
Prašnost a hlučnost všech částech stavby.  
Vdechnutí prachu při práci.  
Opatření:  
Výběr pracovníků a kontrola jejich lékařských prohlídek.  
V případě alergických reakcí je podle zkušenosti nejlépe včas změnit prac. 

zařazení zaměstnance.  
Vedení opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, 

vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem).  
Používání OOPP (ochranné masky, respirátory).  
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Vybrané body certifikace LEED 2009 
1. SS P1 – Umístění stavby a její vliv na okolí 

a) zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 
Na jižní části staveniště po sejmutí ornice bude vyhloubena stavební jáma, která 

bude pažena záporovou stěnou. Dno jámy bude zhutněno na požadovanou hodnotu 
Edef = 45 Mpa, velká číst bude následně zastavěna objekty SO01 Budova laboratoří a 
kanceláří a SO02 Parkovacím objektem, zbylé plochy budou upraveny jako skladovací 
plochy staveniště, které budou zpevněny recyklovaným betonem a silničními panely. 

Severní část staveniště, která je ve svahu, bude upravena na jednotlivé terasy, 
které budou zhutněny na požadovanou hodnotu Edef = 45 Mpa a následně upraveny 
recyklovaným betonem a silničními panely, které budou sloužit jako zpevněná plocha 
pod dočasné podpěry stropní konstrukce nad 1NP. Na hraně nejnižší terasy bude 
vybetonována hráz z betonu C 12/15 proti vyplavování jemných částic. Po dokončení 
stavby bude na horní terase parkoviště pro zaměstnance a spodní terasy budou 
vydlážděny a osazeny schodištěm přibližně 400 m2, zbylá plocha bude opět zatravněna. 

 
Obrázek 76: Hráz proti vyplavování jemných částic, zdroj PD 

b) ochrana ornice 
Veškerá sejmutá ornice a vytěžená zemina bude skladována na skládce vzdálení 

přibližně 400m od stavby. Místo pro skladování ornice bude řádně označeno a 
odděleno od vedlejších skládek zeminy svislými plechy o výšce 0,5 m, max. výška 
skladování ornice je 1,5 m  a sklon svahu nesmí překročit 45°, aby nedocházelo k erozi 
a zachovala se kvalita ornice. 

 

 
Obrázek 77: Satelitní snímek staveniště, zdroj www.Googlemaps.com  

http://www.googlemaps.com/
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c) Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 
V místě stavby se nenachází žádné vodní toky ani dešťová kanalizace, je zde 

pouze jednotná kanalizace kameninová DN 300, na kterou bude stavba napojena.  
Splašková kanalizace od staveništních buněk bude svedena do provizorní šachty 

vybudované na kanalizační přípojce, která bude po skončení stavby zrušena a 
zaslepena.  

Proti znečištění se také vybuduje místo, kde se umístí vyplachovací vana pro 
autodomíchávače a membránová čerpadla.  

 

 
Obrázek 78: vana na výplach autodomíchavačů 

 
Jelikož při výstavbě budou stroje na stavbě po celou dobu, je potřeba provést 

řadu opatření, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin. To bude řešeno umístěním 
odkapávacích van pod každý stroj. Při úniku provozních kapalin, budou veškeré 
kapaliny zlikvidovány havarijní soupravou, úklidovou, sorpční kapacita 40 litrů a 
následně odvezena k likvidaci do SAKO Brno. 

 
Obrázek 79Havarijní souprava s hydrofobním sorbentem Reosorb, olejová, sorpční kapacita 40 l  
Zdroj: https://www.manutan.cz/cs/mcz/havarijni-souprava-s-hydrofobnim-sorbentem-reosorb-olejova-sorpcni-

kapacita-40-l 

 

 

 

https://www.verkon.cz/havarijni-souprava-uklidova-sorpcni-kapacita-11-litru/
https://www.manutan.cz/cs/mcz/havarijni-souprava-s-hydrofobnim-sorbentem-reosorb-olejova-sorpcni-kapacita-40-l
https://www.manutan.cz/cs/mcz/havarijni-souprava-s-hydrofobnim-sorbentem-reosorb-olejova-sorpcni-kapacita-40-l
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Dále budou veškeré provozní kapaliny (i ty uniklé) a jiné kapalné látky uskladněny 
v zastřešených skladech. Tyto sklady budou označeny informační tabulí (nebezpečný 
odpad) a opatřeny dvojím jištění proti úniku. 

Pro čištění podvozků vozidel vyjíždějících ze stavby bude instalována mycí rampa 
Expres top. Express Top je automatická průjezdná roštová myčka se sedimentační 
nádrží umístěnou na zemi. Spláchnuté nečistoty z kol propadávají roštem, odkud jsou 
přečerpávány do železné sedimentační nádrže umístěné vedle myčky. Nečistoty se 
usazují v nádrži, v níž je umístěn dopravník nečistot, který je odvádí do připraveného 
kontejneru. Voda v zařízení cirkuluje a je doplňována automaticky přes plovák. 

 

 
Obrázek 80: Mycí rampa Express Top  
Zdroj: http://www.kmbss.cz/1/10/Myci-rampa-Express-Top-k-polozeni-pouze-na-zem 

d) prevence proti znečištění ovzduší 
Proti znečištění ovzduší se bude provádět čištění vozovky a také pravidelné 

kropení, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti. Kropení bude probíhat při suchých 
podmínkách, kdy je zvýšené riziko prašnosti. Tyto uvedené opatření budou realizovány 
v etapě zemních prací. Během další výstavby se nepředpokládá další výrazné riziko 
zvětšení prašnosti. 

 

 
Obrázek 81: Ilustrační obrázek čištění vozovky  
Zdroj: http://www.uskk.cz/cisteni-vozovek 

 

 

http://www.kmbss.cz/1/10/Myci-rampa-Express-Top-k-polozeni-pouze-na-zem
http://www.uskk.cz/cisteni-vozovek
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e) vypracování plánu opatření povrchové dešťové vody 
Po dokončení stavby bude dešťová voda svedena do retenční nádrže o objemu 

50 m3 a přepadem do jednotné kanalizace.  
 

2. MR C2 – management stavebního odpadu 
Vznikající odpad při realizaci prefabrikované skeletové konstrukce bude 

likvidován dle zákona č.223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, abychom 
snížili vliv stavby na životní prostředí. Na staveništi budou výklopné kontejnery pro 
železo a výztuž a také plastové kontejnery pro tříděný odpad (papír, plasty, sklo, 
bioodpad). Zatřídění proběhne dle vyhlášky č.93/2016 Sb., o Katologu odpadů. 

Na stavbě se nepředpokládá nebezpečný odpad, pokud se v průběhu výstavby 
objeví, bude s ním zacházeno dle zákona a bude neprodleně odvezen k ekologické 
likvidaci na příslušné místo. 

 
 

Tabulka 16: Tabulka odpadů 

Číslo 

odpadu 

Název 

odpadu 
Kategorie 

Umístění 

odpadu 

Předpokládané 

množství (t) 

Způsob 

likvidace 

17 04 05 
Železo a 
ocel 

O 
Kontejner 
na železo a 
ocel 

0,4t Recyklace 

17 01 01 Beton O 
Kontejner 
na beton 

1,2t Recyklace 

15 01 01 
Papírové a 
lepenkové 
obaly 

O 

Plastový 
kontejner o 
objemu 
1100 l 

0,5t Recyklace 

17 02 03 Plasty O 

Plastový 
kontejner o 
objemu 
1100 l 

0,4t Recyklace 

17 02 02 Sklo O 

Plastový 
kontejner o 
objemu 
1100 l 

0,1t Recyklace  
 

20 03 01 
Směsný 
komunální 
odpad 

O 

Plastový 
kontejner o 
objemu 
1100 l 

1,5t Energetické 
využití 

 
Kategorie O – zařazeno do odpadů ostatních 
Železo a ocel – odvezeno do Metalšrot Tlumačov a.s  Železná 16, 619 00 Brno                                   
Beton – beton odvozen k recyklaci do MORAVOSTAV Brno a. s., Tyršova 310, 664 42 
Modřice Papírové a lepenkové obaly, plasty, sklo a směsný komunální odpad – 
odvezen do SAKO Černovická 15, 617 00 Brno  

http://www.zlatestranky.cz/hledani/%C4%8Cernovick%C3%A1+15,+Brno-jih/
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3. IEQ C3 – kvalita vnitřního prostředí 
a) Ochránit systém vzduchotechniky proti znečištění 
Během výstavby se žádné prvky vzduchotechniky v blízkosti nebudou nacházet. 
Nově zabudovávaná VZT se bude zakrývat vždy na konci nedokončeného úseku 

geotextilií případně podobnou tkaninou, aby nedošlo k vnitřnímu znečištění VZT 
potrubí.   

b) Kontrola zdrojů znečištění 
Při dokončovacích pracích je nutné používat ochranné pomůcky při řezání a 

úpravě materiálu, které svým zpracováním způsobují nadměrné unikání pevných částic 
do ovzduší a tím pádem ohrožují pracovníky pohybující se na pracovišti. Dále tyto 
prostory pro úpravu materiálu je třeba umístit na odvětrávaném prostoru, ale 
v dostatečné vzdálenosti od pracoviště většiny pracovníků.   

Při broušení sádrokartonů budou používány brusky s odsáváním prachu a vstupy 
do místností budou zavřeny dveřmi a utěsněny geotextilií, případně budou otvory 
zadělány prachu nepropustnou folií. 

 
c) Zamezit šíření nečistot do okolí stavby 
Při vznikající prašnosti na staveništi je nutné chránit budoucí materiál před jeho 

zabudováním a to tak, že materiál zůstane zabalený v ochranném obalu z výroby do 
doby nutné k jeho zabudování, nebo je nutné ho zakrýt proti sedajícímu prachu nebo 
musí být uloženy do skladů, kde není přístup prašného prostředí pracoviště na dobu 
nezbytně nutnou k jeho zabudování.  

Při řezání betonové venkovní dlažby bude požita diamantová pila s vodou 
chlazeným řezáním, aby se zabránilo šíření prachu do okolí stavby.  
 

d) Zamezit znečištění dokončených konstrukcí 
Během celé výstavby bude přísně zakázáno kouření tabákových výrobků i 

elektronických cigaret na celém území staveniště.  
Veškeré dokončený místnosti budou již disponovat uzamykatelnými dveřmi, 

případně budou opatřeny upozorněním o zákazu vstupu a vstup do nich bude povolen 
pouze se souhlasem stavbyvedoucího a to v patřičně upravené obuvi s návleky, nebo 
v přezuvkách.   

Dokončené podlahy z PVC budou zakryty geotextilie, nebo provizorními koberci, 
které budou chránit podlahu před poškrábáním, nebo znečištěním od rozlitých kapalin. 
Při rozlití kapaliny budou ochranné prvky nahrazeny novými.  

Čerstvě vydlážděné místnosti budou uzavřeny a uzamčeny, případně se 
zabezpečí dřevěnými závorami s informační tabulkou se zákazem vstupu. V případě, že 
dojde ke vstupu neoprávněné osoby a znehodnocení nově položené dlažby, oprava 
proběhne opětovným nalepením dlaždice, pokud bude dlaždice i poškozena dojde k její 
výměně za novou.  
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1. Popis staveniště 

Staveniště je rozděleno jednosměrnou ulicí Studentská na severní a jižní část. 
Jižní část je v mírném svahu, severní část tvoří prudký svah a ten bude uzpůsoben, pro 
montáž dočasného podpůrného lešení a bednění pro stropní desku, terénními 
úpravami. 

Stavba je plně oplocena systémovým oplocením výšky 2,0 m provedené na 
pevných a mobilních stojkách. Oplocení bude s převážné části neprůhledné. V místě 
vjezdů na staveniště bude osazeny vjezdové brány. 

Skladovací plochy budou zpevněny silničními panely. 
 

 
Obrázek 82: 3D pohled na staveniště a okolí  
Zdroj Google Maps 

2. Vstupní data  

 
Podklad pro vyhotovení hlukové studie v programu Hluk+:  

Snímek Koordinační situace v měřítku 1: 500. 
 
Legislativa  
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru  

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v části druhé – hluk na 
pracovišti: 
 

Důsledky pro řešení studie  
Pro stávající objekty zájmového území, nacházející se v blízkosti staveniště, kde je 

hluk vznikající při provádění zemních prací hodnocen jako nejvýše přípustná hodnota 
hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb: 
Základní hodnota LAeq,T = 50 dB, korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních 
staveb a chráněné ostatní venkovní prostory:  

Korekce pro hluk ze stavební činnosti = +15 dB  
Hodnota hygienického limitu: 50 dB + korekce 15 dB = 65 dB 
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Obrázek 83: Vložené objekty a zdroje hluku  
Zdroj: program HLUK + 

 

Předpokládaná pracovní doba  
Předpokládá se, že stavební práce budou prováděny v době od 7:00 do 21:00 

hodin.  
 

Akustické parametry 
Bylo zjištěno, že nejrizikovější stavební činností z hlediska míry hluku jsou zemní 

práce. Jedná se o strojní sestavu pro pilotáž základů. Posouzení míry hluku bude 
zhotoveno pro strojní sestavu vrtná souprava Bauer BG 15 H, rypadlo-nakladače 
Catepilar 434F2 a nákladního automobilu Tatra 815.  
 

Limity vnějšího hluku pro strojní sestavu zemních prací:  
Kolové rýpadlo Caterpillar M316D – 100 dB     
Nákladní automobil – 101 dB      
Vrtná souprava Bauer BG 20 H – 110 dB 

 

 
Obrázek 84: Tabulka průmyslových zdrojů  
Zdroj: program HLUK + 
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3. Výpočet 

Výpočet akustické situace byl proveden v programu HLUK+.  
 

Charakteristika programu HLUK+  
Program HLUK+ umožňuje výpočet hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji 

hluku v území, jimiž jsou např. pozemní doprava, průmyslové zdroje. Program 
umožňuje zpracování modelového výpočtu hluku ve venkovním prostředí. Program je 
akceptován pro posuzování hluku hlavním hygienikem České republiky. Umožňuje 
grafické zadání a znázornění ve 2D i 3D včetně vrstevnicového terénu 
 

 
Obrázek 85: Vykreslení hlukových pásem 2 m nad dnem výkopu  
Zdroj: program HLUK + 
 
 
 
 

 
Obrázek 86: Tabulka budov  
Zdroj: program HLUK + 
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Obrázek 87: Vykreslení hlukových pásem 12 m nad dnem výkopu  
Zdroj: program HLUK + 

 
 

Obrázek 88: Vykreslení hlukových pásem 20 m nad dnem výkopu  
Zdroj: program HLUK + 
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Obrázek 89: Tabulka objektů  
Zdroj: program HLUK + 

 
 

 

 

Obrázek 90: Tabulka bodů výpočtu  
Zdroj: program HLUK + 
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4. Zhodnocení 

Z hlukové studie vyplývá, že při činnosti sestavy strojů vykonávajících zemní 
práce je hladina hluku naměřená dva metry před fasádou okolních objektu ve výškách 
12 m a 20 m vyšší než 65 dB. Tyto hodnoty hluku nevyhovují hodnotě hygienického 
limitu, která je 50 dB + 15 dB korekce, tedy v součtu 65 dB. Hygienicky limit určuje 
nařízení vlády č. 272/2001 Sb. 

Jako opatření bude práce strojů přerušována po určitých intervalech, případně 
bude jejich práce probíhat samostatně. 
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sestavy, kontrolním a zkušebním plánem, návrhem zařízení staveniště, posouzením 
věžového jeřábu a autojeřábu, vypracováním objektového finančního plánu, 
harmonogramu a samozřejmě řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Při vypracovávání diplomové práce jsem zhodnotil a prohloubil znalosti získané 
při psaní bakalářské práce a nabyl znalostí zcela nových. Nově psaná část, Studie 
realizace hlavních technologických etap, mi umožnila se nad stavbou komplexněji 
zamyslet a vnímat ji jako celek, pochopit složitost návazností a všestrannost práce 
stavaře.  

Dále jsem si zdokonalil své dovednosti v programech BUILDpowerS a CONTEC a 
získal jsem nové zkušenosti s programem HLUK + a věřím, že mi tyto znalosti dobře 
poslouží i při řešení dalších problematik. 
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EN  evropská norma  
KCE  konstrukce  
KZP  kontrolní a zkušební plán  
NA  nákladní automobil  
NP  nadzemní podlaží  
NTL  nízkotlaký  
PD  projektová dokumentace  
PE  polyetylen  
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SO  stavební objekt  
TI  tepelná izolace  
TUV  teplá užitková voda  
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ZS  zařízení staveniště  
ŽB  železobeton  
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°   stupně  
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apod.  a podobně  
atd.  a tak dále  
Bpv  Balt po vyrovnání (výškový systém používaný v ČR)  
cca  přibližně  
č.  číslo 
hm.  Hmotnost 
tl.  tloušťka  
napáj.  napájecí  
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max.  maximálně  
sb.  sbírka zákona 
 

  



 

 

 

- 176 - 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ  
Obrázek 1: Ilustrační situace stavby, Zdroj www.mapy.cz ......................................... - 19 - 
Obrázek 2: Schéma skladového kontejneru TOITOI LK1, ........................................... - 50 - 
Obrázek 3: Elektrický rozvaděč HM 422/FI/P ............................................................. - 50 - 
Obrázek 4: Drátěné mobilní oplocení výšky 2m, ........................................................ - 51 - 
Obrázek 5: Kontejner na směsný komunální odpad, 10m3 ....................................... - 51 - 
Obrázek 6: Kontejner na stavební suť, 3m3, .............................................................. - 51 - 
Obrázek 8: Kontejner na dřevo, 7m3, ......................................................................... - 52 - 
Obrázek 7: Kontejnery na papír a plast, 1100L, .......................................................... - 52 - 
Obrázek 9: Schéma konstrukce lešenní, ..................................................................... - 52 - 
Obrázek 10: Prostor pro postavení a výměnu sila ...................................................... - 53 - 
Obrázek 11: Schéme TOITOI BK1 ................................................................................ - 53 - 
Obrázek 12: Sanitární kontejner (typ: SK1): ............................................................... - 54 - 
Obrázek 13: WC TOITOI FRESH, .................................................................................. - 54 - 
Obrázek 14: Výstražné cedule na oplocení staveniště, .............................................. - 55 - 
Obrázek 15: Těsnící pás Kunex DA 320/25 ................................................................. - 67 - 
Obrázek 16: PENTAFLEX KB 167 ................................................................................. - 67 - 
Obrázek 17: PENTAFLEX KB 167 montáž .................................................................... - 67 - 
Obrázek 18: PENTAFLEX KB 167 montáž .................................................................... - 68 - 
Obrázek 19: PENTAFLEX KB 167 montáž .................................................................... - 68 - 
Obrázek 20: PENTAFLEX KB 167 montáž .................................................................... - 68 - 
Obrázek 21: PENTAFLEX KB 167 montáž .................................................................... - 68 - 
Obrázek 22: PENTAFLEX ABS v desce ......................................................................... - 69 - 
Obrázek 23: PENTAFLEX ABS ve stěně ........................................................................ - 69 - 
Obrázek 24: PENTAFLEX ABS montáž ......................................................................... - 69 - 
Obrázek 25: PENTAFLEX ABS montáž ......................................................................... - 70 - 
Obrázek 26: PENTAFLEX ABS montáž ......................................................................... - 70 - 
Obrázek 27: PENTAFLEX OBS ...................................................................................... - 71 - 
Obrázek 28: PENTAFLEX OBS montáž ......................................................................... - 71 - 
Obrázek 29: PENTAFLEX OBS montáž ......................................................................... - 71 - 
Obrázek 30: SWELLFLEX BT 18/24, ............................................................................. - 72 - 
Obrázek 31: PLURAFLEX C11 ....................................................................................... - 72 - 
Obrázek 32: FERBOX typ ............................................................................................. - 72 - 
Obrázek 33: Těsnící průchodky GETRA TYP S, ............................................................ - 73 - 
Obrázek 34Systémové bednění Doka Framax Xlife .................................................... - 85 - 
Obrázek 35Kotevní systém bednění ........................................................................... - 85 - 
Obrázek 36 Systémové bednění sloupu ..................................................................... - 86 - 
Obrázek 37 Zkouška konzistence sednutí kuželem podle Abramse ........................... - 95 - 
Obrázek 38Zkouška konzistence rozlitím kužele ........................................................ - 95 - 
Obrázek 39: Zkouška konzistence sednutí kuželem podle Abramse ........................ - 107 - 
Obrázek 40: Zkouška konzistence rozlitím kužele .................................................... - 107 - 
Obrázek 41: Délka výložníku jeřábu.......................................................................... - 117 - 
Obrázek 42:Zátěžový diagram s vyznačenými břemeny, Zdroj: Autor ..................... - 117 - 
Obrázek 43: Zátěžový diagram s vyznačenými břemeny, Zdroj: autor .................... - 118 - 
Obrázek 44: Schéma Terex AC 50 ............................................................................. - 119 - 
Obrázek 45: Schéma zapatkovaného autojeřábu ..................................................... - 119 - 

file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867857
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867859
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867860
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867862
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867863
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867864
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867866
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867867
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867870
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867884
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867885
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867886
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867896
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867897
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867898


 

 

 

- 177 - 

 

Obrázek 46:Zátěžový diagram s vyznačeným břemenem ........................................ - 121 - 
Obrázek 47: rozměry vrtné soupravy ....................................................................... - 122 - 
Obrázek 48: přepravní parametry vrtné soupravy ................................................... - 122 - 
Obrázek 49: přepravní parametry vrtné soupravy ................................................... - 122 - 
Obrázek 50: Klemm KR 806, ...................................................................................... - 123 - 
Obrázek 51: Tatra T 158 ............................................................................................ - 124 - 
Obrázek 52: Tatra T 158 ............................................................................................ - 124 - 
Obrázek 53: rypadlo CAT M316D.............................................................................. - 125 - 
Obrázek 54: Autodomíchávač Stetter C3 .................................................................. - 126 - 
Obrázek 55: Autočerpadlo SCHWING S 34 X ............................................................ - 127 - 
Obrázek 56: Dosah autočerpadla SCHWING S 34 X .................................................. - 128 - 
Obrázek 57: Tahač MAN TGX 8x4, ............................................................................ - 129 - 
Obrázek 58: Souprava tahače s návěsem, ................................................................ - 129 - 
Obrázek 59: MAN 35.400 s hydrau. rukou HIAB 477E -6 ......................................... - 130 - 
Obrázek 60: Badie 1016H.12PAM, ............................................................................ - 131 - 
Obrázek 61: Geda 500 Z/ZP ...................................................................................... - 132 - 
Obrázek 62: Silo Baumit ............................................................................................ - 133 - 
Obrázek 63:Pneumatický dopravník ......................................................................... - 133 - 
Obrázek 64: Husqvarna 445 e series ........................................................................ - 134 - 
Obrázek 65: Bosch GKS 65 GCE Professional , .......................................................... - 134 - 
Obrázek 66: GWS 24-180 LVI Professional ............................................................... - 134 - 
Obrázek 67: GBH 5-40 DCE Professional .................................................................. - 135 - 
Obrázek 68: GBH 2-28 F Professional ....................................................................... - 135 - 
Obrázek 69ponorný vybrátor ENAR M6 AFP ............................................................ - 135 - 
Obrázek 70: Enar QZH ............................................................................................... - 136 - 
Obrázek 71: Wacker Neuson CT 24 .......................................................................... - 136 - 
Obrázek 72: Kühtreiber KITin 2040 MIG ................................................................... - 136 - 
Obrázek 73: WACKER DPU 6055 ............................................................................... - 137 - 
Obrázek 74: Kärcher HD 6/15 C plus, ....................................................................... - 137 - 
Obrázek 75: BF-ARm ................................................................................................. - 137 - 
Obrázek 76: Hráz proti vyplavování jemných částic, zdroj PD .................................. - 157 - 
Obrázek 77: Satelitní snímek staveniště, zdroj www.Googlemaps.com .................. - 157 - 
Obrázek 78: vana na výplach autodomíchavačů ...................................................... - 158 - 
Obrázek 79Havarijní souprava s hydrofobním sorbentem Reosorb, olejová, sorpční 
kapacita 40 l .............................................................................................................. - 158 - 
Obrázek 80: Mycí rampa Express Top....................................................................... - 159 - 
Obrázek 81: Ilustrační obrázek čištění vozovky ........................................................ - 159 - 
Obrázek 82: 3D pohled na staveniště a okolí ........................................................... - 164 - 
Obrázek 83: Vložené objekty a zdroje hluku ............................................................ - 165 - 
Obrázek 84: Tabulka průmyslových zdrojů ............................................................... - 165 - 
Obrázek 85: Vykreslení hlukových pásem 2 m nad dnem výkopu ........................... - 166 - 
Obrázek 86: Tabulka budov ...................................................................................... - 166 - 
Obrázek 87: Vykreslení hlukových pásem 12 m nad dnem výkopu ......................... - 167 - 
Obrázek 88: Vykreslení hlukových pásem 20 m nad dnem výkopu ......................... - 167 - 
Obrázek 89: Tabulka objektů .................................................................................... - 168 - 
Obrázek 90: Tabulka bodů výpočtu .......................................................................... - 168 - 
 

file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867900
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867901
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867902
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867903
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867905
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867906
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867907
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867916
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867917
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867918
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867919
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867920
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867921
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867922
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867923
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867924
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867925
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867926
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867927
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867928
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867929
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534867944


 

 

 

- 178 - 

 

SEZNAM TABULEK 
Tabulka 1: maximální očekávaná denní spotřeba vody.............................................. - 47 - 
Tabulka 2: Normová dimenze potrubí pro odpovídající průtok ................................. - 48 - 
Tabulka 3: Zdánlivý příkon el. energie ........................................................................ - 49 - 
Tabulka 4: Výpis odpadů staveniště ........................................................................... - 57 - 
Tabulka 5: Náklady na zřízení ZS ................................................................................. - 58 - 
Tabulka 6: Náklady na likvidaci ZS .............................................................................. - 59 - 
Tabulka 7: Tabulka odpadů ......................................................................................... - 77 - 
Tabulka 8: Tabulka odpadů ......................................................................................... - 91 - 
Tabulka 9Konzistence čerstvého betonu při různých podmínkách zabudování ........ - 95 - 
Tabulka 10Konzistence čerstvého betonu při různých podmínkách zabudování .... - 108 - 
Tabulka 11: parametry rypadla CAT M316D ............................................................ - 125 - 
Tabulka 12: Technická data autodomíchávačů řady BASIC LINE .............................. - 126 - 
Tabulka 13: Technické parametry autočerpadla S 34 X ........................................... - 127 - 
Tabulka 14: Objem sila .............................................................................................. - 133 - 
Tabulka 15: Specifikace sila ...................................................................................... - 133 - 
Tabulka 16: Tabulka odpadů ..................................................................................... - 160 - 

 

  

file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534845187
file:///C:/Users/Administrátor/Documents/Dokumenty/Diplomka/DP_BIOLOGY%20PARK.docx%23_Toc534845188


 

 

 

- 179 - 

 

SEZNAM PŘÍLOH 
B1_KOORDINAČNÍ SITUACE 
B2_ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS I 
B3_ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS II 
B4_SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ 
B5_ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN – OBJEKTOVÝ 
B6_SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA  
B7_ČASOVÝ PLÁN OBJEKTU SO01 
B8_POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 
B9_TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
B10_BILANCE NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ 
B11_LIMITKY MATERIÁLU, STROJŮ A PROFESÍ 
B12_PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
B13_DETAIL DNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY 
B14_DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY 
B15_DETAIL ŘÍZENÉ SMRŠŤOVACÍ SPÁRY VE STĚNĚ 

  
 


