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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je zpracování vybrané části stavebně technologického 

projektu pro bytový dům v komplexu Campus rezidenční areál II, situovaného v Brně 

– Bohunicích. Konkrétně byl vybrán bytový dům (objekt F, označen jako SO 204), na 

kterém budou řešeny monolitické konstrukce hrubé spodní stavby.  

Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, 

vyhodnocení dopravních tras, vypracování technologických předpisů pro zvolené 

technologické etapy, časový harmonogram pro zvolenou etapu a dílčí detailní výsek 

typického podlaží. Dále je vypracováno zařízení staveniště s výkresovou i textovou 

částí, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet s výkazem výměr, návrh 

strojních sestav a řešení bezpečnosti při práci.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, zařízení staveniště, monolitické železobetonové konstrukce, hrubá 

spodní stavba, technologický předpis, bílá vana, rozpočet, harmonogram, strojní 

sestava, kontrolní a zkušební plán 

ABSTRACT  

The subject of the diploma thesis is to elaborate a selected part of the construction 

technology project for an apartment building in the Campus residential complex II, 

situated in Brno – Bohunice. Specifically, an apartment building (object F, designated 

SO 204) was selected, on which monolithic structures of the substructure will be 

solved. 

The content of the work is a technical report to the construction technology project, 

evaluation of transport routes, elaboration of technological regulations for selected 

technological stages, time schedule for the selected stage and partial detailed 

section of a typical floor. Furthermore, the construction site equipment with drawing 

and text part, control and test plan, itemized budget with bill of quantities, design of 

machine assemblies and work safety solutions are elaborated. 

KEYWORDS  

Apartment house, site equipment, monolithic reinforced concrete structures, 

substructure, technological specification, itemized budget, time schedule, 

mechanical assembly, check and test plan 
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Úvod 

Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt výškového 

objektu bytového domu SO 204 – objekt F, který je součástí bytového komplexu 

Campus rezidenční areál II situovaného v okrajové části v Brně – Bohunicích.  

Konkrétní objekt jsem zvolil díky jeho výškovému uspořádání, potažmo jeho 

samotné výšce a způsobu založení na masivní železobetonové desce s tloušťkou 1,0 

m v kombinaci navržení spodní stavby jako systém bílé vany.  

Diplomová práce bude zpracována v rozsahu dle odsouhlaseného zadání 

vedoucím, panem Ing. Borisem Bielym. Podrobně se následující kapitoly zabývají 

technologickým předpisem pro monolitické konstrukce hrubé spodní stavby.  

Textovou část doplňuje část přílohová, která zahrnuje veškeré vypracované 

výkresy, jak hlavní, tak podružné (doplňkové a schematické), dále časový plán, 

položkový rozpočet a další.  

Cílem diplomové práce je navržení optimálních technologických procesů 

s ohledem na délku jejich trvání a maximální efektivnost, bezpečnost pracovníků a 

získání nových znalostí v oblasti výpočetních softwarů zaměřených na návrh 

bednícího systému.  
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1 Stavebně technologická studie 

1.1 Základní informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby CAMPUS REZIDENČNÍ AREÁL II 

Charakter stavby Novostavba – objekt pro bydlení 

Místo stavby ulice Netroufalky 

Brno – Bohunice 

Katastrální území Bohunice [612006] 

Parcelní číslo/a 1331/1, 1331/7, 1331/80, 1331/91, 1331/107 

1338/5, 1338/8, 1338/13, 1338/30 

1340/1, 1340/3, 1340/4, 1340/5, 1340/6 

1.1.2 Kapacity, užitková plocha, obestavěný prostor, zastavěná plocha 

SO 204 – Objekt F 

Zastavěná plocha stavby 437,0 m2 

Obestavěný prostor 15 084 m3 

Počet podlaží 1 PP, 13 NP 

Celková podlažní plocha objektu 4 063,0 m2 

Užitková plocha bytů bez teras a balkonů 2 704,0 m2 

Užitková plocha bytů včetně teras a balkonů 3 147,0 m2 

Počet bytů 23 

Typ jednotky Jednotka/m2 Počet M2 

Byt typ G (2+KK) 63,29 2 126,58 

Byt typ H (4+KK) 108,50 20 2 170,0 

Byt typ J (6+KK mezonet) 407,49 1 407,49 

Komerční plochy s příslušenstvím 19,89 2 39,78 

Ostatní (technické zázemí, sklepní kóje) - - 875,66 

Balkony, terasy - 22 442,72 

Celkem 4 062,0 

1.1.3 Údaje o stavebníkovi 

Název CAMPUS RESIDENTIAL AREA II, a.s. 

Sídlo Olomoucká 704/174, 

627 00 Brno – Černovice 

IČO 02949725 

DIČ CZ02949725 
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1.1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Generální projektant 

Název A PLUS, a.s. 

Sídlo Česká, 154/12, 602 00 Brno 

IČO 26236419 

DIČ CZ26236419 

Kooperující projektant 

Název Aid team, a.s. 

Sídlo Netroufalky 797/7, 625 00 Brno – Bohunice 

IČO 04270100 

DIČ CZ04270100 

Betonové konstrukce – část 02 

Název HURYTA, s.r.o. 

Sídlo Staňkova 557/18A, 602 00 Brno 

IČO 25569155 

DIČ - 

Ocelové konstrukce – část 03 

Název OKF, s.r.o. 

Sídlo Špitálka 49/8, 602 00 Brno 

IČO 25315650 

DIČ CZ25315650 

Obvodový plášť – část 04 

Název OKF, s.r.o. 

Sídlo Špitálka 49/8, 602 00 Brno 

IČO 25315650 

DIČ CZ25315650 

Zdravotní instalace – část 05 

Název HP Consult, s.r.o. 

Sídlo Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha 5 

IČO 63486938 

DIČ -
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Ústřední vytápění – část 06 

Název PLYKO, spol. s.r.o. 

Sídlo Třída Kapitána Jaroše 1922/3, 602 00 Brno 

IČO 44016344 

DIČ CZ44016344 

 

Vzduchotechnika – část 09 

Název Stanislav Pergler, s.r.o. 

Sídlo Víděňská 258/45, 639 00 Brno 

IČO 29304997 

DIČ - 

 

Elektroinstalace – část 10 

Název Ing. Miroslav Matuška 

Sídlo - 

IČO - 

DIČ - 

 

Hromosvod – část 11 

Název AZW, a.s. 

Sídlo Ponávka 185/2, 602 00 Brno 

IČO 27721183 

DIČ CZ27721183 

 

Slaboproudé rozvody – část 12 

Název Ing. Ondřej Tichý 

Sídlo Ponětovice 141, 664 51 Ponětovice 

IČO 75718600 

DIČ - 

 

Měření a regulace (MaR) – část 13 

Název Synerga, a.s. 

Sídlo S. K. Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

IČO 60735678 

DIČ CZ60735678 
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1.2 Charakteristika stavebního objektu 

1.2.1 Členění na stavební, inženýrské a provozní objekty  

SO 201 Příprava území 

Část 02 Přeložka veřejného osvětlení 

SO 202 Objekt D  

(není předmětem této diplomové práce) 

SO 204 Objekt F 

SO 206 Vodní plocha 

SO 207 Sadové úpravy 

SO 208 Komunikace a zpevněné plochy 

Část 01 Veřejná část 

Část 02 Areálová část 

SO 210 Venkovní kanalizace 

Část 01 Pro veřejnou potřebu 

Část 02 Přípojka kanalizace D, F 

Část 03 Areálová kanalizace (jednotná, splašková, dešťová)  

SO 211 Venkovní rozvody vody 

Část 01 Přípojky vody a vodoměrná šachta D, F 

Část 03 Areálové rozvody vody 

SO 213 Přípojka STL plynu 

Část 01 Přípojka STL plynu D, F 

SO 214 Venkovní rozvody NN 

Část 02 Venkovní osvětlení  

SO 215 Venkovní rozvody SLP 

 

1.2.2 Předmět projektové dokumentace 

Předmětem poskytnuté projektové dokumentace ke stavbě objektu F – SO 204 

je bytový dům, který je umístěn v rámci komplexu Campus rezidenční areál II (dále 

jen „CRA II“) na dříve uvedených pozemcích s parcelními čísly v odstavci 1.1.1. 

Součástí projektové dokumentace je řešení napojení areálu na přilehlou pozemní 

komunikaci na ulici Netroufalky a na inženýrské sítě souvisejícími přípojkami. 

Poloha CRA II (Live UP) je umístěna v severní části lokality určené pro bydlení, 

která se nachází severně od ulice Kamenice a přiléhá k výukové části kampusu 

Masarykovy univerzity. Tento areál je v blízkosti již realizovaných objektů CRA I (Live 

In) a stávajících budov internátu sester Fakultní nemocnice Brno (dále jen „FN Brno“). 

Plocha určená pro stavbu CRA II je vymezena s ohledem na lokální podmínky 

– na východě polní cestou, z jižní strany ulicí Netroufalky a ze severní a západní 

strany lesním porostem Svrateckého údolí.  
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Dominantou celého areálu CRA II je objekt F (SO 204), který je umístěn na 

pomyslné ose průhledu mezi zbylými objekty D (SO 202) a E (SO 203) a vodní plochou 

(SO 206), tvořené vsakovacím průlehem.  

 

Předkládaná diplomová práce (dále jen „DP“) se zabývá pouze stavebním 

objektem F (SO 204), zbylé objekty D (SO 202), E (SO 203) nejsou předmětem práce.  

Po konzultaci s vedoucím práce, panem Ing. Borisem Bielym bylo ujednáno 

vypracování stavebně–technologické přípravy pro objekt F s ohledem na sousední 

objekt D, který je s řešeným objektem F propojen v úrovni 1PP. Pro studijní účely tak 

byl brán zřetel na toto provázání obou staveb a DP uvažuje se zahájením výstavby 

objektu F v momentě, kdy bude mít objekt D dokončeny základové konstrukce a 

svislé monolitické konstrukce 1PP. Objekt E jsem stanovil jako objekt, který bude 

prováděn v následující druhé etapě, z tohoto důvodu je zakreslen ve výkresech 

zařízení staveniště a označen tímto popisem. 

1.2.3 Objekt F (SO 204) 

Jak bylo pospáno výše, objekt F je výškovou dominantou rezidenčního areálu. 

Jedná se o bytový objekt s jedním podzemním a 13 nadzemními podlažími, 14NP je 

tvořeno střešní nástavbou s osazenou vzduchotechnickou jednotkou (dále jen 

„VZT“) větrání chráněné únikové cesty (dále jen „CHÚC“). 

Objekt je v podélném směru souměrný podle hlavní osy H, podélné osy 

prochází společným středem S3 a jsou od hlavní osy pootočeny o 19° (G´, I´) a 11° 

(I, G). 

Půdorysný tvar nadzemní části je tvořen trojúhelníky se zaoblenými rohy, ve 

kterých jsou umístěné balkonové desky). Celkové půdorysné rozměry jsou přibližně 

23,0 x 24,9 m (měřeno v nejširších částech objektu včetně výtahových šachet).  

 

Výškové uspořádání objektu 

0,000 = 277,400 m n. M. (úroveň podlah 1NP) 

Celková výška objektu 53,55 m 

Celková výška objektu včetně 

konstrukce pulsaru 

60,30 m 

Výška atiky 14NP 43,05 m 

Konstrukční výška 1PP 3,16 m 

Konstrukční výška 1PP – snížená  2,63 m 

Konstrukční výška 1 – 10NP 3,15 m 

Konstrukční výška 11 – 13NP 3,40 m 
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1.2.3.1 Konstrukční řešení 

Konstrukce objektu je navržena železobetonová monolitická tvořená stěnami, 

sloupy (ve 12NP a 13NP doplněny o roznášecí hlavice), stropními deskami, které jsou 

ve vyšších patrech doplněny o ztužující průvlaky.  

Komunikační jádro je tvořeno schodišťovým prostorem s dvouramenným 

přímým schodištěm s mezipodestou a dvěma výtahy, kdy jeden plní funkci výtahu 

evakuačního. Tato komunikační jádra jsou rovněž monolitická železobetonová, 

schodišťová ramena navržena jako prefabrikovaná.  

Objekt je založen na plošných základových konstrukcí – vzhledem k výšce 

objektu a geologickým podmínkám je navržena masivní základová deska tloušťky 1,0 

m v provedení jako „bílá vana“.  

Střechy na objektu jsou navrženy jako ploché, jednoplášťové s vegetační 

vrstvou.  

Vnitřní dělící konstrukce jsou převážně zděné, ojediněle sádrokartonové. 

Nosné vnitřní konstrukce jsou na ose symetrie H a nároží u balkonových desek 

monolitické železobetonové, zbylé v 1NP jsou zděné.   

1.3 Provedené průzkumy a zkoušky 

1.3.1 Inženýrsko – geologický průzkum 

Zpracovatel 

Název GEOSTAR spol. S.r.o 

Sídlo Tuřanka 111, 

627 00 Brno – Slatina  

IČO 13690337 

Datum průzkumu 05.09. 2013 

 

V dotčené lokalitě bylo výše uvedenou firmou provedeno celkem 6 hlubinných 

vrtů s označením V1 – V4, V7 a V8. 

Terén je velmi mírně svažitý, nadmořská výška se pohybuje cca od 277–279 m 

n.m. Geologické podloží je tvořeno antropogenními navážkami, kvarterními jíly a 

sprašovými hlínami. V podloží výše uvedených kvarterních sedimentů se nacházejí 

neogenní uloženiny a proterozoický granodiorit. Granodioritový masiv tvoři přímé 

podloží kvarterních sedimentů v zapadni časti zájmové lokality; směrem k východu 

se povrch masivu poměrně prudce svažuje a nasedají na něj neogenní sedimenty, 

které tvoři přímé podloží kvarterních sedimentů ve východní časti lokality. 

Podzemní voda nebyla v žádné ze sond zjištěna. V kvartérních sedimentech se 

však může objevit hypodermická voda – nejedná se o zvodeň, ale o zónu přirozené 

migrace infiltrovaných srážkových vod závislou na ročním období. 

Jelikož se počítá při plánované výstavbě tohoto objektu s podzemním podlažím 

a zahloubením o cca 3,5 – 5,0 m pod terén, je nutné počítat s možným výskytem 

hypodermické vody. 
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Vzhledem ke geotechnickým vlastnostem zemin v prostoru staveniště na 

úrovni srovnané pláně hrubých terénních úprav (HTÚ) je třeba při realizaci zajistit 

odvodnění této pláně pro případ přívalových dešťů. 

 

Vzhledem k výskytu granodioritového masivu blízko pod povrchem je možné 

konstatovat závěr, že základové poměry pro objekt SO 204 (objekt F) jsou příznivé. 

1.4 Technické řešení objektu 

1.4.1 Zemní práce 

Terén je velmi mírně svažitý, nadmořská výška se pohybuje cca od 277–279 m 

n.m. Geologické podloží je tvořeno antropogenními navážkami, kvarterními jíly a 

sprašovými hlínami. V podloží výše uvedených kvarterních sedimentů se nacházejí 

neogenní uloženiny a proterozoický granodiorit.  

Podzemní voda nebyla v žádné ze sond zjištěna. V kvartérních sedimentech se 

může objevit hypodermická voda – nejedná se o zvodeň, ale o zónu přirozené 

migrace infiltrovaných srážkových vod závislou na ročním období. 

Vzhledem ke geotechnickým vlastnostem zemin v prostoru staveniště na 

úrovni srovnané pláně hrubých terénních úprav (HTÚ) je třeba při realizaci zajistit 

odvodnění této pláně pro případ přívalových dešťů. 

1.4.2 Zakládání 

Založení objektu je navrženo plošné na železobetonové základové desce o 

tloušťce 1,0 m. Pod základovou deskou bude proveden podkladní beton tloušťce 0,1 

m. 

Základové konstrukce a stěny na styku se zeminou jsou navrženy 

z vodostavebního betonu – tj. systém bílá vana. Vodotěsnost bude zajištěna 

krystalizační přísadou Xypex Admix C-1000 NF do betonové směsi v předepsaném 

množství a vodotěsnými těsnícími prvky.  

Veškeré prostupy základovou deskou musí být opatřeny standardními prvky 

(těsnícími manžetami) zaručujícími vodonepropustnost. 

Stěny 1PP budou opatřeny řízenými smršťovacími spárami s těsněním tak, aby 

byl omezen vznik trhlin ve stěně vlivem smršťování betonu. Prostupy po spojovacích 

prvcích budou vodonepropustně utěsněny.  

Distanční prvky pod betonářskou výztuží budou vláknobetonové nebo 

ocelové. 

1.4.3 Svislé konstrukce 

Veškeré obvodové a vnitřní stěny jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické. Jsou navrženy v tloušťkách 250, 300 a 400 mm. Jedná se o stěny 

výtahových šachet a nosné stěny objektu. Zbylé stěny jsou dozděny z keramických 

tvárnic nebo vytvořeny SDK konstrukcemi, ojediněle se v objektu nalézají sendvičové 

konstrukce ze železobetonu s akustickými SDK předstěnami (12NP a 13NP). 
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1.4.4 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické tvořené 

deskami, které jsou lokálně po svém obvodu zesíleny trámy a hlavicemi. Stropní 

desky jsou navrženy tl. 200 a 300 mm. Hlavice mají tloušťku 300 až 450 mm vč. tl. 

stropních desek. Ztužující trámy budou betonovány současně se stropními deskami. 

Balkónové desky budou uloženy pomocí speciálních prvků – Isonosníků, které 

slouží k přerušení tepelných mostů. Spáry mezi Isonosníky budou vyplněny 

extrudovaným polystyrenem. Balkónové desky budou při provádění na volném 

okraji nadvýšeny, čímž se vytvoří odtokový žlábek pro odvod srážkových vod. 

1.4.5 Konstrukce spojující výškové úrovně 

1.4.5.1 Schodiště 

Schodiště jsou navržena jako prefabrikovaná železobetonová přímá s 

mezipodestou. Schodišťová ramena budou uložena na stropní desky a na 

mezipodestu, která bude vynesena do stěn schodišťového jádra. Schodišťové 

ramena budou prefabrikované, podesty a mezipodesty budou monolitické.  

Celý schodišťový prostor včetně výtahových šachet bude od zbytku objektu 

akusticky oddělen. 

1.4.5.2 Výtah 

Vertikální doprava osob od 1PP až do 12NP bude zajištěna dvěma osobními 

kabinovými výtahy. Jeden s nosností 630 kg (8 osob) splňující požadavky na dopravu 

osob tělesně postižených, druhý výtah je navržen jako evakuační s rozměry kabiny 

1,1 x 2,1 m splňující požadavky na dopravu osob i tělesně postižených pro evakuaci, 

který bude mít ovládání dostupné pro imobilní osoby. 

1.4.6 Izolace – podzemní voda a zemní vlhkost 

Iženýrsko-geologickým průzkumem nebyla podzemní voda zjištěna, avšak 

vzhledem k tomu, že se podzemní části stavby nachází ve velmi slabě propustných 

jílovitých zeminách, mohou být podzemní konstrukce namáhány i srážkovou vodou 

prosáknutou zásypy kolem budovy. 

Hydroizolace podzemních částí budovy je navržena systémem bílé vany, 

kterou tvoří železobetonové konstrukce základové desky a obvodových stěn, 

provedené z vodostavebního betonu. Pro zajištění vodotěsnosti musí být dilatační 

spáry těchto konstrukcí opatřeny systémovými těsnícími profily a veškeré pracovní 

spáry musí být opatřeny stejnými profily zabraňující průsaku vody vytvořenou 

spárou.  

1.4.7 Izolace – voda volně stékající 

Hydroizolace (koupelny, některé technické místnosti, úklidová komora) pod 

keramickými dlažbami a keramickými obklady stěn je navržena ze systémové 

hydroizolační stěrky s modifikovaným cementovým pojivem. V koutech, na rozích, v 

místech dilatačních spár a kolem prostupů potrubí bude tato stěrka vyztužena 



13 

systémovou folií. Na svislé stěny bude izolace vytažena 0,15 m nad úroveň podlahy, 

ve sprchách 2,0 m. V některých místnostech je místo keramické dlažby navržena 

voděodolná protiskluzná stěrka a obklad stěn tvoří omyvatelný nátěr. 

Izolace proti stékající vodě v interiéru jsou navrženy z cementových 

hydroizolačních stěrek, které jsou součástí lepícího a spárovacího systému 

keramických dlažeb a obkladů, nebo je tvoří systémy pochozích podlahových stěrek. 

1.4.8 Izolace – proti radonu 

Bude provedena pro střední radonový index pozemku (velikost III. kvartilu Q 

OAR = 33,2 – 50,8 kBq/m3). Protiradonová opatření bude zajištěno krystalizační 

přísadou do betonové směsi. 

1.4.9 Střešní plášť 

Vrchní vrstvu střešního pláště tvoří vegetační vrstva, v místě úžlabí a u atiky se 

provede místo vegetační vrstvy drenážní vrstva – kačírek pro snadnější odtok 

dešťové vody. 

Prostupy přes izolaci budou řešeny systémovými manžetami, staženými okolo 

prostupujícího potrubí stahovacími nerezovými páskami s utěsněním trvale 

elastickým tmelem odolným UV zářením – součást dodávky střešního pláště. 

Prostupy kabelů jsou řešeny zámečnickým výrobkem. 

Odvodnění střech bude do úžlabí s temperovanými střešními vtoky 

s ochranným košem a mřížkou proti zanesení svislého potrubí, doplněnými o 

přepady v obvodové atikové monolitické zídce. 

1.4.9.1 Izolace tepelné 

Tepelná izolace plochých střech bude provedena ze spádového polystyrenu 

EPS 100 a 150 S Stabil. 

Vzduchotechnické potrubí, prostupující střešní konstrukcí bude do úrovně cca 

500 mm nad úroveň vegetační vrstvy opatřeno tepelnou izolací z minerální plsti 

tloušťky 100 mm a obaleno hliníkovou fólií. Tato izolace bude v horní části uzavřena 

límcem z pozinkovaného plechu v rámci klempířských prací, které budou součástí 

dodávky VZT zařízení. 

1.4.9.2 Izolace proti vodě 

Hydroizolační fólie bude kladena na separační geotextilii (300 g/m2) spoje 

budou svařeny v přesazích, opracování detailů a kotvení bude prováděno dle 

technologického a montážního předpisu výrobce.  

Po obvodu střechy (u pat a zhlaví atik) a po obvodu konstrukcí prostupujících 

střechou bude folie stabilizovaná pomocí profilů z poplastovaného plechu 

kotvenými k podkladu rozpěrnými nýty nebo natloukacími hmoždinkami. 

Parotěsná zábrana bude celoplošně přilepena k podkladu. 



14 

 

1.4.10 Izolace tepelné a akustické 

1.4.10.1 Tepelné  

Tepelná izolace fasádního pláště je navržena jako minerální v tl. 180 mm. 

Tepelné izolace železobetonových stěn podzemního podlaží jsou navrženy z 

polystyrenu EPS Perimetr v tl. 120 mm do úrovně 1,0 m pod upraveným terénem, 

níže v tl. 80 mm. 

Tepelnou izolaci železobetonových bytových stěn a stropů nad nevytápěným 

prostorem tvoří tepelná izolace minerální tl. 160 mm – kontaktní provedení s 

kašírovanou fólií nebo jako součást podhledu a tepelně izolační desky 3I ISOLET v tl. 

220 mm. 

1.4.10.2 Akustické  

Sádrokartonové předstěny tl. 100 mm budou dvouplášťové na konstrukci 75 

mm, s vloženou izolační deskou z minerální vlny tl. 60 mm. 

V podlahách bude jako kročejová izolace použita minerální vata tl. 40 mm a 

pro rozvody instalací vyrovnávací vrstva z pěnového polystyrenu EPS 100 Z STABIL. 

1.4.11 Vnitřní dělící konstrukce 

Vnitřní dělící a nenosné konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických 

tvárnic, které jsou zastoupeny standardními i akustickými typy tvárnic. Dále jsou 

dělící konstrukce a instalační předstěny tvořeny sádrokartonovými stěnami. 

Vnitřní dělící konstrukce se pohybují v tloušťkách 80, 115, 140 a 190 mm. 

1.4.12 Podlahové konstrukce 

Konstrukce podlah nadzemních podlaží budou převážně prováděny z litého 

potěru na bázi síranu vápenatého – anhydritu v tl. 40 až 65 mm, (minimálně však 40 

mm pro běžně zatížené podlahy), nebo ve vlhkých prostorách, chodbách a suterénu 

z litého cementového potěru pevnosti C30. 

Před pokládkou tenkovrstvých finálních podlahových vrstev budou podlahy 

stěrkovány samonivelačními stěrkami, nebo alternativně bude povrch zbroušen. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle účelu a provozních podmínek 

v jednotlivých místnostech – jsou navrženy podlahy z dřevěných vlysů, keramické 

dlažby, palubové podlahy na terasách, epoxidových stěrek a betonových 

průmyslových podlah s povrchem opatřeným strojně zahlazeným vsypem.  

1.4.13 Podhledy 

V objektu bude použit sádrokartonový podhled. Jsou navrženy sádrokartonové 

podhledy plné, v provedení standardní i s vyšší zvukovou pohltivostí, dle účelu a 

funkčního využití jednotlivých místností. 

V podhledech budou osazeny koncové elementy vzduchotechniky, slabo a 

silnoproudu, revizní dvířka apod. 
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Ve vstupním zádveří bude proveden podhled skládaný z desek Grenamat v 

dekoru dřeva. Akustické podhledy s přímým děrováním desek 8/18 budou 

provedeny ve vstupní hale 1PP a 1NP. 

Na lodžiích bude proveden kovový podhled z kazet, které jsou součástí 

ocelového obvodového pláště a korespondují s ním jak po stránce materiálové tak 

barevného odstínu. 

1.4.14 Úpravy povrchů stěn vnějších a vnitřních 

1.4.14.1 Vnitřní  

Betonové stěny a vnitřní zdivo z cihelných tvárnic bude omítnuto vápennou 

štukovou omítkou s perlinkou, hrany budou řešeny systémovými pozinkovanými 

podomítkovými lištami. 

Keramické obklady budou provedeny plošně v místnostech hygienických 

zařízení (koupelny, WC). V některých místnostech je na místo keramického obkladu 

stěn omyvatelný nátěr. 

V zádveří a vstupní hale 1NP a rovněž v hale 1PP je proveden na středových 

stěnách a u stěn výtahových šachet obklad z hliníkových kazet tl. 3,0 mm. Součástí 

obkladu jsou integrované schránky, tablo se zvonky, dvířka hydrantu a odklopné 

rohové části pro umístění přenosných hasicích přístrojů. 

1.4.14.2 Vnější  

1.4.15 Výplně otvorů 

Výplně otvorů ve fasádách (okna, dveře, prosklené stěny) budou hliníkové 

z profilů s přerušeným tepelným mostem zasklené izolačním dvojsklem nebo 

trojsklem. 

Plné dveře ve společných prostorech budou ocelové do ocelové zárubně, 

prosklené stěny budou z hliníkových profilů dle požadavku uvedeným ve výpise 

prvků. Rámy budou s povrchovou úpravou z vypalovaného práškového laku 

Dveře v bytech budou dřevěné s obložkovou zárubní, posuvné v kovovém 

pouzdře vsazeným do zdiva nebo skleněné. 

Pokud budou výplně otvorů tvořit požární uzávěry, budou mít požadovanou 

požární odolnost a výbavu (zámky, zástrče, samozavírače, koordinátory zavírání 

křídel, těsnění) dle požadavků požárně bezpečnostního řešení a výpisu prvků. 

1.4.16 Malby a nátěry 

Na štukových omítkách zděných konstrukcí budou provedeny nestíratelné 

malby bílé barvy, na sádrokartonových konstrukcích bude proveden nestíratelný 

nátěr vhodný na sádrokarton. Stěna na chodbě se vstupy do výtahů bude v šedém 

odstínu, stejném jako venkovní fasádní barva na výtahových šachtách. 

Nátěrem budou opatřeny vnitřní ocelové konstrukce (zárubně, ocelové dveře), 

a drobné zámečnické výrobky budou opatřeny vypalovacím práškovým lakem. 

Podklady pod nátěrové systémy musí splňovat předepsané požadavky výrobce 

nátěrů. Protikorozní ochrana ocelových prvků bude zajištěna pomocí ochranných 
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nátěrových systémů navržených podle ČSN EN ISO 12944-1 pro korozní prostředí v 

interiéru na stupeň korozní agresivity prostředí C2, pro korozní prostředí v exteriéru 

na stupeň korozní agresivity prostředí C3. 

Pokud je předepsáno žárové zinkování, bude provedeno v tloušťce min. 80 μm. 

1.5 Popis stavebních objektů 

1.5.1 SO 201 – příprava území 

Příprava území spočívá v demolici nebo rozebrání stávajících zpevněných 

ploch ze silničních panelů, betonového a živičného krytu. Silniční panely budou 

použity pro objekty zařízení staveniště. 

Dále jsou součástí hrubé terénní úpravy (dále jen „HTÚ“) v podobě sejmutí 

ornice a vyhloubení stavební jámy s nezapaženými stěnami. Svahování bude 

provedeno ve sklonu 1:0,5 a v případě výšky, respektive hloubky výkopu větší než 

3,0 m od úrovně okolního terénu bude provedena terénní opěrná lavice (berma) o 

šířce min. 0,5 m.  

V rámci prací spojených s HTÚ bude část vytěžené zeminy umístěna na 

staveništní meziskládce (deponii) pro zpětné zásypy a modelaci terénu kolem 

objektu, zbylý výkopek bude odvážen na skládku.  

1.5.2 SO 201-02 – přeložka veřejného osvětlení 

Přeložka veřejného osvětlení (dále jen „VO“) řeší zrušení stávajícího sloupu TSB 

0738_35 z důvodu úpravy tvaru sjezdu k objektu D. Osvětlení sjezdové rampy je 

řešeno areálovým osvětlením, veřejná komunikace je dostatečně osvětlena 

zbývajícími stávajícími svítidly. Stávající sloup TSB 0738_35 pozbývá pro osvětlení 

komunikace význam.  

Stávající kabelové vedení k sloupu TSB 0738_35 bude částečně odkopáno a 

kabel bude použit pro napojení sloupu TSB 0738_34 tak, aby nedošlo ke spojkování 

trasy mimo sloupy. Stávající trasa mezi sloupy TSB 0738_34 a TSB 0738_35 bude 

zrušena. Oba sloupy jsou ve správě společnosti Technické sítě Brno, rušený sloup – 

výložník a svítidlo bude demontováno dle možností uložení a předáno do skladu TSB 

Brno.  

Nově přeložené rozvody VO budou uloženy převážně pod parkovacími stáními 

a částečně v zeleni. Pod silnicí a parkovacími stáními bude kabel uložen v bezpečné 

hloubce min. 1,20 m, pod pojížděnou komunikací v ochranné trubce – chráničce. 

1.5.3 SO 202 – objekt D 

Jedná se o objekt se šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt 

má půdorysný prstencový tvar daný vyplněním prostoru mezi čtvrtinou délky 

kružnic o poloměru 29,03 m a 52,80 m – měřeno v úrovni 1. NP. Vzdálenost kružnic 

(délka štítových stěn) je 23,77 m. Celková výška objektu je cca 25,22 m (včetně 1. PP). 

Horní hrana atiky je 20,47 m nad upraveným terénem, který je na úrovni -0,020 m. 
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Jak bylo řečeno v úvodu, tento objekt není předmětem stavebně 

technologického projektu, s jeho existencí a hmotou je uvažováno v rámci studijních 

důvodů.   

1.5.4 SO 204 – objekt F 

Objekt byl detailně popsán v kapitole 1.2 a 1.4, z tohoto důvodu není 

charakteristika v tomto bodě duplikována.  

1.5.4.1 Elektroinstalace 

Rozvody silnoproudu budou začínat v rozvaděčích a zakončeny budou na 

svorkách spotřebičů. Kabely budou uloženy v sádrokartonových příčkách, ve 

stěnách, v podlahách a v podhledech. Rozvody budou provedeny kabely s měděným 

jádrem, prostupy požárními úseky budou požárně utěsněny.  

Fakturační měření spotřeby elektrické energie bude osazeno v novém 

elektroměrovém rozvaděči RE-F, který bude instalován v rozvodně NN v 1PP. 

Z elektroměrového rozvaděče budou napojeny jednotlivé bytové rozvodnice RBX a 

rozvaděč společné spotřeby RS-F.  

Objekt F bude připojen na novou kabelovou smyčku E-ON, přívodní kabely 

budou zavedeny do rozpojovací skříně SR322, která bude osazena na fasádě 

objektu. Přívodní kabely budou k rozpojovací skříni vedeny prostupem přes bílou 

vanu, tyto prostupy budou následně utěsněny proti vniknutí vody a vlhkosti.  

Všechny neměřené části rozvodu budou chráněny proti nedovolenému 

odběru – kabel bude uložen v trubce D110 v kabelových žlabech s přinýtovaným 

víkem. V 1PP budou kabelové žlaby obloženy sádrokartonovým obkladem, hlavní 

domovní vedení bude obloženo požárním sádrokartonovým obkladem.  

 

Navržené jističe před elektroměry 

Byty 22 x jistič 3/B/25 A  

Nájemní jednotky 2 x jistič 3/B/25 A 

Společná spotřeba 1 x jistič 3/B/63 A 

 

Bilance elektrické energie 

 Pi [kW] Soudobost [-] Pp [kW] 

Byty (23 x 11 kW) 253,00 0,37 96,61 

Nájemní jednotky (2 x 11 kW) 22,00 0,80 17,60 

Osvětlení – společné prostory 7,80 0,60 4,68 

Venkovní osvětlení 5,00 1,00 5,00 

Silové rozvody – společné prostory 2,00 0,50 1,00 

Výtah  4,00 1,00 4,00 

Evakuační výtah 10,00 1,00 10,00 

ZTI – společné prostory 6,50 1,00 6,50 

VZT – společné prostory 0,30 0,85 0,28 
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Slaboproud 1,70 0,85 1,45 

Odvětrání CHÚC 8,00 0,00 0,00 

Celkem  320,30 - 144,09 

Celkem vzájemně  - 0,90 129,68 

Výpočtový proud – vchod 197,3 A 

  

Předpokládaná roční spotřeba el. energie: 

Q = 129,7 kW * 5 hod * 365 dní * 0,7 =  

165,7 MWh/rok 

 

1.5.5 SO 206 – vodní plocha  

Předmětem tohoto stavebního objektu je vybudování podzemního retenčního 

objektu (ozn. R1), tvořeného z akumulačních plastových boxů o celkovém obsahu 

86,40 m3, který pojme většinu dešťových vod ze střech jednotlivých objektů v celém 

areálu – tj. Objekty SO 202 (objekt D), SO 203 (objekt E), SO 204 (objekt F). Tyto 

odpadní srážkové vody budou do retenčního objektu R1 odváděny areálovou 

dešťovou kanalizační sítí (stoky D1 a D2).  

 

Kapacitní údaje 

Retenční průleh RP1 Regulovaný odtok  

Objem retenčního prostoru 

Střední plocha průlehu 

5,0 m3 

21,0 m2 

0,1 l/s 

Retenční průleh RP2 Regulovaný odtok  

Objem retenčního prostoru 

Střední plocha průlehu 

13,0 m3 

43,0 m2 

0,2 l/s 

Retenční objekt R1 Regulovaný odtok  

Střední plocha průlehu 

86,4 m3 

4,3 l/s 

 

1.5.5.1 Retenční objekt R1 

Retenční objekt R1 o rozměrech 8,8 x 8,0 x 1,32 m bude vyskládán ze dvou řad 

akumulačních boxů (800 x 800 x 660 mm) uložených nad sebou.  

Srážkové vody budou do podzemní retence zaústěny prostřednictvím 

revizních šachet RN1 a RN2, které budou součásti retenčního objektu. Každá z těchto 

šachet se skládá ze dvou dílců šachtového dna, šachtového nástavce (korigovaná 

trouba DN500), betonového roznášecího prstence a litinového poklopu D400 s 

větracími otvory, pod kterým bude osazen nerezový lapač hrubých nečistot. 

1.5.5.2 Retenční průleh  

Pro potřeby hospodaření s povrchovou dešťovou vodou byly navrženy dva 

retenční průlehy typu průleh-rýha s regulovaným odtokem a bezpečnostním 

přepadem. Funkce retenčního průlehu spočívá v tom, že zadržuje a předčišťuje 
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srážkové vody, které jsou zasakovaný a filtrovaný skrz zatravněnou vrstvu zeminy 

do rýhy průlehu.  

Retenční průleh je vybaven bezpečnostním přelivem, který je navržen pro 

případy překročeni zasakovací kapacity průlehu nebo při dočasné změně jeho 

vsakovacích schopnosti (např. Zamrzly terén). 

1.5.6 SO 207 – sadové úpravy 

Předmětem je řešení finálních úprav celého okolí komplexu CRA II, který 

dotváří architektonické pojetí areálu. Prvky navržené v rámci sadových úprav se 

skládají z výsadby vhodných zahradních prvků, ale také doplnění o městský mobiliář 

(lavice k sezení, odpadkové koše, osvětlení apod), dřevěné molo u retenčního 

průlehu a rozmístění solitérních kamenů a dalších. 

1.5.7 SO 208-01 – komunikace a zpevněné plochy (veřejná část) 

Projektová dokumentace v této části řeší dopravní napojení celého areálu CRA 

II na pozemní komunikaci na ulici Netroufalky prostřednictvím dvou sjezdů.  

Pro sjezd do objektu D, který zajišťuje příjezd do 1NP a 1PP je využito 

stávajícího napojení, které bude stavebně upraveno jako sjezd – tj. v hraně napojení 

bude osazen nájezdový obrubník. Sjezd bude šířky 6,0 m a hrana bude zaoblena 

kruhovým obloukem o poloměru R=6,0 m.  

Dále je zde řešeno venkovní parkoviště na téže ulici a dopravní značení. 

Veškerá stání jsou navržena jako kolmá o rozměrech 2,50 x 5,00 m a krajní stání se 

šířkou 2,75 m. Stání vyhrazena pro ZTP budou mít šířku 3,50 m. Venkovní stání, kde 

je umožněn převis vozidla budou vyznačena kolmá stání na hloubku 4,50 m. 

Zpevněné plochy venkovních parkovacích stání budou odvodněny pomocí 

příčného a podélného sklonu do uličních vpustí. Uliční vpusti v parkovací ploše, která 

je vyspádována do úžlabí ze silniční přídlažby, budou osazeny plastovou mříží 

Rovasco M600C – typ A, s litinovým rámem. Mříž s lomenou horní plochou bude 

osazena tak, aby kopírovala úžlabí. Plochy sjezdů budou odvodněny do příčných 

liniových žlabů s roštem pro třídu zatížení min. C250. Uliční vpusti i odvodňovací 

žlaby budou napojeny potrubím DN150 do dešťové kanalizace. 

Parkovací stání 

Hromadné garáže 

1PP (objekt D) 

1NP (objekt D) 

43 

44 

Venkovní stání 42 

Celkem 129 
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1.5.8 SO 208-02 – komunikace a zpevněné plochy (areálový část) 

Projektová dokumentace v této části řeší zpevněné plochy a komunikace 

(chodníky, cyklostezka) a vyhřívání nájezdové rampy do garáží v 1PP objektu D.  

Vyhřívání bude provedeno odporovými topnými kabely v provedení na 400 V 

a 230 V s měděným opletením. Pro výhřev venkovních ploch je uvažování s výkonem 

cca 300 W/m2. Uvedení systému do provozu bude provedeno povelem z řídícího 

systému měření a regulace (dále jen „M+R“) při teplotě + 5 °C.  

V rámci vytápění vjezdů bude dále provedeno vyhřívání odvodňovacích žlab, 

to bude provedeno instalací kabelů s konstantním výkonem přímo do žlabu. 

Vytápění žlabů bude ovládáno povelem od řídícího systému M+R budovy společně 

s vytápěním vjezdů. 

1.5.9 SO 210-01 – venkovní kanalizace pro veřejnou potřebu 

Projekt venkovní kanalizace řeší prodloužení veřejné kanalizační sítě DN600 

KAM přes napojení v revizní šachtě č. 3573083. 

Prodloužení jednotné kanalizace je navrženo z trub kameninových hrdlových 

DN300, napojení bude provedeno v místě stávající revizní šachty při ulici 

Netroufalky. K napojení kanalizace na stávající šachtu dojde jádrovým vrtem do dna, 

nápojné místo ve dně stávající šachty bude utěsněno těsnícím kroužkem.  

Potrubí bude ukládáno do rýhy se svislými stěnami, do vrstvy betonové směsi 

tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude pískem velikosti zrna do 16 mm v mocnosti 0,3 m 

nad vrchol potrubí. Obsyp bude rovnoměrně rozprostírán po obou stranách trouby 

a vždy po vrstvách 100-150 mm bude pečlivě zhutněn. 

 

Kapacitní údaje (řešeno pro celý komplex CRA II) 

Průměrný denní odtok splaškových vod 32 518,93 l/den 

Maximální denní odtok splaškových vod 48 778,39 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškových vod 1,19 l/s 

Maximální odtok splaškových vod 1,83 l/s 

Roční odtok splaškových vod 11 869,41 m3/rok 

Délka kanalizace 188,7 m 

 

1.5.10 SO 210-02 – přípojka kanalizace D, F 

Předmětem projektové dokumentace je přípojka jednotné kanalizace, která je 

navržena z kameninových trub a tvarovek hrdlových DN200.  

Napojení bude provedeno na stávající kanalizaci DN300 KT, které bude 

vysazeno odbočkou 45° a dorovnáním kolenem 45°. Přípojka je zakončena vnějším 

lícem revizní šachty. Osazená revizní šachta je navržena jako typová prefabrikovaná 

(dle DIN 4034.1) včetně prefabrikovaného betonového dna DN1000, tloušťka stěn 

prefabrikovaných dílců je navržena 120 mm. Šachtové dno bude osazeno na 

podkladní desku z betonu, poklop šachty bude dodán těžký litinový 600 mm.  
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Kapacitní údaje (řešeno pro objekty D, F dohromady) 

Průměrný denní odtok splaškových vod 25 262,59 l/den 

Maximální denní odtok splaškových vod 37 893,88 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškových vod 0,92 l/s 

Maximální odtok splaškových vod 1,50 l/s 

Roční odtok splaškových vod 8 399,15 m3/rok 

Délka přípojky J1 10,0 m 

 

1.5.11 SO 210-03 – areálová kanalizace  

Projektová dokumentace řeší průběh rozvodů kanalizace v komplexu a jejich 

napojení na přípojku jednotné kanalizace J1. Areálové rozvody kanalizace jsou ve 

výkresech rozděleny na síť pro – jednotnou, splaškovou a dešťovou kanalizaci. 

Kanalizační potrubí je navrženo z trub a tvarovek plastových PVC (hladké 

silnostěnné potrubí) DN300, DN200, SN8. připojovací potrubí od liniových žlab je 

DN150, plastové, hladké, silnostěnné, SN8.  

V místě zaústění dešťové kanalizace D2, D3 a D5 do retenčního průlehu bude 

osazena žabí klapka. Tento mechanismus slouží jako ochrana k zpětnému zaplavení 

kanalizačního potrubí a vniku drobných živočichů do kanalizačního potrubí. 

 

Kapacitní údaje (řešeno pro objekty D, F dohromady) 

Průměrný, maximální, roční odtok splaškových vod viz. Kapitola 1.5.10 

Stoka S – PVC 200 57,0 m 

Stoka D1 – PVC 300 93,0 m 

Stoka D2 – PVC 300 2,0 m 

Stoka D3 – PVC 200 11,0 m 

Stoka D4 – PVC 200 13,0 m 

Stoka D5 – PVC 300 3,0 m 

Stoka J1 – PVC 200 23,0 m 

 

1.5.12 SO 211-01 – přípojka vody a vodoměrná šachta D, F 

Napojení na stávající vodovod 100 LI bude provedeno pomocí T-kusu, za který 

se osadí uzavírací armatura DN80 se zemní teleskopickou soupravou a poklopem. 

Napojení bude provedeno výsekem stávajícího potrubí, na nově vzniklé konce se 

osadí dva E-kusy DN100 s Waga spojkou, mezi které se osadí výše zmíněný T-kus 

DN100/80.  

Na pozemku stavebníka bude umístěna vodoměrná monolitická šachta s 

fakturačním vodoměrem a doprovodnými armaturami (o rozměru 3500 x 1400 x 

1900 mm). Vodoměrná šachta bude osazena čtvercovým litinovým, dešťujistým, 

mrazuvzdorným poklopem 600 x 600 mm, D400. Vstupní poklop šachty bude osazen 
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15 cm nad upraveným terénem jako ochrana proti nátoku dešťových vod z parkové 

úpravy. 

 

Kapacitní údaje 

Budova F 89 osob 95,89 l/os/den 8 534,21 l/den 

Budova F – úklid  2,2 100 m2 20,0 l/100 m2/den 44,0 l/den 

Dopouštění vody 

(vodní hladina)  
360 m2 8,30 l/m2/den 2 988,0 l/den 

Celkem    11 566,21 l/den 

 

1.5.13 SO 211-03 – areálové rozvody vody 

Vodovodní rozvody jsou navrženy z trub PE100, SDR 17, D90.  

Potrubí PE100 bude v rovných úsecích spojováno svařováním na tupo a v 

lomech bude spojováno elektrotvarovkami. Všechny vodovody budou ukončeny 1 

m od hranice objektu kde dojde k napojení ZTI.  

Vodovod V1.1 (pro objekt D) bude napojen na vodovod V1 (pro objekt F). 

Napojení bude provedeno na předem vysazený T-kus D90/90. Za T-kusem bude 

osazeno vevařovací šoupátko Š80 se zemní teleskopickou soupravou a poklopem. 

Ve výšce 40 cm nad vodovodním potrubním řadem bude položena modrá 

výstražná folie s nápisem „POZOR VODOVOD“. Přímo k potrubí bude připevněn 

signalizační vodič CY 2x 4 mm2, volné konce budou vyvedeny do poklopů armatur. 

 

Kapacitní údaje  

Celková denní potřeba vody viz. Kapitola 1.5.12 

V1 – DN 80 84,0 m 

V1.1 – DN 80 15,0 m 

 

1.5.14 SO 213-01 – přípojka STL plynu D, F 

Přípojka bude napojena na veřejný plynovod STL PE 90 (tlakové pásmo 300 

kPa) vedený při ulici Netroufalky. 

Napojení bude provedeno navrtávkou stávajícího plynovodu. 

Přípojka plynu je navržena z potrubí PE100-SDR11 D50 (s ochranným pláštěm, 

včetně svislé části). Přípojka plynu je ukončena před hlavním uzávěrem plynu KK 

DN40, který je umístěn v plynoměrné skříni.  

Dále pokračuje areálový NTL plynovod potrubím PE100-SDR17-D90 k objektu, 

kde je v nice na fasádě objektu D umístěn domovní uzávěr a havarijní uzávěr a další 

potřebné armatury. 

Skříň obchodního měření obsahuje:  

• hlavní uzávěr plynu – HUP (kulový uzávěr DN40) 

• filtr, zpětná klapka 

• manometr 0-600 kPa 
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• regulátor STLxNTL (Tartarini R/10-300/2 kPa) 

• uzávěr DN50 

• rotační plynoměr G65, L=171 mm, Qmin=5 m3/h, Qmax=51 m3/h 

• manometr 0-6 kPa 

• návarek s vnitřním závitem M25x1,5 a uzávěr měření DN80. 

 

Rozměry skříně jsou 1400 x 1305 x 405 mm. Skříňka bude osazena na 

podstavci 500 x 1350 x 450 mm. Podstavec bude osazen 200 mm nad upraveným 

terénem (dále jen „UT“). Podstavec bude v zemi osazen na betonových pilířích 

vysokých 700 mm. Skříňka bude osazena uzamykatelnými dvířky s otvory. Skříňka 

bude osazena 1 m od hranice komunikace. 

 

Kapacitní údaje  

Vytápění – plynový kotel 233 kW   

Výhřevnost  33,4 MJ/m3 

Počet kusů 2 ks 

Jednotná potřeba 25,20 m3/hod 

Hodinová potřeba  50,40 m3/hod 

Jedn. Potřeba 50 331 m3/rok 

Roční potřeba 100 663 m3/rok 

Délka přípojky STL 3,5 m + 1,7 m (svislá etáž) 

Délka areálového NTL plynovodu 24,0 + 3,4 m (svislá etáž) 

 

1.5.15 SO 214-02 – venkovní osvětlení 

Venkovní osvětlení areálu bude připojena z rozvaděče společné spotřeby RS-

F, který je osazen v rozvodně NN objektu F. Do rozvaděče RS-F budou doplněny 

vývody pro venkovní osvětlení, to bude ovládáno soumrakovým spínačem.  

Pro samostatné měření spotřeby elektrické energie venkovního osvětlení je 

v rozvaděči RS-F osazeno fakturační měření. 

Osvětlení parkovacích míst a přilehlého chodníku při ulici Netroufalky bude 

provedeno výbojkovými svítidly 100 W. Svítidla budou osazena na stožárech o výšce 

5,0 m, výška svítidel nad komunikací bude cca 5,0 m. Stožáry budou ocelové, žárově 

zinkované, bezpaticové s manžetou a vnitřní elektrovýzbrojí. Stožáry budou osazeny 

do pouzdrových základů.  

Rozvody venkovního osvětlení budou provedeny kabely CYKY-J 4x10, které 

budou uloženy ve výkopu v zemi. Kabely budou uloženy převážně mimo chodníkové 

části a komunikaci s krytím min. 0,7 m, v dostatečném odstupu od ostatních 

inženýrských sítí. Kabely vedoucí pod komunikacemi budou uloženy v hloubce 1,0 

m pod terénem. Navíc budou veškeré kabely uloženy v ochranných trubkách D63 a 

D90, které budou přesahovat komunikace o min. 1,0 m na každou stranu.  
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V rámci elektroinstalace bude do výkopů souběžně s kabely venkovního 

osvětlení uložen zemnící pásek FeZn 30/4, na který budou přes dva kusy zemnících 

svorek připojeny páskem FeZn 30/4 (případně drátem FeZn D10) jednotlivé stožáry 

venkovního osvětlení.  

Veškeré spoje v zemi a vývody ze země budou vhodným způsobem chráněny 

proti korozi. 

 

Bilance elektrické energie 

 Pi [kW] Soudobost [-] Pp [kW] 

Venkovní osvětlení 3,20 1,0 3,20 

Celkem  3,20 - 3,20 

Celkem vzájemně  - 1,0 3,20 

Výpočtový proud 4,9 A 

  

Předpokládaná roční spotřeba el. Energie: 

Q = ((3,2 kW * 9 hod * 220 dní) + (3,2 kW + 14 hod * 145 dní)) * 0,9 =  

11,5 MWh/rok 

 

1.5.16 SO 215 – venkovní rozvody SLP  

Předmětem této projektové dokumentace je řešení rozvodů slaboproudu 

v rámci komplexu CRA II (vně budovy na pozemku), které jsou zde zastoupeny: 

• Napojení objektu na síť elektronických komunikací místních provozovatelů sítí 

elektronických komunikací (SEK) 

• Areálový rozvod pro funkci elektrické požární signalizace (EPS) 

 

Rozvodné soustavy  

Napájecí síť NN (napájecí vedení) 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C 

Rozvodná soustava DATA (metalická kabeláž) 2-5 V, DC/IT 

Rozvodná soustava TEL 2-60 V, DC/IT 

Rozvodná soustava EPS 2-24 V, DC/IT 

 

1.5.16.1 Datové a telefonní rozvody 

Rozvody pro datovou a telefonní síť jsou řešeny trubkami HDPE Ø40 mm 

(červené barvy) pro dodatečně zafouknutí optického kabelu. Opticky kabel bude 

dodávkou poskytovatele připojeni k SEK, podobně i aktivní prvky a vnitřní propoje 

mezi jednotlivými vchody. Uvažovaná technologie je FTTB (vlákno do budovy, 

navazující metalická strukturovaná kabeláž). 

Každý objekt je dle výše popsané topologie napojen trubkou HDPE Ø40 mm ze 

zemní kabelové komory typu SITEL 3636-1520 rozměrů 1100 x 1100 x 1520 mm s 

víkem s vyplní ze zámkové dlažby, kde jsou ukončeny koncovkami PLASSON KPP40.  
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Zemni kabelová komora je situovaná na hranici pozemku investora současně 

v místě, kde je ukončen rozvod společnosti Dial Telecom (smluvní partner 

uvažovaného poskytovatele SEK společnosti Smart Comp). 

1.5.16.2 Rozvody EPS 

Z důvodu, že v rezidenčních objektech nebude trvala obsluha, budou ústředny 

EPS z objektů D a E připojeny sítí Essernet do stávajícího objektu CRA B (komplex 

Live In), kde je instalována hlavni ústředna EPS s trvalou obsluhou.  

Pro účely propojeni do Essernetu, budou položeny zemni sdělovací kabely 

TCEPKPFLE 1 XN 0.8. Kabely budou na obou koncích ukončeny ve skříni KOPOS KSK 

175 DPO, která má zaručenou funkční schopnost při požáru P90-R. Skříně budou 

instalovaný v nejbližším možném místě vstupu kabelu do objektu – v objektu D v m. 

č. D1-103, odtud budou rozvedeny do řešeného objektu SO 204 – F. 

V objektu CRA B budou kabely ukončeny v místnosti, kde je instalována 

kabelová komora, kde konči kabelové prostupy zvenku. Odtud bude navazovat 

vnitřní rozvod s napojením do stávajícího Essernetu.  

V rozvaděčích budou instalovaný přepěťové ochrany. Z rozvaděčů bude 

vyveden vnitřní rozvod Essernetu k ústřednám EPS v jednotlivých objektech. 

Přechod zemního kabelu TCEPKPFLE do skříně KOPOS KSK 175 DPO bude kryt 

požárně odolnou konstrukci se zachovaným funkční integrity při požáru z přířezů z 

desek Promat. 

1.6 Koncept zařízení staveniště 

Vzhledem k účelu a rozsahu řešeného objektu nebyly zpracovány variantní 

řešení zařízení staveniště, a proto není ani řešen jeho koncept. 

Detailní popis zařízení staveniště v podobě výkresů, výčtu objektů zařízení 

staveniště, skladovacích ploch, dopravních tras na staveništi apod. je řešen 

v následující samostatné kapitole B. Projekt zařízení staveniště. Na základě tohoto 

odůvodnění se tento bod stává bezpředmětným a není řešen.  

1.7 Studie realizace hlavních technologických etap 

Studie realizace hlavních technologický etap byla vyhotovena v předešlé fázi 

příprav projektu, proto zde, ve stavebně technologickém projektu není řešena.  
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1.8 Finanční a časový plán  

1.8.1 Propočet nákladů dle THU 

Propočet THU byl proveden pomocí modulu „propočet dle THU“ v softwaru 

RTS BUILDPower S, s cenovou soustavou II/19. 

 

Propočet dle THU 

SO 201 Příprava území 1 500 785.00, - Kč 

Část 02 Přeložka veřejného osvětlení 221 420.00, - Kč 

SO 202 Objekt D  195 947 190.00, - Kč 

SO 204 Objekt F 110 641 140.00, - Kč 

SO 206 Vodní plocha 530 400.00, - Kč 

SO 207 Sadové úpravy 1 603 210.00, - Kč 

SO 208 Komunikace a zpevněné plochy  

Část 01 Veřejná část 3 183 541.00, - Kč 

Část 02 Areálová část 2 785 700.00, - Kč 

SO 210 Venkovní kanalizace  

Část 01 Pro veřejnou potřebu 1 250 235.00, - Kč 

Část 02 Přípojka kanalizace D, F 52 150.00, - Kč 

Část 03 Areálová kanalizace  

(jednotná, splašková, dešťová)  
570 400.00, - Kč 

SO 211 Venkovní rozvody vody  

Část 01 Přípojky vody a vodoměrná šachta D, F 103 170.00, - Kč 

Část 03 Areálové rozvody vody 288 325.00, - Kč 

SO 213 Přípojka STL plynu  

Část 01 Přípojka STL plynu D, F 219 800.00, - Kč 

SO 214 Venkovní rozvody NN  

Část 02 Venkovní osvětlení  865 364.00, - Kč 

SO 215 Venkovní rozvody SLP 414 000.00, - Kč 

Celková cena bez objektu D – SO 202 124 229 640.00, - Kč 

Celková cena včetně objektu D – SO 202 320 176 830.00, - Kč 

 

1.8.2 Předpokládaná doba výstavby 

Celková předpokládaná lhůta délky trvání hrubé stavby objektu F je dle 

zpracovaného časového plánu stanovena přibližně na 460 pracovních dní (641 

kalendářních dní včetně nepracovních dní – soboty, neděle, státní svátky). 

Plánovaný začátek prací je 02.03. 2020 s předpokládaným termínem 

dokončení 03.12. 2021. 
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1.9 Ekologie a environment 

1.9.1 Produkce odpadů a nakládání s nimi 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 93/2016 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 

předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu 

a kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, 

které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem č.185/2001 Sb. 

a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 

zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 

technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 

mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, 

podrobněji viz. § 20 zákona č. 185/2001 Sb. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu 

odpadů z vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

Popis 
Kategorie 

odpadu 

Kód 

nakládání 

s odpadem 

Kategorie 

skládky 

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a 

mazací oleje 
N D9 - 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné 

motorové, převodové a mazací oleje 
N D9 - 

13 05 02 Kaly z odlučovačů olejů N D9 - 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N D9 - 

13 05 06 Olej z odlučovače olejů N D9 - 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O R1 - 

15 01 02 Platové obaly O R5 - 

15 01 03 Dřevěné obaly O R1 - 

15 01 06 Směsné obaly O R1 - 

17 01 01 Beton O D1 S-IO

17 01 02 Cihly O D1 S-IO

17 01 07 
Směsi nebo odd. Frakce betonu, 

cihel, keramických výrobků 
O D1 S-IO

17 02 01 Dřevo O R1 - 

17 02 03 Plasty O R5 - 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
O R5 - 

17 04 05 Železo a ocel O R4 - 

17 04 07 Směsné kovy O R4 - 

17 05 04 Zemina a kamení O D1 - 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční 

odpady 
O D1 S-IO

20 03 01 Směsný komunální odpad O R1 - 

Tabulka 1 - tabulka předpokladu produkovaného odpadu; zdroj [autor] 
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Tabulka odpadů – legenda 

N Nebezpečný odpad 

O Ostatní odpad 

R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 

způsobem k výrobě energie 

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skladování) 

D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná. 

Konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, 

které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením 

D1 až D12. 

S-IO Inertní odpady podle § 2 písm. A) pro účely evidence a ohlašování 

odpadů a zařízení 
Tabulka 2 - legenda k tabulce odpadů; zdroj [autor] 

Evidence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude 

předložena při kolaudaci stavby a na OŽP (odbor životního prostředí). Generální 

dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby. 

1.9.2 Environmentální aspekty 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 361/2007 

Pracovní podmínky. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni 

činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané 

byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 

překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Při provádění stavebních prací nebude v chráněném vnitřním prostoru staveb 

v obytných místnostech překročen hygienický limit akustického tlaku ALeqT = 55 dB 

v době 7-21 hod. V pracovních dnech a v chráněném venkovním prostoru staveb tj. 

2,0 m okolo stávajících okolních obytných domů nebude překročen hygienický limit 

akustického tlaku ALeqT = 65 dB v době 7-21 hod. Tento požadavek vyplývá 

z ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nejhlučnější práce budou vykonávány 

od 8-18 hod. s plánovanými přestávkami. 

Zhotovitel stavby je povinen použít takové mechanismy a provést taková 

opatření, aby hladina hluku ze stavební činnosti nepřesáhla v prostorách domu (vč. 

bytů přímo sousedících se stavbou) LAcq,T = 55 dB a ve venkovních chráněných 

prostorech LAcq,T = 65 dB.  Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 

60-80 dB, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem státní správy. 

Odvodnění staveniště bude na stávající terén a při nutnosti odčerpání srážkové 

vody bude přečerpáno do stávající kanalizace přes kalové jímky. 
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1.9.3 Rizika spojená s výstavbou 

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. 

Generální dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi a na 

přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a 

nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny 

negativní vlivy na životní prostředí, a to zejména dodržováním těchto zásad: 

• chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů

textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou

• nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství

• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a

automobilové dopravy realizovat v dohodnutých termínech

• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí

nadměrným hlukem a prachem

• dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit

• zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru

stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty zamezit

znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti.

Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel

je povinen toto znečištění neprodleně odstranit. 

1.10 Způsob řešení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

Generální dodavatel stavebního díla je povinen řídit se níže uvedenými 

vyhláškami, nařízeními a zákony v jejich posledním znění. Jeho povinností je všechny 

pracovníky proškolit o všech potřebných předpisech a nařízeních, které zajišťují 

bezpečnost na stavbě. O tomto proškolení bude proveden zápis a všichni pracovníci 

svým podpisem potvrdí svoji účast a pochopení výkladu. 

Základní požadavky na BOZP zpracovány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, dále v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, a v zákonu č. 309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci).  

Dále budou dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

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

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Dále je této problematice věnována samostatná kapitola H. Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci, která charakterizuje potenciální rizika a způsob jejich 

řešení.  
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1 Technická zpráva zařízení staveniště 

1.1 Základní informace o stavbě 

Informace o řešeném objektu F (SO 204) v rámci komplexu CRA II jsou detailně 

popsány v kapitole A.1.2, z tohoto důvodu již není řešeno v tomto bodě.  

1.2 Informace o staveništi 

1.2.1 Území 

Území dotčené stavbou komplexu CRA II a samotného objektu F (SO 204) se 

nachází na okraji zastavěného území v Brně – Bohunicích při ulici Netroufalky. 

Stavební pozemek je z jižní strany vymezen ulicí Netroufalky, z východní strany lesní 

cestou a ze zbylých stran lesním porostem, který je zahrnut v ochranném pásmu 

lesa. 

Veškeré pozemky dotčené stavbou komplexu jsou ve vlastnictví stavebníka 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II, a.s., jehož obchodní údaje jsou uvedeny v kapitole 

A.1.1.3, z tohoto důvodu zde tyto údaje nejsou opakovány.

Terén je rovinatý, místy mírně svažitý v rozmezí nadmořských výšek 277,000 – 

279,000 m n.m. Pozemek je v době příprav tohoto technologického projektu 

nezastavěn a nevyužitý. Na pozemku se nalézají náletové křoviny a vzrostlé stromy, 

které jsou součástí SO 201 – Příprava území v rámci demolic a kácení. Na základě 

zpracovaného dendrologického průzkumu a inventarizace zeleně na dotčeném 

území bylo stavebním úřadem, potažmo odborem životního prostředí vydáno 

povolení ke kácení těchto vzrostlých dřevin.  

Stavba nevyvolává požadavek na dočasný nebo trvalý zábor mimo zmíněných 

parcel. Stavební pozemek bude po celém svém obvodu oplocen dočasným 

staveništním oplocením. Vjezd na pozemek bude realizován formou brány 

v oplocení staveniště ze slepé odbočky z ulice Netroufalky. 

Kapacitní údaje 

Plocha zájmové území (dle katastru nemovitostí) 14 617,25 m2 

Obvod zájmového území (dle katastru nemovitostí) 570,0 m 

Plocha staveniště (přibližná rozloha dle oplocení) 14 228,30 m2 

Parcely dotčené stavbou 

Katastrální území – Bohunice [612006] 

1331/1, 1331/7, 1331/80, 1331/91, 1331/107 

1338/5, 1338/8, 1338/13, 1338/30 

1340/1, 1340/3, 1340/4, 1340/5, 1340/6 

Všechny pozemky ve vlastnictví stavebníka. Parcely nejsou dle katastru 

nemovitostí předmětem ochrany, ani se v ochranných pásmech nenalézají. 
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Obrázek 1 - zákres pozemku dotčeného stavbou; zdroj [1] upraveno 

Obrázek 2 - zákres pozemku dotčeného stavbou; zdroj [2] upraveno 

1.2.2 Předání a převzetí staveniště 

Staveniště, čímž se rozumí veškeré pozemky s výše uvedenými parcelními čísly 

bude předáno vytyčené včetně vytyčeného průběhu inženýrských sítí a jejich 

ochranných pásem. Předání proběhne mezi zástupcem stavebníka (případně 

osobou zplnomocněnou) a hlavním stavbyvedoucím ze strany generálního 

dodavatele stavby.  

Nedílnou součástí předání staveniště bude stavební povolení, které nabylo 

právní moci, rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace ve stupni pro 

realizaci stavby – dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“) v její poslední 

podobě, která prošla revizí a schválením ze strany generálního projektanta, 
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geodetické body (směrové i výškové) a místa pro připojení staveniště na technickou 

infrastrukturu – vodovod, kanalizace, elektrická energie.  

O předání a převzetí staveniště, stejně tak jako veškerých výše uvedených 

podkladů a dokumentů bude proveden zápis do stavebního deníku a sepíše se i 

předávací protokol, který zúčastnění podepíši.  

Zároveň od tohoto dne a uskutečnění přejímky staveniště mezi stavebníkem a 

generálním dodavatelem stavby započne lhůta výstavby, která je smluvně ošetřena 

smlouvou o dílo.  

1.2.3 Stavební ohlášení objektů zařízení staveniště  

Vzhledem ke skutečnosti, že na pozemcích budou umístěny dočasné objekty 

zařízení staveniště, je nutné podat před jejich umístěním ohlášení stavebnímu 

úřadu.  

Tato povinnost vyplývá z podstaty stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, z § 103 odstavce 1, písmene a) a § 104 odstavce 2, písmene g).  

1.2.4 Stavební povolení 

Na základě stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je 

dle § 152 odstavce 3, písmene b) povinností stavebníka, respektive generálního 

dodavatele umístit na viditelné místo před zahájením samotné stavby štítek o 

povelení stavby a ponechat jej na takovém místě po dobu výstavby nebo do vydání 

kolaudačního souhlasu.  

1.3 Doprava  

1.3.1 Mimostaveništní 

Mimostaveništní doprava bez rozlišení typu vozidel a jejich naložení bude 

probíhat po pozemních komunikacích města Brna a přilehlého okolí v závislosti na 

výchozím bodu trasy dodávky – např.: dodavatele ocelové výztuže, prefabrikovaných 

schodišťových ramen, dodávky čerstvého betonu apod.  

Veškerá mimostaveništní doprava bude zakončena na ulici Netroufalky, před 

vjezdovou bránou na staveniště. Na této ulici bude umístěno svislé dopravní 

značení, které bude v přilehlém okolí staveniště umístěno v souladu s technickými 

podmínkami (dále jen „TP“) 65 – zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb. 

Dopravní značení v lokalitě je patrné ze zakreslení ve výkresech zařízení 

staveniště a širších dopravních vztahů, které je přílohou č. B.101 – B.103. 
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Dle tohoto TP65 budou rozmístěny tyto značky: 

• Výstražné (skupina A) 

• Příkazové (skupina C) 

• Zákazové (skupina B) 

• Upravující přednost (skupina P) 

• Informativní provozní (skupina IP) 

• Dodatkové tabulky (skupina E) 

 

Použité dopravní značení  

A15 Práce na silnici 

 

B1 
Zákaz vjezdu všech vozidel 

(v obou směrech) 

 

B20a 
Nejvyšší povolená rychlost 

(omezení na 30 km/h) 

 

B20b 
Konec nejvyšší povolené rychlosti 

(omezení na 30 km/h) 

 

B29 Zákaz stání 

 

B30 Zákaz vstupu chodců 

 

E8a Začátek úseku 

   

E8c Konec úseku 

 

E12 Mimo vozidel stavby 
 

Obrázek 3 - značka E12; zdroj [4] 
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P6 Stůj, dej přednost v jízdě 

 

FH148 Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 
Obrázek 4 - značka FH148; zdroj [5] 

IP22-4 Pozor, projíždíte stavbou 

 
Obrázek 5 - značka IP22; zdroj [6] 

IP22-4 
Pozor, projíždíte stavbou 

(konec) 

 
Obrázek 6 - značka IP22; zdroj [6] 

IP22-5 Pozor výjezd vozidel stavby  

 
Obrázek 7 - značka IP22; zdroj [6] 

Tabulka 3 - použité dopravní značení v okolí staveniště; zdroj [3] 

Na obrázku níže je znázorněn vjezd a výjezd na staveniště z ulice Netroufalky. 

Veškeré výše vyobrazené dopravní značení upravující provoz na pozemní 

komunikace na této ulici bude instalováno od nároží budovy Campea Aparthotel, 

která je umístěna na téže ulici pod číslem popisným / orientačním 797/5 a 797/7 

v předepsaných vzdálenostech ve dříve zmíněném TP a vyhlášce – pro zastavěné 

území min. 50,0 m až 100,0 m od místa staveniště.  

Součástí staveniště jsou i úpravy silničních betonových obrubníků přilehlých 

k hranici a oplocení staveniště pro potřeby zajištění parkovacích ploch pro vedení 

stavby. Tato úprava bude spočívat v jejich odstranění, sejmutí ornice a následně 

zpevnění této plochy (stavební recyklát, na který budou položeny silniční panely). 

Tyto provizorní parkovací plochy budou vyhrazeny pro stavbu, na jejich začátku a 
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konci bude osazena dopravní značka zakazující stání na těchto plochách 

s vyznačeným začátkem a koncem vyhrazeného úseku. Zpevněné parkovací plochy 

jsou zakresleny ve výkrese zařízení staveniště B.101 – B.103. 

 

 
Obrázek 8 - znázornění vjezdu a výjezdu na staveniště; zdroj [1] upraveno 

Posouzení dopravních tras mimostaveništní dopravy je součástí samostatné 

přílohy této práce v kapitole C. Širší dopravní vztahy, ve výkresech C.101 – C.104.  

1.3.2 Vnitrostaveništní 

Na vstupní, respektive příjezdové bráně na staveniště budou osazeny svislé 

dopravní, informační a výstražné značky a tabulky, které charakterizují základní řád 

a požadavky pro vstup na staveniště.  

 

Použité dopravní značení a informační tabulky  

B20a 
Nejvyšší povolená rychlost 

(omezení na 10 km/h) 
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FH148 Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

Obrázek 9 - značka FH148; zdroj [5] 

- Areál stavby – bezpečnostní banner *viz. obrázek 10

Tabulka 4 - použité dopravní značení a informační tabulky u vstupu na staveniště; zdroj [3] 

Obrázek 10 - areál stavby-bezpečnostní banner; zdroj [7] 

1.3.2.1 Horizontální přeprava 

Vjezd na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou dvoukřídlou bránou 

v oplocení staveniště v jižní části pozemku. Jako nájezdová plocha bude využita 

stávající asfaltová komunikace, která bude v rámci projektu komunikací a 

zpevněných ploch v pozdějších etapách stavby upravena jako příjezdová 

komunikace pro vjezd do garáží (podzemních 1PP a na úrovni 1NP v objektu D – SO 

202).  

Doprava na staveništi je navržena jako obousměrná komunikace o celkové 

šířce 6,0 m s rozšiřujícími 0,5 m širokými pásy po obou stranách (celková šířka je 

uvedena včetně těchto pásů). Lokálně je staveništní komunikace rozšířena o 

výhybnu a plochy ze silničních panelů, které budou v době provádění monolitických 
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železobetonových konstrukcí sloužit pro parkování autodomíchavače nebo při 

návozu / odvozu materiálu pro odstavení vozidla a provedení vykládky / nakládky 

materiálu či odpadu.  

Kromě výše zmíněných silničních panelů budou staveništní komunikace 

provedeny ze stabilizované vrstvy staveništního recyklátu (betonový recyklát) o 

mocnosti 0,1-0,2 m. Takové plochy budou hutněny alespoň na 92 % PS (Proctor 

Standard). Veškeré materiály použité pro staveništní komunikace a zpevněné plochy 

budou po ukončení stavby odstraněny.  

1.3.2.2 Vertikální přeprava  

Doprava materiálu, bednících dílců, přeprava čerstvého betonu (bádie, 

autočerpadlo), jednotlivé výztuže apod. bude zajištěna věžovým jeřábem, 

navrženého na jižní straně řešeného objektu F na objektové ose č. 27 – tedy před 

budoucím vchodem do objektu.  

Přesný typ věžového jeřábu a jeho posouzení je uvedeno v kapitole D. Návrh 

strojních sestav, v jejím bodě 1.2 Návrh hlavního zvedacího mechanismu.  

1.3.3 Mechanizace 

Navržené dopravní prostředky a těžká mechanizace budou na staveniště 

dopraveny primárně po vlastní ose, pokud to bude možné – tj. nesmí při jejich 

převozu dojít k poškození svrchního krytu pozemních komunikací. V případě 

nasazení mechanizace, která by svým pohyb mohla poškodit svrchní kryt vozovky 

(pásová strojní mechanizace), bude její přeprava realizována na podvalníku.  

Výčet navržených dopravních prostředků a jejich způsob přepravy na 

staveniště je uveden v samostatné kapitole D. Návrh strojních sestav. 

1.3.4 Pracovníci  

Vzhledem ke skutečnosti, v jaké lokalitě se objekt realizuje nejsou kladeny 

zvýšené požadavky na zajištění přepravy pracovníků. Staveniště je situováno 

v lokalitě s velmi dobrou dostupností městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) 

s docházkovou vzdáleností přibližně 500 m a dobou chůze do 10 min (měřeno od 

zastávky Univerzitní kampus / Nemocnice Bohunice, které jsou obslouženy jak 

autobusovou, tak trolejbusovou dopravou MHD.  

Pro pracovníky, kteří se budou dopravovat na staveniště osobními automobily 

nebo užitkovými vozy budou k dispozici (v omezené míře) parkovací stání na ulici 

Netroufalky, které bylo popsáno v kapitole 1.3.1 a dále uvnitř staveniště.  

 

V případě vnějších parkovacích ploch bude toto stání regulováno: 

• v době konání kontrolních dní (dále jen „KD“) budou tato místa vyhrazena 

pouze jeho účastníkům 

• v případě termínů konání autorského dozoru (dále jen „AD“) budou vyhrazena 

2 parkovací místa 

• denně bude 1 parkovací místo vyhrazeno pro technický dozor stavebníka (dále 

jen „TDS“) 
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1.3.5 Objekty zařízení staveniště  

Objekty zařízení staveniště budou naváženy nákladním automobilem. Vyložení 

bude provedeno primárně automobilovým jeřábem nebo hydraulickou rukou. U 

drobného vybavení bude vykládání provedeno manuálně (nářadí, OOPP, staveništní 

elektro rozvaděč a jiné).  

1.4 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

V lokalitě dotčené stavbou komplexu CRA II se dle získaných podkladů správců 

jednotlivých sítí vyskytují následující inženýrské sítě: 

• Podzemní vedení plynu středotlakého STLPE 90 

• Podzemní vedení slaboproudých vedení Telefónica 

• Podzemní vedení silnoproudých vedení veřejného osvětlení 

• Podzemní vedení jednotné kanalizační sítě DN400 BEO (rušená) 

 

Veškeré zmíněné inženýrské sítě budou před zahájením stavby polohově i 

výškově vytyčeny a řádně označeny a takto nachystané budou předmětem předání 

staveniště.  

Výkopové práce v blízkosti těchto sítí budou prováděny manuálně. V případě 

poškození jakékoliv sítě, zhotovitel bezodkladně kontaktuje jejího správce a 

vyrozumí ho o problému.  

Napojení jednotlivých objektů zařízení staveniště na zdroje médií (voda, 

elektřina, kanalizace) je popsáno v následujících bodech. Veškeré tyto rozvody 

budou vzdáleny alespoň 0,5 m od okolních objektů. Zároveň budou při souběhu sítí 

vedeny ve vzájemném odstupu 0,5 m. Kanalizační potrubí pro odvod splaškových 

vod bude vedeno ve hloubce 1,0 m, zbylé rozvody v téže hloubce, pokud není ve 

výkresech zařízení staveniště B.101 – B.103 uvedeno jinak. 

1.4.1 Vodovod 

Staveniště bude napojeno na navrženou vodovodní přípojku, která bude dle 

smlouvy o dílo provedena na náklady stavebníka v předstihu, aby byla včetně 

vodoměrné šachty součástí předání a převzetí staveniště.  

Z této vodoměrné šachty (VŠ) bude natažena tlaková hadice ke konečným 

místům odběru vody. Rozvod vody pro objekty zařízení staveniště bude provedeno 

po povrchu, opatřen tepelnou izolací. V případě výkresu B.103 dochází ke křížení 

rozvodu se staveništní komunikací – v tomto místě bude osazen přejezdový 

kabelový most, do které se tlaková hadice umístí.  

Zároveň bude na patní armatuře umístěn fakturační vodoměr, který bude 

v měsíčních intervalech stavbyvedoucím monitorován a bude pořizovat fotografický 

doklad o odebraném množství média. 

Nápojné místo (V-03) na tuto VŠ je znázorněno ve výkresech zařízení staveniště 

B.101 – B.103.  
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1.4.2 Kanalizace 

Pro odvod odpadních vod z objektů zařízení staveniště bude využita stávající 

kanalizační síť DN400 BEO. Tato kanalizační síť je dle projektu rušena a nahrazena 

novou jednotnou kanalizační sítí SO 210.01. Do doby provedení nové kanalizační sítě 

bude tedy využívána k odvodu splaškových vod tato kanalizace, která směřuje podél 

pozemní komunikace na ulici Netroufalky dále směrem na východ.  

Nápojná místa do kanalizační sítě jsou znázorněna na výkresech zařízení 

staveniště a označena jako K. 

1.4.3 Elektrická energie 

Staveniště bude napojeno na navrženou přípojku NN, která bude stejně jako 

vodovodní přípojka vybudována ještě před předáním a převzetím staveniště, aby i 

tato přípojka byla součástí předávky.  

Kabel je veden pod pozemní komunikací na ulici Netroufalky z rozpojovací 

skříně v chráničkách. Z druhé chráničky, která se již nachází na pozemku stavebníka 

a v ploše staveniště bude kabel z chráničky vytažen nad povrch terénu. U tohoto 

nápojného místa, označeného na výkresech zařízení staveniště E-01 bude umístěn 

hlavní staveništní elektrický rozvaděč. Tento rozvaděč bude opatřen fakturačním 

elektroměrem a stavbyvedoucí bude provádět na konci každého měsíce 

fotodokumentaci skutečné spotřeby.  

Z tohoto hlavního rozvaděče bude vedení napojeno na podružné rozvaděče 

(na výkresech označeny číslem 02), které budou rozmístěny dle potřeby a jejich 

pozice se bude měnit v průběhu realizace stavby. Vedení bude provedeno v zemi, 

pod exponovanými plochami (staveništní komunikace) budou kabely uloženy 

v plastových chráničkách. Napojení obytných, hygienických a sociálních kontejnerů 

bude provedeno vyvěšením kabelů v plastových chráničkách.  

1.5 Stanovení potřeb médií  

1.5.1 Elektrická energie 

Stavební stroj Počet Příkon  Celkový příkon  

Věžový jeřáb 150 EC-B 8 1 ks 45,0 kW 45,0 kW 

Stavební výtah 1 ks 1,9 kW 1,9 kW 

Stavební vrátek 1 ks 1,35 kW 1,35 kW 

Ponorný vibrátor  3 ks 1,6 kW 4,8 kW 

Svářecí invertor 2 ks 6,0 kW 12,0 kW 

Stolní okružní pila 1 ks 2,0 kW 2,0 kW 

Ruční okružní pila  1 ks 1,7 kW 1,7 kW 

Příklepová vrtačka  2 ks 1,8 kW 3,6 kW 

Podlahová bruska 1 ks 4,0 kW 4,0 kW 

Strojní omítačka  1 ks 1,1 kW 1,1 kW 

Pneumatický dopravník  1 ks 5,5 kW 5,5 kW 
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Celkem příkon P1    83,0 kW 

 

Vnitřní osvětlení Počet Příkon osvětlení  Celkový příkon  

Kancelář 3x2 0,036 kW 0,216 kW 

Zasedací kancelář 1x4 0,036 kW 0,144 kW 

Šatny  2x2 0,036 kW 0,144 kW 

Sanitární kontejner 2x2 0,036 kW 0,144 kW 

Skladovací kontejner 2x1 0,036 kW 0,072 kW 

Celkem příkon P2   0,72 kW 

 

Vnitřní vytápění Počet Příkon topení  Celkový příkon  

Kancelář 3x1 ks 2,0 kW 6,0 kW 

Zasedací kancelář 1x2 ks 2,0 kW 4,0 kW 

Šatny  2x2 ks 2,0 kW 8,0 kW 

Sanitární kontejner 2x2 ks 2,0 kW 8,0 kW 

Celkem příkon P2a   26,0 kW 

 

Vnější osvětlení Počet Příkon osvětlení  Celkový příkon  

Osvětlení 1PP-14NP  300,0 m2 0,02 kW/m2 6,0 kW 

Celkem příkon P3   6,0 kW 

 

𝑆 = 1,1 ∗ √((0,5 ∗ P1 + 0,8 ∗ (P2 + P2a) + 1,0 ∗ P3)2 + (0,7 ∗ P1)2)
 
 

𝑆 = 1,1 ∗ √((0,5 ∗ 83,0 + 0,8 ∗ (0,72 + 26,0) + 1,0 ∗ 6,0)2 + (0,7 ∗ 83,0)2)
 

= 99,12

= 𝟏𝟎𝟎, 𝟎 𝒌𝑾 

1.5.2 Voda 

Odběr vody pro potřeby zásobování objektů zařízení staveniště bude zajištěn 

napojením na nově vybudované odběrné místo ve vodoměrné šachtě VŠ, do které 

je zaústěna přípojka vodovodu V1 pro objekt D, F. Z této šachty bude voda po 

staveništi dopravena ke koncovým odběrným místům tlakovou hadicí, která bude 

vedena po povrchu a opatřena tepelnou izolací proti zamrzání vody v zimních 

měsících. V místě napojení na vodoměrnou šachtu a přípojku V1 bude osazen 

fakturační vodoměr.  

Při provádění dokončovacích a vnitřních prací budou další možná odběrná 

místa vody umístěna v každém podlaží. 

Spotřeba vody vypočtená v následujících bodech je předpokládaným 

objemem pro období s nejvyšším možným (předpokládaným) odběrem média.   
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1.5.2.1 Voda – provozní a údržbové účely  

Účel odběru Množství Norma odběru Spotřeba vody  

Ošetření betonu 120,0 m3 20,0 l/m3  2 400,0 l/den 

Výroba omítek 200,0 m2 10,0 l/m2 2 000,0 l/den 

Výroba malty  15,0 m3 150,0 l/m3  2 250,0 l/den 

Mytí pracovních pomůcek - - 30,0 l/den 

Celkem    6 680,0 l/den 

 

𝑄𝑎 =
Sv ∗ kn

t ∗ 3600
 [𝑙/𝑠] =

6680 ∗ 1,5

8 ∗ 3600
= 𝟎, 𝟑𝟓 𝒍/𝒔 

 

1.5.2.2 Voda – hygienické účely  

Odběrné místo  Množství Počet pracovníků Spotřeba vody  

Umyvadlo  40,0 l/os 37 + 3 THP 1 600,0 l/den 

WC 40,0 l/os 37 + 3 THP 1 600,0 l/den 

Sprcha   45,0 l/os 37 + 3 THP  1 800,0 l/den 

Celkem    5 000,0 l/den 

 

𝑄𝑏 =
Pp ∗ Ns ∗ kn

t ∗ 3600
 [𝑙/𝑠] =

5000 ∗ 2,7

8 ∗ 3600
= 𝟎, 𝟒𝟕 𝒍/𝒔 

1.5.2.3 Voda – požární účely  

Odběrné místo (staveništní hydrant) pro odběr požární vody nebude zřízeno. 

V každém obytném kontejneru bude umístěn alespoň jeden pěnový hasící přístroj 

s náplní 9,0 l a hasebním účinkem 13A, 183B. 

Stavba se nalézá v dojezdové oblasti celkem třech hasičských stanic (HZS JMK), 

z toho jedna je sborem dobrovolných hasičů.  

 

Hasičská stanice   Adresa  Vzdálenost Doba jízdy  

HZS JMK ul. Bauerova  3,5 km přibližně 5 min 

HZS JMK Ukrajinská 678/2 3,0 km přibližně 6 min 

SDH Brno – Bohunice  Točná 603/5 2,6 km přibližně 5 min 

Tabulka 5 - blízké stanice hasičských sborů; zdroj [autor] 

1.5.2.4 Dimenze přípojky 

Dimenze přípojky není řešena z důvodu již dříve zmíněných – pro zásobování 

staveniště vodou bude využita nově vzniklá (navržená) přípojka vodovodu označena 

V1 s dimenzí DN80 (potrubí provedeno v litině). Tato přípojka navazuje na již stávající 

vodovodní řad (stoku) označenou J z kameniny DN300 vedené pod chodníkem na 

ulici Netroufalky.  
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1.6 Objekty zařízení staveniště 

1.6.1 Provozní objekty 

1.6.1.1 Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště je navrženo jako dočasné mobilní oplocení o výšce dílců 

2,0 m. Oplocení bude umístěno po celém obvodě staveniště, jak je patrné z výkresu 

zařízení staveniště a jedná se přibližně o 337,0 m a 227,0 m oplocení.  

Z tohoto výkresu je také patrné rozlišení dvou druhů mobilního oplocení a to 

takto: 

• Mobilní oplocení rámové průhledné (vysoké) 

• Mobilní oplocení rámové průhledné (vysoké) se stínící sítí 

• Mobilní oplocení neprůhledné z trapézového plechu  

 

Oplocení bude v celém rozsahu provedeno systémovým řešením s využitím 

veškerého příslušenství – plotové dílce a panely budou osazeny v recyklačních 

patkách a vzájemně spojeny bezpečnostními spojkami, dále bud systém oplocení 

doplněn o sadu proti nadzdvihnutí. 

1.6.1.1.1 Oplocení rámové  

Technický popis  

Rozměr (šířka x výška) 2200 x 2000 mm / 3454 x 2000 mm 

Hmotnost  
11,5 kg 

16 kg 

Popis  

Rozměr oka 100 x 300 mm 

Průměr drátu (svislý) 2,5 / 3,5 mm 

Průměr drátu (vodorovný) 4 mm 

Průměr trubky (svislý) 41,5 x 1,5 mm 

Průměr trubky (vodorovný) 27,0 x 1,5 mm 

Způsob instalace / osazení 
Osazení na recyklátovou patku (16 / 22 kg) 

Lokálně umístěné zavětrovací vzpěry  

Doplňky a příslušenství  
Bezpečnostní spojka, sada proti nadzdvihnutí, 

stínící síťovina min. 65 %, stahovací pásky 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 6 - technický popis oplocení průhledné; zdroj [8] 
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1.6.1.1.2 Oplocení z trapézového plechu 

Technický popis  

Rozměr (šířka x výška) 2200 x 2000 mm 

Hmotnost  33 kg 

Popis  

Rám ze svařených ocelových trubek a U-profilů 

Výplň z trapézového plechu T18 tl. 0,6 mm 

Povrchová úprava pozinkováním 

Způsob instalace / osazení 
Osazení na recyklátovovou patku (16 / 22 kg) 

Lokálně umístěné zavětrovací vzpěry  

Doplňky a příslušenství  
Kolečko, bezpečnostní spojka, sada proti 

nadzdvihnutí, otočný závěs 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 7 – technický popis oplocení neprůhledné; zdroj [8] 

1.6.1.1.3 Doplňkový sortiment oplocení  

Název  Ilustrativní fotografie  

Recyklátová patka 16 / 22 kg 

 

Zavětrovací vzpěra 

 

Bezpečnostní spojka 

 

Otočný závěs 

 

Kolečko  
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Sada proti nadzdvihnutí 

Spojovací pásky 

Stínící síťovina (zelená) 

Tabulka 8 - doplňkové prvky pro oplocení; zdroj [8] 

1.6.1.2 Obytný kontejner (kancelář) 

Kancelářské obytné kontejnery jsou navrženy pro technickohospodářské 

pracovníky – hlavní stavbyvedoucí a mistr.  

Technický popis 

Rozměr (délka x šířka x výška) 6058 x 2438 x 2620 mm 

Hmotnost 2300 kg 

Popis 

Svařovaná ocelová konstrukce z dutých 

válcovaných profilů 

Zatížení podlahy 2000 N/m2

Tepelná izolace podlah tl. 100 mm (minerální 

vata), K = 0,35 W/m2K 

Tepelná izolace střechy tl. 80 mm (minerální 

vata), K = 0,44 W/m2K 

Tepelná izolace podlah tl. 100 mm (minerální 

vata), K = 0,35 W/m2K 

Plastové okno profil Kömmerling 1,8 x 1,2 m 

dvoukřídlové, izolační zasklení 4/16/4, K = 1,1 

W/m2K 

Ocelové dveře jednokřídlé 875 x 2000 mm, 

cylindrický zámek 

Způsob instalace / osazení 

Kontejner je přípustné uložit na pevný podklad 

s výškovou tolerancí ± 5 mm 

Podepření kontejnerů na min. 6 bodech 

Vybavení 

Nástěnný elektro-konvektor 2000 W 

s termostatem 

1 x rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A 

3 x zásuvka 

1 x zásuvka k topení 

1 ks vypínač osvětlení 

1 x ventilátor na WC 
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2 ks trubicová zářivka 1 x 36 W 

Příprava pro klimatizaci  

Rozvody vody PPR PN16 

Dispozice   

 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 9 – technický popis kancelářského kontejneru; zdroj [9] 

1.6.1.3 Obytný kontejner (zasedací místnost)  

Technický popis  

Rozměr (délka x šířka x výška) 6058 x 4884 x 4300 mm 

Hmotnost  4300 kg 

Popis  Dtto kapitola 1.6.1.2 

Způsob instalace / osazení 

Kontejner je přípustné uložit na pevný podklad 

s výškovou tolerancí ± 5 mm 

Podepření kontejnerů na min. 6 bodech  

Vybavení  

2 x nástěnný elektro-konvektor 2000 W 

s termostatem 

1 x rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A  

4 x zásuvka  

2 x zásuvka k topení 

1 ks vypínač osvětlení 

1 x ventilátor na WC 

2 ks trubicová zářivka 1 x 36 W 

Příprava pro klimatizaci  

Rozvody vody PPR PN16 
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Dispozice  

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 10 - technický popis obytného kontejneru pro kontrolní dny; zdroj [9] 

1.6.1.4 Skladovací plochy 

1.6.1.4.1 Skladovací kontejner 

Technický popis 

Rozměr (délka x šířka x výška) 
6058 x 2435 x 2610 mm 

2990 x 2435 x 2610 mm 

Hmotnost 
1900 kg 

1200 kg 

Popis 

Podlaha z dřevotřískových desek tl. 22 mm 

Vnitřní výška 2500 mm 

Dvoukřídlá vrata s klikou / uzavírací tyčí 

Způsob instalace / osazení 

Kontejner je přípustné uložit na pevný podklad 

s výškovou tolerancí ± 5 mm 

Podepření kontejnerů na min. 6 bodech 

Vybavení 

V základním provedení neobsahuje žádné 

*za příplatek je možné provést elektroinstalaci

(rozvaděč, zásuvka 230 V, vypínač, zásuvka 380 V, 

osvětlení) 
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Dispozice   
 

 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 11 - technický popis skladovacího kontejneru; zdroj [11] 

1.6.1.4.2 Staveništní skládkové plochy 

Plochy zpevněné pro skladování materiálů na staveništi budou zajištěny ze 

silničních betonových panelů. Vzhledem k tomu, že se na pozemku nalézají stávající 

zpevněné plochy ze silničních panelů, budou tyto panely v rámci příprav území 

(řešeno v PD SO 201) přemístěny, očištěny a využity pro tyto plochy. Eliminuje se tak 

ekonomická zátěž spojená s vybudováním těchto ploch v rámci zařízení staveniště 

z nově koupených / dovezených panelů. 

Tyto zpevněné plochy budou sloužit převážně pro uložení betonářské výztuže, 

plochy pro přípravu bednění (očištění, natření doformováváním přípravkem, 

nastavení rádiusu zakřivení pro oblé části schodišťového tubusu apod.), dále pro 

osazení sil, dočasnou skládku paletového materiálu (zdivo, asfaltové pásy, 

hydroizolační fólie, vegetační substrát) nebo prefabrikovaných schodišťových 

ramen. 
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Technický popis  

Rozměr (délka x šířka x výška) 

3000 x 1000 x 150 mm 

3000 x 1500 x 150 mm 

3000 x 2000 x 150 mm 

Hmotnost / nosnost 

1150 kg / 20 t 

1688 kg / 20 t 

2250 kg / 20 t 

Objem betonu 

0,450 m3 

0,675 m3 

0,900 m3 

Popis  
Železobetonový silniční panel  

Beton C30/37 XF4 

Instalace / osazení 
Osazení na zpevněný podklad ze staveništního 

recyklátu a mocnosti min. 50 mm  

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 12 - technický popis silničních panelů; zdroj [12] 

1.6.1.5 Čistící zóna – mycí rampa  

Vyvážení zeminy a nečistot na kolech vozidel ze stavby bude předcházeno 

řádným omytím vozidla tlakovou vodou na předem připravené a k tomuto účelu 

určené ploše. Pro tyto účely se provede umístění mobilní mycí rampy KMB Express 

Top. 

Nečistoty z vozidel, oleje a kaly jsou dopraveny do připraveného kontejneru. 

V případě silného znečištění odjíždějících vozů bude použito větší množství 

flokulantu, který zvýší rychlost usazování nečistot. Sedimentační nádrž bude 

odvážena dle jejího naplnění a následně vyčištěna po vypuštění.  

Vzhledem k systému mytí, kdy je použito větší množství vody při nízkém tlaku 

a proud vody směřuje hlavně na pneumatiky, lze konstatovat, že by nemělo dojít ke 

splachování olejových nečistot z podvozku a motorového prostoru vozidel. Tím lze 

dospět k závěru nebo předpokladu, že odpadní kaly budou složeny především ze 

zeminy na staveništi.  

 

Technický popis  

Rozměr (délka x šířka x výška) 
12,0 x 6,9 x 2,5 m 

(včetně roštu, nájezdových ramp a nádrže) 

Přepravní rozměry  

(délka x šířka) 
3,0 / 2,4 x 12,0 m 

Hmotnost  
4 200 kg (rošt) 

2 500 kg (sedimentační nádrž) 
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4 x 350 kg (nájezdové rampy) 

Nosnost (na nápravu) 10 t 

Rozchod kol max. 2,7 m 

Šířka podvozku max. 3,0 m 

Objem vody v nádrži Cca 12,0 m3 

Popis  
Automatická průjezdná roštová myčka 

Automatická cirkulace a doplnění hladiny vody 

Způsob instalace / osazení Určena k umístění na zeminu bez nutných úprav 

Vybavení  Sedimentační nádrž 25 m3 

Mycí systém 

Čerpadlo Grindex / Flyght 

2 x 5,6 kW 

2 x 2 500 l/min (1,8 bar) 

Příkon 
400 V / 50 Hz, cca 17 kW 

Jistič 32 A(D) + uzemnění 

Přívod vody ¾“-1,5“ hadice s kohoutem 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 13 - technický popis mycí rampy; zdroj [13] 

1.6.1.6 Nádoby na odpad 

V prostoru staveniště budou umístěny kontejnery na vzniklý odpad, jako je suť 

a popelnice na tříděný odpad (plast, papír, sklo, směsný odpad). Do těchto 

kontejnerů bude odpad tříděn přímo na stavbě.  

Kontejnery i popelnice budou odváženy v pravidelných intervalech dle 

smlouvy o likvidaci a svozu odpadu.  

1.6.1.6.1 Nádoba na tříděný odpad 

Technický popis  

Rozměr (délka x šířka x výška) 1370 x 1050 x 1445 mm 

Hmotnost 65 kg 

Max. zátěž  503 kg 

Popis  

Plastový zátěžový kontejner 1100 l 

Kontejnery budou barevně označeny 

s informační tabulkou 

Barevné rozlišení 

 Papír 

 Sklo 

 Plast 

 Směsný komunální odpad 
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Ilustrativní fotografie 

Tabulka 14 - technický popis nádob na tříděný odpad; zdroj [14] 

1.6.1.6.2 Nádoba na staveništní odpad 

Technický popis 

Rozměr (délka x šířka x výška) 4100 x 2100 x 700 mm 

Hmotnost Cca 630 kg 

Objem / max. nosnost 4,0 m3 / 6 t 

Popis 

Ocelový kontejner vybaven rolnami a okem pro 

hákové natahování 

Dvoukřídlá vrata s dvojitým jištěním 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 15 - technický popis kontejneru na staveništní odpad; zdroj [15] 

1.6.1.7 Staveništní elektrický rozvaděč 

Hlavní staveništní elektrický rozvaděč pro rozvod elektrické energie po 

staveništi a případně k dalším podružným rozvaděčům lokálně rozmístěných dle 

potřeby bude vybrán odbornou osobou – elektrikářem na základě výpočtu 

celkového příkonu elektrických zařízení na stavbě v největší možné špičce využívání, 

uvedeného v bodě 1.5 Stanovené potřeb médií.  

1.6.2 Sociální a hygienické objekty 

1.6.2.1 Sanitární kontejner 

Technický popis 

Rozměr (délka x šířka x výška) 6058 x 2438 x 2610 mm 

Hmotnost 2900 kg 

Popis Dtto kapitola 1.6.1.2 

Způsob instalace / osazení 

Kontejner je přípustné uložit na pevný podklad 

s výškovou tolerancí ± 5 mm 

Podepření kontejnerů na min. 6 bodech 

Vybavení 
4 x zásuvka 

2x PVC sprchová kabina 
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2 ks vypínač osvětlení 

2 x ventilátor 

2 ks trubicová zářivka 1 x 36 W 

2 x kombi WC 

2 x pisoár  

4 x umyvadlo 

Rozvody vody PPR PN16 

Dispozice   

 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 16 - technický popis sanitárního kontejneru; zdroj [10] 

1.6.2.2 Obytný kontejner (šatna) 

Technický popis  

Rozměr (délka x šířka x výška) 6058 x 4884 x 4300 mm 

Hmotnost  4300 kg 

Popis  Dtto kapitola 1.6.1.2 

Způsob instalace / osazení 

Kontejner je přípustné uložit na pevný podklad 

s výškovou tolerancí ± 5 mm 

Podepření kontejnerů na min. 6 bodech  

Vybavení  

2 x nástěnný elektro-konvektor 2000 W 

s termostatem 

1 x rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A  

4 x zásuvka  

2 x zásuvka k topení 

1 ks vypínač osvětlení 

1 x ventilátor na WC 

2 ks trubicová zářivka 1 x 36 W 

Příprava pro klimatizaci  

Rozvody vody PPR PN16 



55 

 

Dispozice   

 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 17 - technický popis obytného kontejneru-šatny; zdroj [9] 

1.6.3 Výrobní objekty 

Výrobními objekty zařízení staveniště pro komplex CRA II, potažmo výstavbu 

objektu F jsou především plochy určené pro: 

• Přípravu výztuže a její vyvázání, ohýbání a případné zkracování, příprava 

armokošů 

• Přípravu bednění (očištění, aplikace odbedňovacího prostředku, nastavení 

správného rádiusu zaobleného bednění podle šablony) 

• Míchací centrum pro sypké směsi dovezeny v silážních nádobách  

• Přečerpávací centrum čerstvého betonu 

 

Veškeré tyto práce budou probíhat na zpevněných plochách staveniště, které 

budou vyskládány ze silničních panelů, které byly detailně popsány v kapitole 

1.6.1.4.2, proto zde nejsou specifikace ploch opakovány.   
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1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V souvislosti s povinností uložené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. bude před 

zahájením stavby a samotných stavebních prací vypracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).  

Vzhledem ke skutečnosti, že na staveništi hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo 

do hloubky je povinnost generálního dodavatele seznámit a proškolit personál 

s plánem BOZP. Pracovníci dále budou vybaveni a budou používat osobní ochranné 

pracovní pomůcky (dále jen „OOPP“) v kombinaci se zařízeními kolektivní ochrany. 

V případech porušení těchto nařízení budou stavbyvedoucím uděleny pokuty 

v patřičné a předem ujednané výši, pokud pracovník bude opakovaně tato nařízení 

porušovat, je stavbyvedoucímu povoleno takového pracovníka neprodleně ze 

staveniště vykázat za hrubé opakované porušení předpisů.  

Pohyb osob, které nejsou přímými zaměstnanci generálního dodavatele nebo 

nespadají pod pracovníky subdodavatele se na staveništi mohou pohybovat pouze 

v doprovodu stavbyvedoucího nebo mistra po předchozím nahlášením. Tyto osoby 

následně obdrží výstražné reflexní vesty a bezpečnostní helmy, které budou nosit 

po celou dobu návštěvy. Pokud vedoucí nazná, že osoba nedisponuje patřičnou 

obuví vhodnou na staveniště, je takové návštěvě přístup odepřen.  

Na stavbě bude v kanceláři mistra nebo hlavního stavbyvedoucího umístěna 

kniha BOZP (včetně knihy pracovních úrazů), kterou bude vedoucí pracovník řádně 

vést a zapisovat do ní všechny pracovníky po proškolení BOZP. Tito pracovníci svým 

podpisem potvrzují, že byly srozuměni s BOZP na stavbě, a že těmto pravidlům 

rozumí a budou si podle nich počínat.   

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dodávku komplexní stavby, dá se 

předpokládat, že na staveništi budou přítomni pracovníci více než jednoho 

dodavatele, z čehož plyne povinnost stavebníkovi povinnost určit koordinátora 

BOZP (dále jen „KOOBOZP“). Plán BOZP bude v průběhu výstavby, a tedy i 

skutečného stavbu objektu reagovat ve formě aktualizací. S těmito aktualizacemi 

musí být zhotovitel prokazatelně seznámen bez zbytečného prodlení. 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro 

konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, 

jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je 

zejména upozornit na nejzávadnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, 

poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky 

stavby. 

 

V průběhu výstavby se generální dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti 

práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých 

prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 
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Výčet základní legislativy   

NV č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

NV č. 375/2017 Sb. 

Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení 

signálů 

NV č. 101/2005 Sb. 
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 136/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o 

podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti 

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

a zasílání záznamu o úrazu 

NV č. 361/2007 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci 

NV č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

NV č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

NV č. 591/2006 Sb.  

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) 

Vyhláška č. 77/1965 Sb. 
Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, 

způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Vyhláška č. 20/2012 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
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1.8 Ochrana životního prostředí 

1.8.1 Ochrana půdy a vegetace 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

Budou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující 

devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby 

nedocházelo k jejich splavování. 

Dodrženy budou rovněž normy související, a to normy ČSN 83 9011 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9031 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9051 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.  

Po skončení stavby provede generální dodavatel rekultivaci ploch zeleně, které 

využívala pro stavební účely. 

1.8.2 Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, 

minimálně dodržením těchto opatření: 

• Směrem ke stávající zástavbě bude vybudováno plné oplocení staveniště

• Při výjezdu ze staveniště budou znečištěná vozidla očištěna a kontrolováno

uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace

jeho vysypáním

• Čištění vozovek znečistěných stavbou bude prováděno průběžně a bez

zbytečného prodlení

• Pro snížení prašnosti v okolí staveniště se bude pravidelně (při teplém a

větrném počasí častěji) odstraňovat z komunikací okolo stavby metením a

kropením případné znečištění od stavby a stavební dopravy

• Bude zamezeno prašnosti, např. pravidelným kropením na staveništi i na

stavebních komunikací

• Budou minimalizovány zásoby volně ložených sypkých stavebních materiálů a

ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

• Zamezit šíření prašnosti do okolí, vhodnou manipulací se sypkými materiály

• Volně ložené sypké materiály budou zakryty plachtou, která bude přitížena,

aby nedošlo k rozvíření sypaniny

• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení

operace a po jejich zaparkování budou pod jejich olejové vany a místa

s provozními a motorovými oleji umístěny záchytné vany

1.8.3 Ochrana okolí proti oslňování 

Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch, světla jeřábu bude směřováno 

směrem od oken obytných budov, a tak aby neoslňovalo řidiče na přilehlé pozemní 

komunikaci na ulici Netroufalky. 
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1.8.4 Ochrana před hluku a vibracemi 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 

hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména 

ustanovením nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací č. 272/2011 § 11,12. 

V rámci technologické přípravy byla provedena hluková studie posouzení 

venkovního hluku ze stavební činnosti, na základě které bylo navrženo plné oplocení 

s trapézovou výplní při ulici Netroufalky o výšce 2,0 m. Při dodržení jejích závěrů, 

časů nasazení strojů a časů hlučných činností budou zajištěny legislativně 

požadované hodnoty hladin akustických tlaků a bude vyhověno současně platným 

legislativním požadavkům tak, aby byla zajištěna akustická pohoda v chráněných 

vnitřních prostorech obytných místností okolních staveb od hluku stavební činnosti. 

 

Z hlediska ochrany proti hluku se navrhuje následující opatření: 

• Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce 

(nejkritičtější práce z hlediska hluku budou práce prováděné těžkou 

mechanizací – výkopové práce, betonáž) budou prováděny v době od 7:00 do 

19:00 hodin  

• V době, kdy bude ukončena hrubá stavba a hlučných prací bude minimum, 

budou tyto probíhat pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00 hodin, ve 

dnech pracovního klidu nebudou prováděny  

• Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin  

• Časy maximálního provozu jednotlivých uvedených strojů (zdrojů hluku) 

uvedené v hlukové studii musí být dodrženy – to znamená počítat v 

harmonogramu výstavby s delším obdobím provádění některých prací  

• Staveniště bude směrem nejbližším chráněným prostorům oploceno plotem z 

plných prvků, který bude sloužit jako protihluková clona  

• Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší 

vyzařovanou hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného 

stroje  

• Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav 

stavebních mechanizmů, používaných v rámci stavby  

• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení 

operace, bude maximálně omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno  

• Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné 

hladiny hluku 

• V průběhu výstavby se doporučuje hlučnější stroje umísťovat co nejdále od 

nejbližších obytných domů  
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1 Dopravní trasy, situace, širší vztahy dopravních tras 

Tato kapitola práce se zabývá posouzením dopravních tras s ohledem 

přepravovaných prvků nebo mechanismu uvedených dále v kapitole 1.3 Popis 

dopravních tras.  

Součástí této kapitoly jsou výkresy formou přílohy, ve kterých byly tyto trasy 

ověřeny softwarem s vybraným dopravním prostředkem rozměrů odpovídajících 

stanovených TP 171 o vlečných křivkách pro ověřené průjezdnosti směrových prvků 

pozemních komunikací. Tyto výkresy jsou přílohou číslo C.101 – C.104. 

1.1 Umístění staveniště 

Detailní popis s umístěním staveniště byl popsán v kapitole B.1.2, z tohoto 

důvodu se tento bod umístění nebude věnovat v takové podrobnosti.  

Území dotčené stavbou komplexu CRA II a samotného objektu F (SO 204) se 

nachází na okraji zastavěného území v Brně – Bohunicích při ulici Netroufalky. 

Stavba bude realizovaná na pozemcích s vlastnickým právem stavebníka bez 

nutnosti provádět dodatečné zábory na plochách mimo jeho vlastnické právo.  

Obrázek 11 - zákres lokality CRA II v mapě; zdroj [1] upraveno 
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1.2 Posuzované body na trase 

Kapitola širších dopravních vztahů pojednává o prozkoumání možného 

průjezdu při dopravě nejvíce vyskytovaných, respektive v největší míře 

zastoupených materiálů či prvků, které je nutné pro stavbu zajistit. V kapitole 1.3 

Popis dopravních tras jsou tak zkoumány poloměry zatáček, přípustné podjezdové 

a průjezdové výšky pod mostovými konstrukcemi a v tunelech, omezení tonáže 

projíždějícího vozidla po pozemní komunikaci či mostu.  

Vyhodnocení zájmových bodů a závěr, který je uveden v kapitole 1.3 Popis 

dopravních tras, je tedy návrh nejvhodnější možné trasy, bez vzniku kolizí a 

vynucených úprav v provozu na pozemních komunikacích.  

1.2.1 Nadrozměrná přeprava 

V případě řešené stavby objektu SO 204 v komplexu CRA II nejsou na této 

stavbě navržené prvky, které by vyžadovaly využití nadměrné nebo nadrozměrné 

přepravy. Na základě této skutečnosti není s touto dopravou uvažováno, a není ani 

předmětem této kapitoly.  

Obecné podmínky, kterými vzniká požadavek na posouzení nadměrné a 

nadrozměrné přepravy vyplývají z vyhlášky č. 341/2014 Sb., jejíž předmětem je 

schvalování technické způsobilosti a technických podmínek provozu vozidel na 

pozemních komunikacích. Na základě této vyhlášky jsou přípustné technické údaje 

o jízdní soupravě tahače s návěsem stanoveny následovně: 

 

Mezní hranice posouzení nadrozměrné přepravy   

Délka soupravy <16,50 m § 39, odstavec (1), písmeno c.5) 

Šířka soupravy <2,55 m § 39, odstavec (1), písmeno a.1) 

Výška soupravy <4,00 + 2,0% výšky m § 39, odstavec (1), písmeno b.4) 

Hmotnost soupravy <48,00 t § 37, odstavec (2), písmeno i) 

Tabulka 18 - mezní rozměry pro nadrozměrnou dopravu; zdroj [autor] 

1.3 Popis dopravních tras 

Předmětem tohoto bodu je nalezení optimální trasy z pohledu vzdálenosti, 

doby jízdy a mimo jiné především s ohledem na bezproblémový průjezd. Pro tyto 

účely byly vybrané dopravní trasy vyhodnoceny i softwarem s vykreslením vlečných 

křivek v podobě nástavby Autodesk Vehicle Tracking pro software Autodesk 

AutoCAD.  

Předmětem posouzení jsou výrobky a materiály, které jsou pro zhotovení 

stavby zásadní, jde tedy o dopravení: 

• Věžového jeřábu  

• Bednění  

• Čerstvého betonu 

• Betonářské výztuže 

• Prefabrikovaných dílců  
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• Zdících tvárnic 

• Odvoz přebytečné zeminy 

1.3.1 Doprava věžového jeřábu 

Věžový jeřáb je pro realizaci objektu navržen jako hlavní a jediný zvedací 

mechanismus především z důvodu charakteru objektu a jeho výšce.  

Na této trase se nenacházejí žádné významnější překážky pro dopravu 

v podobě snížených podjezdových výšek, zúžení vozovky nebo omezení nosnosti pro 

přejezd mostů. Dopravu a rozdělení věžového jeřábu na jednotlivé dopravované 

části bude koordinovat dopravce, respektive dodavatel této mechanizace. 

 

 
Obrázek 12 - trasa dopravy věžového jeřábu; zdroj [16]  

Popis dodavatele 

Přepravovaný náklad Liebherr 150 EC-B 8 Litronic 

Počátek trasy  
LIEBHERR – stavební stroje CZ, s.r.o 

Vintrovna 17, 664 41 Popůvky 

Délka trasy cca 7,5 km 

Předpokládaná doba jízdy cca 10 min 

 

1.3.1.1 Zájmové body na trase 

Z prostorů areálu Liebherr v Popůvkách u Brna vyjede náklad na silnici číslo 

II/602 a odbočí vpravo. Po této pozemní komunikaci bude pokračovat po vyznačené 

trase směrem na Brno. 
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Obrázek 13 - zájmový bod A; zdroj [16] upraveno 

Na kruhovém objezdu v obci Troubsko, vyjede druhým výjezdem směrem na 

Brno a pokračuje dále po silnici II/602 (ulice Jihlavská).  

 

 
Obrázek 14 - zájmový bod B – kruhový objezd Troubsko; zdroj [16] upraveno 

Z pozemní komunikace II/602 sjede výjezdem na rychlostní komunikaci E461 

(ulice Bítešská).  
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Obrázek 15 - zájmový bod C, D – nosnost mostu, sjezd na komunikaci E461; zdroj [16] upraveno 

Z rychlostní komunikaci sjede výjezdem číslo 23 směrem na ulici Akademická, 

která se křižuje přes kruhový objezd s Palachovým náměstím. Tento kruhový výjezd 

opustí třetím výjezdem ve směru na Nový Lískovec / Kampus Masarykovy univerzity. 

 

 
Obrázek 16 - zájmový bod E, F, G – sjezd z komunikace E461 do Bohunic, kruhový objezd u NC Campus 

Square; zdroj [16] upraveno 

Na křižovatce odbočí vpravo směrem na Kampus Masarykovy univerzity, směr 

ulice Kamenice.  
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Obrázek 17 - zájmový bod H – křižovatka směr univerzitní kampus MU; zdroj [16] upraveno 

Na kruhovém objezdu spojujícím ulice Netroufalky a Kamenice vyjede třetím 

výjezdem.  

 

 
Obrázek 18 - zájmový bod I, J, K – kruhový objezd Netroufalky / Kamenice; zdroj [16] upraveno 

Poslední křižovatkou je odbočka vpravo na ulici Netroufalky, kde se již nalézá 

staveniště po levé straně od směru příjezdu.  
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Obrázek 19 - zájmový bod L, M; zdroj [16] upraveno 

1.3.1.2 Vyhodnocení zájmových bodů a trasy 

Zájmový 

bod 
Doplňující popis 

Poloměr 

[m] 

Podjezdná 

výška [m] 
Vyhoví 

A Výjezd z areálu na silnici II/602 15,00 - Ano 

B Kruhový objezd Troubsko 18,00 - Ano 

C Sjezd ze silnice II//602 na E461 50,00 - Ano 

 Sjezd ze silnice II//602 na E461 41,00 - Ano 

D Nájezd na silnici E461 42,00 - Ano 

E Výjezd č. 23 104,00 - Ano 

F Kruhový objezd 19,50 - Ano 

G Kruhový objezd 33,00 - Ano 

H Odbočení na ulici Kamenice 16,00 - Ano 

I Kruhový objezd 31,00 - Ano 

J Kruhový objezd 18,00 - Ano 

K Kruhový objezd 25,00 - Ano 

L Odbočení na ulici Netroufalky 16,00 - Ano 

M Odbočení na staveniště 16,00 - Ano 
Tabulka 19 - posouzení zájmových bodů na trase-věžový jeřáb; zdroj [autor]  

Z výše uvedených posouzených zájmových bodů je patrné, že daná trasa 

vyhoví bez jakýkoliv překážek – trasa je vhodná pro dopravu věžového jeřábu.  
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1.3.2 Doprava bednících dílů 

Doprava bednění (bednících dílců, bednících desek, nosníků, doplňkového 

sortimentu apod.) bude realizována z pobočky Doka v Horních Heršpicích. 

Obrázek 20 - trasa dopravy bednícího systému; zdroj [16] 

Popis dodavatele 

Přepravovaný náklad 

Bednící nosníky, desky, stojky, stěnové bednění, 

bednění pro zaoblené konstrukce, sloupové 

bednění kruhové 

Počátek trasy 
Česká Doka bednící technika, spol. s.r.o 

Kšírova 638/265, 619 Brno – Jih 

Délka trasy cca 11,3 km 

Předpokládaná doba jízdy cca 10 min 

1.3.2.1 Zájmové body na trase 

Do prostoru Brněnské pobočky Doka je vyznačen jeden vjezd i výjezd, obě tyto 

komunikace jsou jednosměrné. Na fotografii č. 21 níže je vjezd zaznačen v zadní části 

komplexu, zatímco výjezd je situován blíže k ulici Kšírova.  

Z areálu společnosti Česká Doka bednící technika spol. s.r.o. bude nákladní 

automobil s valníkovým návěsem odbočovat doprava, na pozemní komunikaci č. 

15278, která prochází ulicí Kšírova. 
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Obrázek 21 - zájmové body A, B, C; zdroj [16] upraveno 

Na kruhovém objezdu řidič sjede prvním výjezdem směrem na centrum po 

ulici Sokolova, na které vede pozemní komunikace č. 15278. Kruhový objezd je dle 

mapových podkladů proveden jako rozšířený – tj. obsahuje dva jízdní pruhy, které 

zde nejsou vyznačeny. Tato skutečnost pomůže řidiči při manévrování a průjezd tak 

netvoří překážku nebo komplikaci při dopravě.  

 

 
Obrázek 22 - zájmový bod D; zdroj [16] upraveno 

Při příjezdu na světelnou křižovatku Sokolova / Hněvkovského bude řidič 

udržovat jízdu v pravém jízdním pruhu, který je odbočovacím pruhem směr Praha / 

Bratislava / Olomouc / Hodonín na ulici Kaštanová. Odbočením na této světelné 

křižovatce najede řidič na pozemní komunikaci první třídy I/41, po které bude 

pokračovat dále ve směru Praha / Bratislava / Olomouc / Vídeň. 

Po projetí druhé světelné křižovatky na ulici Kaštanová se bude stále držet 

v pravém pruhu a projede sjezdem na D1 ve směru Praha / Vídeň, kterým se napojí 

na komunikaci E50, po které pojede dále. 
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Obrázek 23 - zájmový bod E; zdroj [16] upraveno 

Pro napojení se na lokalitu Brno – Bohunice použije řidič výjezd č. 190 směrem 

na Svitavy / Výstaviště a napojí se na komunikaci E461.  

 

 
Obrázek 24 - zájmový bod F; zdroj [16] upraveno 

Na pozemní komunikaci E461 odbočí řidič na sjezdu na Nový Lískovec / 

Bohunice, kterým se dostane na kruhový objezd u obchodního centra Campus 

Square Bohunice. Tento kruhový objezd opustí třetím výjezdem směrem na Nový 

Lískovec / FN Brno.  
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Obrázek 25 - zájmové body G, H, I; zdroj [16] upraveno 

Po projetí kruhovým objezdem bude pokračovat v pravém odbočovacím 

pruhu směrem na FN Bohunice / Kampu MU. Odbočení je realizováno z ulice 

Akademická na ulici Kamenice. 

 

 
Obrázek 26 - zájmový bod J; zdroj [16] upraveno 

Po odbočení na ulici Kamenice bude následovat kruhový objezd, na kterém 

použije třetí výjezd směrem na Sportovní areál MU. Tento kruhový objezd má 

vyhrazené pruhy pro odbočení, proto je nutné použít vnitřní jízdní pruh. Kruhový 

objezd má ostrůvek s dlážděnou pojezdovou plochou obdobně jako tomu bylo u 

zájmového bodu D. Po opuštění třetím výjezdem se z ulice Kamenice dostává řidič 

na ulici Netroufalky, po které pojede stále rovně, až na její konec.  
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Obrázek 27 - zájmové body K, L, M; zdroj [16] upraveno 

Po projetí ulicí Netroufalky se řidič dostává k cíli cesty, kde odbočí doprava a 

následně ihned doleva a projede tak vjezdovou bránou na staveniště. 

 

 
Obrázek 28 - zájmový bod N, O; zdroj [16] upraveno 
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1.3.2.2 Vyhodnocení zájmových bodů a trasy 

Zájmový 

bod 
Doplňující popis 

Poloměr 

[m] 

Podjezdná 

výška [m] 
Vyhoví 

A Vjezd do areálu Doka 15,00 - Ano 

B Výjezd z areálu Doka 15,00 - Ano 

C Napojení na silnici 15278 15,00 - Ano 

D Kruhový objezd ul. Sokolova 34,00 - Ano 

E Odbočka na ul. Hněvkosvkého 52,00 - Ano 

F Výjezd č. 190 směr Svitavy 102,00 - Ano 

G Výjezd č. 23 104,00 - Ano 

H Kruhový objezd 19,50 - Ano 

I Kruhový objezd 33,00 - Ano 

J Odbočení na ulici Kamenice 16,00 - Ano 

K Kruhový objezd 31,00 - Ano 

L Kruhový objezd 18,00 - Ano 

M Kruhový objezd 25,00 - Ano 

N Odbočení na ulici Netroufalky 16,00 - Ano 

O Odbočení na staveniště 16,00 - Ano 
Tabulka 20 - posouzení zájmových bodu na trase-bednící dílce; zdroj [autor]  

Z výše uvedených posouzených zájmových bodů je patrné, že daná trasa 

vyhoví bez jakýkoliv překážek – trasa je vhodná pro dopravu bednícího systému a 

jeho dílců. 

1.3.3 Doprava betonářské výztuže 

Na této trase je uvažováno s dodávkou betonářské výztuže pro monolitické 

konstrukce, kdy nejdelší přepravovaný rozměr prutů činí 12,0 m, což omezuje 

možnosti použití dopravní techniky.  

Z výše uvedeného důvodu byla trasa posouzena výpočetním softwarem.  

 

Popis Požadavek na materiál 

Výztuž B 500B, Kari sítě, WNr.1.4301 (žebírková) 

Ocel S235 (DIN 1.4301 S220) 
Tabulka 21 - specifikace materiálu pro dopravu-betonářská výztuž 
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Obrázek 29 - trasa dopravy betonářské výztuže; zdroj [16] 

Popis dodavatele 

Přepravovaný náklad 
Betonářská výztuž, doplňkové prvky pro systém 

bílé vany apod. 

Počátek trasy 
Armospol CZ, s.r.o 

Myslínova 1377/75, 612 00 Brno – Královo Pole 

Délka trasy cca 9,8 km 

Předpokládaná doba jízdy cca 14 min 

1.3.3.1 Zájmové body na trase 

Pro vjezd i výjezd do areálu společnosti a naložení patřičné výztuže je navrženo 

jedno místo – vjezdová brána na ulici Podhájí. Tento vjezd / výjezd navazuje dále na 

komunikaci na ulici Myslínova, která tvoří hlavní dopravní tepnu pro napojení na 

pozemní komunikaci poblíž výpravní budovy Královo Pole nádraží.  
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Obrázek 30 - zájmové body A, B; zdroj [16] upraveno 

Silnice na ulici Myslínova je obousměrná zpevněná asfaltová komunikace 

s jedním jízdním pruhem v obou směrech.  

  

 
Obrázek 31 - zájmové body C, D; zdroj [16] upraveno 
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Po příjezdu na křižovatku ulic Myslínova / Kostelní zmola bude řidič odbočovat 

doprava (směr přímo do zastavěného území je omezen zákazem vjezdu vozidel nad 

6,0 t).  

Zároveň tato odbočka tvoří kritické místo celé trasy, neboť její poloměr je dle 

mapových podkladů přibližně pouhých 13,0 m. Z tohoto důvodu byla tato trasa 

vyhodnocena výpočtovým softwarem nástavby produktu Autodesk AutoCAD, 

v podobě Autodesk Vehicle Tracking. Toto vyhodnocení je přílohou této práce a 

zároveň tak bylo potvrzeno, že je daná křižovatka průjezdná nákladním 

automobilem s návěsem v celkové délce soupravy 16,50 m.  

Po odbočení je nutné přejet most nad železniční dráhou, který nemá 

regulovaný přejezd omezenou tonáží.  

Následně po přejezdu mostu se řidič dostává do zastavěného území lokality 

Královo Pole, respektive se blíží k výpravní budově vlakového nádraží ze severní 

strany podél řadových garáží.  

 
Obrázek 32 - zájmové body E, F, G, H; zdroj [16] upraveno 

Komunikace v této části trase je stále jako obousměrná s 1+1 jízdními pruhy. 

 

 
Obrázek 33 - zájmové body I, J; zdroj [16] upraveno 
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V momentě, kdy se řidič dostane na konec ulice a mine odstavné parkoviště 

pro autobusovou dopravu odbočí vpravo a podjede pod mostem, respektive 

komunikací I/43 na ulici Sportovní.  

Pod tímto mostem je omezena výška projíždějících vozidel na 4,6 m. Jelikož je 

celková výška karoserie nákladního vozu i návěsu necelých 3,5 m nevzniká tu 

problém s průjezdností. 

Po průjezdu pod tímto mostem je přikázaný směr odbočení vlevo, na ulici 

Budovcova.  

 

 
Obrázek 34 - zájmové body K, L; zdroj [16] upraveno 

Z ulice Budovcova je rovněž záhy přikázaný směr jízdy vpravo na ulici 

Božetěchovu. 

 

 
Obrázek 35 - zájmové body M, N; zdroj [16] upraveno 
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Po projetí ulice Božetěchova se dostává řidič na křižovatku s ulici Kosmova. Na 

této křižovatce se vydá doleva směrem Centrum / Olomouc. Po odbočení již 

následuje pouze dvojice mírných odboček vpravo, kdy druhá z nich tvoří nájezd na 

komunikaci I/43 na ulici Sportovní.  

 

 
Obrázek 36 - zájmové body O, P, Q; zdroj [16] upraveno 

Po této silnici trasa pokračuje až ke sjezdu směrem Bystrc / Žabovřesky / 

Výstaviště (nebo též Praha / Bratislava / Vídeň). Při odbočení se dostává na silnici 

I/42 a vjíždí do Královopolského tunelu. V tomto tunelu je opět výškové omezení 

projíždějících vozidel stanoveno na max. 4,5 m. Podobně jako v případě zájmového 

bodu „K-L“ není tento limit překročen a netvoří tak překážku v jízdě. 

 

 
Obrázek 37 - zájmový bod R; zdroj [16] upraveno 
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Po projetí Královopolského tunelu se plynule trasa napojuje na silnici I/42 na 

ulici Žabovřeská. Za křížením s Pisáreckou a Hlinkami se mění označení komunikace 

na E461 a řidič stále pokračuje v jízdě ve směru Praha / Bratislava / Olomouc, která 

vede přes Pisárecký tunel.  

V Pisáreckém tunelu je opět omezení výšky projíždějících vozidel na max. 

přípustnou výšku 4,8 m.   

Po výjezdu z tunelu řidič využije pravý jízdní pruh a sjezd na Nový Lískovec / 

Bohunice a projede táhlou pravotočivou zatáčkou, za kterou navazuje světelná 

křižovatka, na které odbočí doprava. Po odbočení se zařadí do levého přímého 

jízdního pruhu a pokračuje v jízdě. 

 

 
Obrázek 38 - zájmové body S, T; zdroj [16] upraveno 

Zbylé zájmové body na této trase, tj. body „U–Y“ byly již popsány v předešlých 

kapitolách, a proto zde již nejsou jejich popisy opakovány. 

 

 
Obrázek 39 - zájmové body U, V, W; zdroj [16] upraveno 
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Obrázek 40 - zájmový bod X, Y; zdroj [16] upraveno 

1.3.3.2 Vyhodnocení zájmových bodů a trasy 

Zájmový 

bod 
Doplňující popis 

Poloměr 

[m] 

Podjezdná 

výška [m] 
Vyhoví 

A Vjezd/výjezd na ul. Myslínova 16,61  Ano 

B Trasa po ulici Myslínova 78,55  Ano 

C Serpentina na ulici Myslínova 45,10  Ano 

D Serpentina na ulici Myslínova 56,97  Ano 

E Odbočka Myslínova / Kostelní  12,93  Ano 

F Nájezd na most přes železnici 84,37  Ano 

G Odbočka podél silnice I/43 22,57  Ano 

H Odbočka ke garážím 15,79  Ano 

I Průjezd okolo garáží 22,34  Ano 

J Průjezd okolo garáží 17,46  Ano 

K Odbočka k ulici Budovcova 14,77  Ano 

 Podjezd pod I/42 (Sportovní) - 4,60 Ano 

L Odbočená na ulici Budovcova 15,26  Ano 

M Odbočení na ulici Božetěchova 21,51  Ano 

N Jízda po ulici Božetěchova 36,71  Ano 

O Odbočka na ulici Kosmova 18,69  Ano 

P Sjezd na silnici I/43 41,40  Ano 

Q Nájezd na silnici I/43 60,80  Ano 

R Sjezd směr Bystrc / Žabovřesky 59,28  Ano 

 Královopolský tunel - 4,50 Ano 

 Pisárecký tunel - 4,80 Ano 

S Sjezd směr Nový Lískovec 22,32  Ano 

T Odbočka směr Bohunice 19,98  Ano 

U Kruhový objezd 31,00  Ano 
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V Kruhový objezd 18,00  Ano 

W Kruhový objezd 25,00  Ano 

X Odbočení na ulici Netroufalky 16,00  Ano 

Y Odbočení na staveniště 16,00 - Ano 
Tabulka 22 - posouzení zájmových bodu na trase-betonářská výztuž; zdroj [autor]  

Z výše uvedených posouzených zájmových bodů je patrné, že daná trasa 

vyhoví bez jakýkoliv překážek – trasa je vhodná pro dopravu betonářské výztuže. 

1.3.4 Doprava čerstvého betonu 

Jelikož jsou všechny hlavní nosné konstrukce objektu navrženy jako 

monolitické železobetonové, je doprava čerstvého betonu jedním z hlavních 

elementů, který je nutné zajistit v potřebném množství a kvalitě.  

 

Dle statického výpočtu a návrhu tvarového řešení, vyztužení a materiálové 

specifikace směsí, jsou druhy použitých betonů následující: 

 

Podlaží Konstrukce  Třída betonu Doplňující požadavky 

Základy Podkladní beton C16/20 X0 

 
Základová deska C30/37 XA2, XD1, XF1 

Max. průsak vody 35 mm  

1PP 
Obvodové stěny C35/45 XC3 

Max. průsak vody 35 mm 

 Vnitřní stěny C35/45 XC1 

1NP Stěny a sloupy C35/45 XC1 

2NP Sloupy C40/50 XC1 

3-7NP Sloupy  C35/45 XC1 

8-13NP Sloupy  C30/37 XC1 

2-14NP Stěny  C30/37 XC1 

1PP-13NP Stropní desky C30/37 XC1 

1NP-10NP Balkonové desky C30/37 XF3 
Tabulka 23 - specifikace materiálu pro dopravu-čerstvý beton; zdroj [autor] 
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Obrázek 41 - trasa dopravy čerstvého betonu; zdroj [16]  

Popis dodavatele 

Přepravovaný náklad Čerstvý beton 

Počátek trasy  
TBG BETONMIX a.s. 

Jihlavská 709/51, 642 00 Bosonohy 

Délka trasy cca 2,7 km 

Předpokládaná doba jízdy cca 5 min 

1.3.4.1 Zájmové body na trase 

Prvním posuzovaným bodem je vjezd a respektive i výjezd z areálu betonárny. 

Tento nájezd ústí na pozemní komunikaci II/602 na ulici Pražská. 

 

 
Obrázek 42 - zájmový bod A; zdroj [16] upraveno 
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Komunikace II/602 na ulici Pražská se postupně prolíná do ulice Jihlavská, která 

vede přes přemostění silnice E461. řidič se při průjezdu této části trasy bude držet 

v pravém jízdním pruhu – odbočovacím směrem právě na zmíněnou komunikaci 

E461 směřující k Pisáreckému tunelu.  

Po odbočení, tedy sjetí z komunikace na ulici Jihlavská dojde k plynulému 

napojení na komunikaci E461 vedoucí po ulici Bítešská. 

 

 
Obrázek 43 - zájmový bod B, C; zdroj [16] upraveno 

Po jízdě na ulici Bítešská řidič použije první sjezd směrem na Nový Lískovec / 

Bohunice. Po tomto sjezdu navazuje průjezd kruhového objezdu u obchodního 

centra Campus Square Bohunice a jízda tak navazuje na komunikaci na ulici 

Akademická. Kruhový objezd bude řidič opouštět třetím výjezdem, a to především 

z důvodů, že na této trase není výškové omezení pro průjezd vozidel. 

 

 
Obrázek 44 - zájmový bod D, E, F; zdroj [16] upraveno 
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Po vyjetí z kruhového výjezdu bude jízda pokračovat pravým jízdním pruhem 

na křižovatku s ulici Kamenice, na které odbočí vpravo směrem na Sportovní areál / 

Rezidenční areál. 

Obrázek 45 - zájmový bod G; zdroj [16] upraveno 

Po ujetí cca 160 m přijede řidič ke kruhovému objezdu, na který bude najíždět 

z levého jízdního pruhu kvůli organizaci dopravy upravenou svislým dopravním 

značením. Po kruhovém objezdu tak pojede vnitřním jízdním pruhem, který ústí na 

ulici Netroufalky. 

Obrázek 46 - zájmové body H, I, J; zdroj [16] upraveno 
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Obrázek 47 - zájmový bod K, L; zdroj [16] upraveno 

Na ulici Netroufalky po ujetí cca 200 m dojede na konec silnice, kde využije 

odbočku doprava a následně ihned doleva, čímž využije stávající asfaltovou 

komunikaci, která je hlavním nájezdem na staveniště. 

1.3.4.2 Vyhodnocení zájmových bodů a trasy 

Zájmový 

bod 
Doplňující popis 

Poloměr 

[m] 

Podjezdná 

výška [m] 
Vyhoví 

A Napojení na silnici II/602 26,00 - Ano 

B Sjezd ze silnice II//602 na E461 50,00 - Ano 

 Sjezd ze silnice II//602 na E461 41,00 - Ano 

C Nájezd na silnici E461 42,00 - Ano 

D Výjezd č. 23 104,00 - Ano 

E Kruhový objezd 19,50 - Ano 

F Kruhový objezd 33,00 - Ano 

G Odbočení na ulici Kamenice 16,00 - Ano 

H Kruhový objezd 31,00 - Ano 

I Kruhový objezd 18,00 - Ano 

J Kruhový objezd 25,00 - Ano 

K Odbočení na ulici Netroufalky 16,00 - Ano 

L Odbočení na staveniště 16,00 - Ano 
Tabulka 24 - posouzení zájmových bodu na trase-čerstvý beton; zdroj [autor]  

Z výše uvedených posouzených zájmových bodů je patrné, že daná trasa 

vyhoví bez jakýkoliv překážek – trasa je vhodná pro dopravu čerstvého betonu. 
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1.3.5 Doprava prefabrikovaných dílců 

V rámci objektu F (SO 204) jsou navrženy dva typy prefabrikovaných prvků. Tím 

prvním jsou prefabrikovaná schodišťová ramena a druhým druhem je 

prefabrikovaný požární pás, oba dva tyto výrobky jsou popsány v následujících dvou 

kapitolách. 

Pro dovoz prefabrikovaných požárních pásů i schodišťových ramen je 

předpokladem využití totožné mechanizace.  

 

 
Obrázek 48 - trasa dopravy prefabrikovaných dílců; zdroj [16]  

Popis dodavatele 

Přepravovaný náklad 
Prefabrikovaná schodišťová ramena, 

prefabrikovaný požární pás 

Počátek trasy  
Prefa Brno, a.s. – závod Kuřim 

Blanenská 1190, 664 34 Kuřim 

Délka trasy cca 18,6 km 

Předpokládaná doba jízdy cca 20 min 
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1.3.5.1 Požární pás 

Od úrovně 1NP až po 11NP je na ose H umístěn vertikální prefabrikovaný 

požární pás. Tento požární pás je sestaven celkem z 11 prvků třech typů (PP1, PP2, 

PP3). Součástí těchto prvků jsou kování, která jsou navržena ze svařovaných plechů 

zabetonovaných v čele stěny u míst uložení na ose H.  jednotlivé prvky budou mezi 

sebou spojené trny osazenými do závitového pouzdra. Ložné spáry mezi prvky 

budou vyplněny cementovou maltou s následným pohledovým zapravením.  

Na nepohledových stranách prvků jsou osazeny montážní oka.  

 

Označení Třída betonu M3/ks 
Rozměr 

(výška x šířka x tloušťka)  
Kusů  

PP1 C25/30 XF1 0,634 3,14 x 1,18 x 0,25 m 1 

PP2 C25/30 XF1 0,634 3,14 x 1,18 x 0,25 m 9 

PP3 C25/30 XF1 0,981 5,25 x 1,465 x 0,25 m 1 
Tabulka 25 - specifikace materiálu pro dopravu-prefabrikovaný požární pás; zdroj [autor] 

1.3.5.2 Přeprava prefabrikátů – schodišťová ramena  

Schodišťová ramena jsou navržena jako přímá s mezipodestou. Ramena jsou 

provedena v pohledové kvalitě betonu PBS. 

Schodišťová ramena jsou rozdělena na 5 typů a celkem jde o převoz 28 ks. 

Rozměry všech ramen jsou totožná a uvedeny v tabulce níže.  

 

Označení Třída betonu M3/ks 
Rozměr 

(délka x šířka x tloušťka)  
Kusů  

F-SCH1 C25/30 XC1 0,901 5,76 x 1,19 x 0,17 1 

F-SCH2 C25/30 XC1 0,944 5,76 x 1,19 x 0,17 10 

F-SCH3 C25/30 XC1 1,021 5,76 x 1,19 x 0,17 3 

F-SCH4 C25/30 XC1 0,939 5,76 x 1,19 x 0,17 11 

F-SCH5 C25/30 XC1 1,022 5,76 x 1,19 x 0,17 3 
Tabulka 26 - specifikace materiálu pro dopravu-prefabrikované schodiště; zdroj [autor] 

1.3.5.3 Zájmové body na trase 

Vjezd i výjezd z areálu Prefy je bezproblémový, stejně tak jako provoz tahače 

s valníkovým návěsem uvnitř areálu, který je na pohyb takové mechanizace 

dimenzován a uzpůsoben. 

Při výjezdu z průmyslového areálu na silnici II/386 na ulici Blanenské se řidič 

vydá doleva, po tomto odbočení následuje vzápětí následující odbočka doprava 

směrem na Brno, kterou se napojí na pozemní komunikaci E461. Po této silnici bude 

v jízdě pokračovat stále rovně ve směru na Brno.  

 



90 

 

 
Obrázek 49 - zájmové body A, B, C; zdroj [16] upraveno 

Po příjezdu do Brna se označení silnice E461 plynule mění na silnici II/43, která 

je označována jako Svitavská radiála na ulici Hradecká, po které bude jízda 

pokračovat až ke sjezdu ve směru Bystrc / Žabovřesky, kterým řidič opustí silnici II/43 

a napojí se na II/640. Po tomto odbočení následuje podjezd pod pozemní 

komunikací na ulici Palackého třída – tento most nemá omezenou ani sníženou 

podjezdnou výšku.  

 

 
Obrázek 50 - zájmový bod D; zdroj [16] upraveno 
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Po výše uvedené silnici bude jízda pokračovat stále v přímém směru, až ke 

sjezdu ve směru Bystrc / Praha, na který řidič najede. Silnice II/640 se za tímto 

sjezdem napojuje na tunel na ulici Žabovřeská, který má omezenou podjezdnou a 

průjezdnou výšku 4,8 m, která není dopravním mechanismem překročena a netvoří 

tak překážku v jízdě (dříve zmíněná výška soupravy činí necelých 3,5 m). 

 

 
Obrázek 51 - zájmový bod E; zdroj [16] upraveno 

Po silnici na ulici Žabovřeská jízda pokračuje stále ve směru přímém směrem 

Praha, kdy je změněno značení pozemní komunikace na E461. 

U mimoúrovňové křižovatky Hlinky / Pisárecká je podjezd pod mostem rovněž 

omezen na výšku 4,8 m, která ani v tomto případě není překročena, jak bylo zmíněno 

i předchozího zájmového bodu této trasy. 
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Obrázek 52 - zájmový bod F; zdroj [16] upraveno 

Následují poslední části trasy, která probíhá Pisáreckým tunelem, který má 

podjezdnou výšku omezenou na 4,8 m, jak bylo zmíněno již v předchozích 

zájmových bodech, nedochází dopravní soupravou k jejímu překročení a nevznikají 

tak problémy bránící plynulému průjezdu. 

Zbylé zájmové body jsou totožné jako v případě dopravy betonářské výztuže, 

které jsou detailně řešeny v téže kapitole označené 1.3.3 s detailním popisem 

v kapitole 1.3.3.1 u zájmových bodů označených jako „S – Y“. Z uvedeného důvodu 

nejsou tyto body trasy opětovně řešeny v této kapitole, jsou ale zobrazeny se 

zákresem v ortofoto mapě.  
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Obrázek 53 - zájmové body G, H; zdroj [16] upraveno 

Obrázek 54 - zájmové body I, J, K; zdroj [16] upraveno 
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Obrázek 55 - zájmový bod L, M; zdroj [16] upraveno 

1.3.5.4 Vyhodnocení zájmových bodů 

Zájmový 

bod 
Doplňující popis 

Poloměr 

[m] 

Podjezdná 

výška [m] 
Vyhoví 

A Odbočka v průmyslové zóně 60,08 - Ano 

B Odbočka na silnici II/386 10,65 - Ano 

C Odbočka na silnici E461 30,96 - Ano 

D Odbočka na silnici II/640 190,38 - Ano 

E Sjezd směr Bystrc / Praha 93,03 - Ano 

 Žabovřeský tunel - 4,80 Ano 

F Hlinky - 4,80 Ano 

 Pisárecký tunel - 4,80 Ano 

G Sjezd směr Nový Lískovec 22,32 - Ano 

H Odbočka směr Bohunice 19,98 - Ano 

I Kruhový objezd 31,00 - Ano 

J Kruhový objezd 18,00 - Ano 

K Kruhový objezd 25,00 - Ano 

L Odbočení na ulici Netroufalky 16,00 - Ano 

M Odbočení na staveniště 16,00 - Ano 
Tabulka 27 - posouzení zájmových bodu na trase-prefabrikované dílce; zdroj [autor]  

Z výše uvedených posouzených zájmových bodů je patrné, že daná trasa 

vyhoví bez jakýkoliv překážek – trasa je vhodná pro dopravu prefabrikovaných 

prvků. 
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1.3.6 Doprava zdících tvárnic 

Pro zhotovení hrubé stavby objektu F bude nutné zajistit dodávku keramických 

tvárnic, překladů a další drobný a střední stavební materiál, který byl předepsán 

projektem. 

Typ a požadované množství tvárnic a překladů je vyobrazeno v tabulce níže. 

Součástí této tabulky je i výpočet potřeby celkového množství kusů, respektive palet 

pro jednotlivé typy tvárnic, který vychází ze spotřeby dané tvárnice v kusech/m2 

uvedené výrobcem – v tomto případě Wienerberger Porotherm.   

 

Výrobek  M2 Ks/m2 Ks/paleta Počet palet 

Porotherm 24 P+D P10 124,10 10,70 60 23 

Porotherm 30 AKU SYM P15 61,72 16,00 80 13 

Porotherm 19 AKU P+D 23,98 10,70 72 4 

Porotherm 25 AKU SYM P15 43,29 10,70 60 8 

Porotherm 8 P+D 12,00 8,00 126 1 

Porotherm 11,5 P+D 830,36 8,00 100 67 

Porotherm 14 P+D 18,89 8,00 80 2 

Porotherm 11,5 AKU 1 566,76 8,00 96 132 

Překlad 115 x 71 x 1 000 mm - 22,00 - - 

Překlad 115 x 71 x 1 250 mm - 167,00 - - 

Překlad 115 x 71 x 1 500 mm - 2,00 - - 

Překlad 145 x 71 x 1 500 mm - 8,00 - - 

Překlad 70 x 238 x 2 750 mm - 20,00 - - 
Tabulka 28 - specifikace materiálu pro dopravu-zdění; zdroj [autor]  

 
Obrázek 56 - trasa dopravy stavebního materiálu; zdroj [16]  



96 

 

Popis dodavatele 

Přepravovaný náklad Keramické tvárnice, ostatní stavební materiál 

Počátek trasy  
Stavebniny DEK Brno 

Pražákova 757/52b, 619 00 Brno  

Délka trasy cca 5,0 km 

Předpokládaná doba jízdy cca 10 min 

1.3.6.1 Zájmové body na trase 

Výjezd z areálu Stavebnin DEK je situován na obousměrnou pozemní 

komunikaci na ulici Pražákova. Areál má vyznačeny dvě příjezdové cesty v závislosti 

na typu dopravního prostředku. Vzhledem k objemu potřebného množství 

materiálu a ekonomičnosti dopravy bude pro návoz použit tahač s 

valníkovým návěsem, který využije druhý vjezd a výjezd.  

Po naložení se řidič z výjezdu vydá doleva, po této silnice na ulici Pražákova 

bude v jízdě pokračovat do nejbližší křižovatky s ulicí Bohunickou, na které se dá 

doprava.  

 

 
Obrázek 57 - zájmový bod A; zdroj [16] upraveno 
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Obrázek 58 - zájmový bod B; zdroj [16] upraveno 

Po silnici na ulici Bohunická odbočí na první křižovatce doprava, čímž se 

dostává na připojovací pruh na silnici I/52 vedoucí na ulici Vídeňská.  

 

 
Obrázek 59 - zájmové body C, D; zdroj [16] upraveno 

Po této pozemní komunikaci bude pokračovat v jízdě ve směru na Svitavy / 

Centrum, kdy se zmíněná silnice I/52 napojuje na ulici Heršpickou.  

Tato trasa byla zvolena především kvůli plynulosti provozu v dopravních 

špičkách. 
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Obrázek 60 - zájmové body E, F, G; zdroj [16] upraveno 

Po Heršpické bude v jízdě pokračovat do první světelně řízené křižovatky s ulicí 

Jihlavská, na které odbočí doleva směrem na Bosonohy / Bohunice. Tímto se dostává 

na silnici označenou II/602, po které bude pokračovat stále rovně ve dříve zmíněném 

směru. 

Obrázek 61 - zájmový bod H; zdroj [16] upraveno 
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Po příjezdu na světelně řízenou křižovatku s ulicí Kamenice bude následovat 

odbočení vpravo směr FN Brno / Kamenice. Po této silnici pojede stále rovně, dokud 

nedojede ke kruhovému objezdu. Při cestě tak míjí univerzitní kampus Bohunice. 

 

 
Obrázek 62 - zájmový bod I; zdroj [16] upraveno 

Po příjezdu ke kruhovému objezdu jej opustí prvním výjezdem směrem na 

Sportovní areál Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) / Rezidenční areál.  

 

 
Obrázek 63 - zájmové body J, K, L; zdroj [16] upraveno 
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Následuje už pouze přímý úsek na ulici Netroufalky, který je zakončen 

pravotočivou zatáčkou, následovanou odbočením doleva na staveniště.  

 

 
Obrázek 64 - zájmové body M, N; zdroj [16] upraveno 

1.3.6.2 Vyhodnocení zájmových bodů 

Zájmový 

bod 
Doplňující popis 

Poloměr 

[m] 

Podjezdná 

výška [m] 
Vyhoví 

A Výjezd na ulici Pražákova 22,37 - Ano 

B Průjezd po ulici Pražákova 94,79 - Ano 

C Odbočka na ulici Bohunická 40,36 - Ano 

D Odbočka z ulice Bohunická 13,06 - Ano 

E Napojení na ulici Vídeňská 64,45 - Ano 

F Napojení na ulici Vídeňská 54,89 - Ano 

G Napojení na silnici I/52 29,88 - Ano 

H Odbočka směr Bohunice 38,42 - Ano 

I Odbočka směr FN Brno 19,15 - Ano 

J Kruhový objezd 9,13 - Ano 

K Kruhový objezd 23,81 - Ano 

L Kruhový objezd 12,82 - Ano 

M Odbočení na ulici Netroufalky 16,00 - Ano 

N Odbočení na staveniště 16,00 - Ano 
Tabulka 29 - posouzení zájmových bodu na trase-stavebniny; zdroj [autor]  

Z výše uvedených posouzených zájmových bodů je patrné, že daná trasa 

vyhoví bez jakýkoliv překážek – trasa je vhodná pro dopravu stavebního materiálu 

ze stavebnin. 
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1.3.7 Odvoz přebytečné zeminy 

Jak je patrné z výkazu výměr v položkovém rozpočtu pro zemní práce, objem 

výkopku určený pro zpětný zásyp stavební jámy a obsyp objektu F tvoří přibližně 

větší ¼ z celkového objemu provedeného výkupu zeminy. Zbylé ¾ výkopku budou 

odvezeny na skládku z důvodu nevyužití.  

Pro odvoz bylo vybráno recyklační středisko Moravostav, které je situováno 

v Modřicích s nejplynulejší dopravní trasou, která vede převážně pes hlavní dopravní 

tepny.  

 

Bilance zemních a výkopových prací 

Objem výkopů 5 111,13 m3 

Zpětný zásyp 1 364,04 m3 

Odvoz na skládku 3 747,04 m3 

Tabulka 30 - bilance HTÚ; zdroj [autor]  

 
Obrázek 65 - trasa odvozu nepotřebné zeminy; zdroj [16]  
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Popis odběratele 

Přepravovaný náklad Nepotřebná zemina z výkopů 

Cíl trasy  
Recyklační středisko Moravostav 

Tyršova 310, 664 42 Modřice 

Délka trasy cca 8,7 km 

Předpokládaná doba jízdy cca 12 min 

1.3.7.1 Zájmové body na trase 

Při výjezdu ze staveniště na ulici Netroufalky odbočí řidič vpravo a následně 

ihned vlevo.  

 

 
Obrázek 66 - zájmové body A, B; zdroj [16] upraveno 

Po ulici Netroufalky bude v jízdě pokračovat přímo až ke kruhovému objezdu, 

kterým se kříží tato ulice s ulicí Kamenice. Na tomto kruhovém objezdu použije 

druhý výjezd směrem FN Bohunice / Kampus Office park.  
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Obrázek 67 - zájmové body C, D, E; zdroj [16] upraveno 

Po projetí kruhového objezdu mine řidič po své pravé straně obchodní 

centrum Campus Square a dojede až na konec silnice, kde se odbočením vlevo 

napojí na ulici Jihlavskou, respektive na silnici II/602. 

 

 
Obrázek 68 - zájmový bod F; zdroj [16] upraveno 
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Po silnici II/602 bude jízda pokračovat stále v přímém směru až na světelnou 

křižovatku s ulicí Kamenice a Dlouhá. Na této křižovatce bude jízda pokračovat rovně 

ve směru na centrum.  

 

 
Obrázek 69 - zájmový bod G; zdroj [16] upraveno 

Po příjezdu na druhou světelně řízenou křižovatku ulic Jihlavská a Vídeňská 

odbočí řidič vpravo a pokračuje v jízdě. Tímto se postupně připojuje na silnici I/52, 

která se plynule mění na E461. 

 

 
Obrázek 70 - zájmový bod H; zdroj [16] upraveno 
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Po ujetí přibližně 4,7 km sjede řidič sjezdem ve směru na Modřice, projede 

táhlou pravotočivou zatáčkou, za které po jejím průjezdu odbočí vlevo a ihned na to 

vpravo na ulici Tyršova.  

 

 
Obrázek 71 - zájmový bod I, J, K; zdroj [16] upraveno 

Na ulici Tyršova jízda pokračuje směrem vpřed po hlavních komunikacích 

přibližně 600 m, než dojede do cílové destinace recyklačního střediska. 

 

 
Obrázek 72 - zájmový bod L; zdroj [16] upraveno 
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Obrázek 73 - zájmový bod M; zdroj [16] upraveno 

1.3.7.2 Vyhodnocení zájmových bodů 

Zájmový 

bod 
Doplňující popis 

Poloměr 

[m] 

Podjezdná 

výška [m] 
Vyhoví 

A Výjezd ze staveniště 16,00 - Ano

B Odbočení na ulici Netroufalky 16,00 - Ano

C Kruhový objezd 24,59 - Ano

D Kruhový objezd 15,82 - Ano

E Kruhový objezd 8,45 - Ano

F Odbočení na silnici II/602 9,23 - Ano

G Průjezd křižovatkou - - Ano 

H Odbočení na silnici I/52 17,30 - Ano

I Sjezd směre Modřice 49,11 - Ano

J Odbočka směrem k ul. Tyršova 7,55 - Ano

K Odbočka na ulici Tyršova 6,36 - Ano

L Průjezd zatáčky na ul. Tyršova 38,24 - Ano

M Odbočka do cílové destinace 16,14 - Ano
Tabulka 31 - posouzení zájmových bodu na trase-odvoz zeminy; zdroj [autor] 

Z výše uvedených posouzených zájmových bodů je patrné, že daná trasa 

vyhoví bez jakýkoliv překážek – trasa je vhodná pro odvoz nepotřebné zeminy ze 

staveniště. 
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1.4 Dopravní situace v okolí staveniště 

Dopravní situace, respektive úprava provozu na pozemních komunikacích 

v těsné blízkosti stavby komplexu CRA II je řešena jedním hlavním výjezdem i 

vjezdem z ulice Netroufalky přes bránu situovanou na jižní straně pozemku.  

Na ulici Netroufalky tedy bude vybudováno dočasné svislé dopravní značení, 

které bude upravovat provoz na této komunikaci v podobě omezení povolené 

rychlosti, zákazové cedule u vjezdu na staveniště a u parkovacích ploch, zřetelné 

označení staveniště se zákazem vstupu nepovolaných osob. Dále u výjezdu ze 

staveniště bude umístěna cedule o přednosti v jízdě.  

Tato opatření a navržený způsob jejich rozmístění je zachycen na výkresech 

zařízení staveniště B.101 – B.103 a rovněž je proveden popis situace v kapitole B. 

Projekt zařízení staveniště, přesněji v bodě B. 1.3, který pojednává o dopravě 

v rámci technické zprávy zařízení staveniště.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v okolí staveniště realizovaného komplexu 

nevede pozemní komunikace, která by měla funkci hlavní (frekventovaně vytížené) 

dopravní tepny nevznikají žádné důvody k dalším opatřením v lokalitě. 

1.5 Posouzení dopravy v okolí staveniště 

Posouzení výše uvedených dopravních tras bylo provedeno pro nejdelší 

možnou soupravu. Pro vybrané případy byl posudek doložen modelací dopravní 

trasy a situace ve výpočtovém softwaru AutoCAD Vehicle Tracking a tyto trasy jsou 

součástí příloh formou samostatných výkresů C.101 – C.104. 

Pozemní komunikace na ulici Netroufalky, neslouží jako zásobovací trasa, ani 

jinak významnějším účelům – doprava v okolí staveniště tedy nebude negativně 

ovlivňována projíždějící mechanizací při návozu materiálu nebo odvoz odpadů.  
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1 Návrh hlavních strojních sestav 

1.1 Identifikační údaje  

1.1.1 Základní informace o stavbě 

Informace o řešeném objektu F (SO 204) v rámci komplexu CRA II jsou detailně 

popsány v kapitole A. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

v oddíle 1.1 a dále v oddíle 1.2, z tohoto důvodu již není řešeno v tomto bodě.  

1.1.2 Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace ke stavbě objektu F – SO 204 je bytový 

dům, který je umístěn v rámci komplexu CRA II. Poloha CRA II (Live UP) je umístěna 

v severní části lokality určené pro bydlení, která se nachází severně od ulice 

Kamenice a přiléhá k výukové části kampusu Masarykovy univerzity. Tento areál je 

v blízkosti již realizovaných objektů CRA I (Live In) a stávajících budov internátu 

sester Fakultní nemocnice Brno (dále jen „FN Brno“). 

Dominantou celého areálu CRA II je objekt F (SO 204), který je umístěn na 

pomyslné ose průhledu mezi zbylými objekty D (SO 202) a E (SO 203) a vodní plochou 

(SO 206), tvořené vsakovacím průlehem. 

1.2 Návrh hlavního zvedacího mechanismu 

Tato kapitola je zaměřena na návrh a posouzení hlavního zvedacího 

mechanismu v podobě věžového jeřábu Liebherr 150 EC-B 8 Litronic.  

Výběr tohoto zvedacího mechanismu je dán půdorysným tvarem řešeného 

objektu, ale především jeho výškovým uspořádáním, kdy je až na výjimky nutnost 

zajištění vertikální dopravy materiálu do výšek přesahující 30,0 m (požadovaná výška 

dopravy materiálů / prvků přibližně 55,0 m).  

1.2.1 Kritická břemena 

V následující tabulce je proveden výčet kritických (posuzovaných) břemen, 

která byla vybrána pro posouzení vhodnosti z pohledu únosnosti jeřábu při daném 

vyložení. Tato břemena byla zvolena jako reprezentanti nejvzdálenějších a nejtěžších 

prvků / materiálu na stavbě. Prokázání únosnosti věžového jeřábu (hlavního 

zvedacího mechanismu) je podloženo výkresovou přílohou D.101. 

Posuzovaná břemena 

A Prefa schodiště 2 553 kg 19,86 m 

B Bádie na beton 4 230 kg 31,21 m 

C Paleta s tvárnicemi 1 530 kg 27,61 m 

D Osazení stožáru 1 750 kg 20,43 m 

Tabulka 32 - břemena k posouzení věžového jeřábu; zdroj [autor] 
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1.2.2 Posouzení kritických břemen 

Potřebné vyložení ramena věžového jeřábu je s ohledem na jeho umístění vůči 

realizovanému objektu stanoveno na 32,5 m. Při tomto vyložení je únosnost jeřábu 

výrobcem stanovena na rozmezí 8 000 – 5 050 kg, jak je patrné z obrázku č. 74 níže, 

který je výňatkem z technických dokumentů navrženého jeřábu. 

Obrázek 74 - tabulka únosnosti věžového jeřábu; zdroj [17] 

Na základě výběru kritických břemen zmíněných výše v kapitole 1.2.1, je 

vykreslení břemen na křivce únosnosti vyjádřeno a posouzeno na obrázku č. 75 níže. 

Obrázek 75 - vykreslení křivek únosnosti; zdroj [autor] 
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1.2.3 Založení  

Jeřáb bude díky své výšce a délce vyložení založen na železobetonové 

základové konstrukci – základové patce. Návrh tvaru, výztuže a statické posouzení 

únosnosti provede statik, který zpracoval statický návrh a posouzení veškerých 

monolitických konstrukcí na řešeném objektu a je tak obeznámen s geologickým 

podložím a všech souvislostí v součinnosti s technikem dodavatele jeřábu. 

1.2.4 Závěrečné zhodnocení 

Na základě vybraných reprezentantů kritických břemen a jejich posouzení, 

které je deklarované výše v kapitole 1.2.2 je navržený typ hlavního zvedacího 

mechanismu v podobě věžového jeřábu Liebherr 150 EC-B 8 Litronic s vyložením 

32,5 m vhodným pro realizovanou stavbu výškového objektu F (SO 204) v rámci 

komplexu CRA II.  

1.3 Mechanismy pro zemní práce 

Strojní mechanizace popsané v tomto bodě budou využívány převážně pro 

technologickou etapu zemních prací pro hloubení stavební jámy a následně pro 

potřeby budování inženýrských sítí v areálu.  

Předpokládaná doba využití strojů je od 17.02. 2020–28.02. 2020 pro hloubení 

stavební jámy a následně od 17.08. 2021–28.02. 2022 pro zemní práce spojené 

s prováděním areálových rozvodů inženýrských sítí a modelaci okolního terénu.  

1.3.1 Pásový dozer 

Tento typ stroje bude zapůjčen z půjčovny stavebních strojů společnosti 

Zeppelin CZ, s.r.o, se sídlem na ulici Tuřanka 833/119, 627 00 Brno – Tuřany.  

Na staveniště bude dopraven tahačem s nízkoložným návěsem. 

 

Caterpillar CAT® D6N XL 

Délka  3 995 mm (délka pásu) 

Šířka 2 500 mm (šířka včetně pásu) 

 2 965 (šířka včetně radlice) 

Výška 3 108 mm (výška kabiny) 

Výkon motoru 136 kW 

Hladina hluku 76 dB (hladina akustického tlaku uvnitř kabiny) 

 110 dB (hladina akustického výkonu vně kabiny)  

Objem radlice  4,3 m3  

Šířka radlice 3 154 mm 

Typ radlice XL SU 

Hmotnost radlice 2 600 kg 

Provozní hmotnost 16 757 kg 
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Ilustrativní fotografie 

Tabulka 33 - pásový dozer Caterpillar CAT® D6N XL; zdroj [18] 

1.3.2 Pásové rýpadlo 

Tento typ stroje bude zapůjčen z půjčovny stavebních strojů společnosti 

Zeppelin CZ, s.r.o, se sídlem na ulici Tuřanka 833/119, 627 00 Brno – Tuřany.  

Na staveniště bude dopraven tahačem s nízkoložným návěsem. 

Caterpillar CAT® 326F LN 

Délka 10 100 mm (přepravní délka) 

4 640 mm (délka pásu) 

Šířka 3 190 mm (přepravní šířka s deskami pásu 600 mm) 

Výška 3 000 mm (výška kabiny) 

3 410 mm (přepravní výška) 

1 060 mm (světlá výška protizávaží) 

Výkon motoru 152 kW 

Hladina hluku 71 dB (hladina akustického tlaku uvnitř kabiny) 

104 dB (hladina akustického výkonu vně kabiny) 

Objem lopaty 1,54 m3 

Hmotnost lopaty 1 131 kg 

Provozní hmotnost 24 807 kg 

Jmenovitá nosnost 1 800 – 3 930 kg 

Hloubkový dosah 6 360 mm (max. hloubkový dosah) 

Délkový dosah 9 690 mm (max. hloubkový dosah v úrovni terénu) 

Ilustrativní fotografie 
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Pracovní dosah 

 
Tabulka 34 - pásové rýpadlo Caterpillar CAT® 326F LN; zdroj [18] 

1.3.3 Rýpadlo-nakladač 

Caterpillar CAT® 434F2 

Délka  5 840 mm (lopata v poloze pro jízdu po komunikaci) 

Šířka 2 434 mm 

Výška 2 889 mm (výška k vršku kabiny) 

 3 780 mm (celková přepravní výška) 

 4 463 mm (maximální provozní výška) 

Výkon motoru 74,4 kW (celkový) 

 70,0 kW (čistý) 

Hladina hluku 74 dB (hladina akustického tlaku uvnitř kabiny) 

 100 dB (hladina akustického výkonu vně kabiny) 

Objem lopaty  1,15 m3 

Hmotnost lopaty 752 kg 

Provozní hmotnost 9 257 kg 

 11 500 kg (maximální) 

Jmenovitá nosnost cca 1 491 kg 

Hloubkový dosah 6 750 mm (zatažená teleskopická násada) 

 7 676 mm (vysunutá teleskopická násada) 

Délkový dosah 5 660 mm (zatažená teleskopická násada) 

 6 586 mm (vysunutá teleskopická násada)  
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Ilustrativní fotografie 

Tabulka 35 - rýpadlo-nakladač Caterpillar CAT® 434F2; zdroj [18] 

1.3.4 Nákladní automobil se sklápěčem 

Volvo FMX 460 8x4 EURO 6 + sklápěcí nástavba 

Délka 9 165 mm 

Šířka 2 490 mm 

Výška 3 155 mm 

Objem korby cca 17,0 m3 

Maximální zatížení 33,0 t 

Provozní hmotnost 9 605 + cca 3 800 kg 

Maximální výkon 338 kW při 1 400-1 800 ot./min. 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 36 - nákladní automobil se sklápěčem Volvo FMX 460 8x4; zdroj [19] 

1.3.5 Smykem řízený nakladač 

Tento typ stroje bude zapůjčen z půjčovny stavebních strojů společnosti 

Zeppelin CZ, s.r.o, se sídlem na ulici Tuřanka 833/119, 627 00 Brno – Tuřany.  

Na staveniště bude dopraven tahačem s nízkoložným návěsem. Alternativním 

způsobem dopravy bude využití nákladního automobilu s hydraulickou rukou a 

valníkovou nástavbou. 

Caterpillar CAT® 262D 

Délka 2 995 mm (bez lopaty) 

3 714 mm (s lopatou na zemi) 

Šířka 1 676 mm (přes pneumatiky) 

Výška 2 110 mm 

4 008 mm (max. celková výška) 
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Výkon motoru 55,4 kW 

Hydraulický výkon Standard 33 kW (při hydraulickém tlaku 23 000 kPa) 

 Zvýšený 57 kW (při hydraulickém tlaku 28 000 kPa) 

Hydraulický průtok 
Standard 86 l/min 

Zvýšený 121 l/min  

Objem lopaty  0,4 m3 

Provozní hmotnost 3 634 kg 

Jmenovitá nosnost 1 338 kg 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 37 - smykem řízený nakladač Caterpillar CAT® 262D; zdroj [18] 

1.4 Mechanismy pro dopravu čerstvého betonu 

Následující strojní mechanizace bude využita na stavbě po celou dobu 

provádění hrubé stavby z monolitických konstrukcí, které jsou předpokládány 

v období od 02.03. 2020–02.11. 2021. 

1.4.1 Autodomíchavač 

Putzmeister P7 UL 

Jmenovitý objem 7,0 m3 

Geometrický objem 12,97 m3 

Vodní hladina 8,23 m3 

Úhel montáže 12,70° 

Výška 2 645 mm 

Hmotnost nástavby 3 050 kg 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 38 - autodomíchávač Putzmeister P7 UL; zdroj [21] 
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1.4.2 Autočerpadlo 

Posouzení dosahu autočerpadla jak bočního, tak výškového je znázorněno ve 

výkresové příloze práce označené jako D.102. 

 

Putzmeister BSF 42-5.16H 

Výškový dosah 41,60 m 

Hloubkový dosah 31,00 m 

Boční dosah 37,30 m 

Rozbalovací výška 8,60 m 

Výkon čerpání 160 m3/hod 

Dopravní tlak 85 bar 

Nádrž na vodu 800 l 

Průměr potrubí DN125 

Pracovní dosah 

 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 39 - autočerpadlo Putzmeister BSF 42-5.16H; zdroj [20] 
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1.4.3 Stacionární čerpadlo betonu 

Putzmeister BSA 1005 D3B C 

Výkon čerpání 52 m3/hod 

Dopravní tlak 70 bar 

Výkon motoru 55,4 kW 

Hmotnost 2 700 kg 

Průměr potrubí DN125 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 40 - stacionární čerpadlo na beton Putzmeister BSA 1005 D3B C; zdroj [22] 

1.4.4 Bádie na beton 

Bádie na beton s plošinou ManiTech PRO 300–150  

Objem 1 500 l 

Výška 1 900 mm (celková výška včetně kotevních ok) 

 1 800 mm (výška po horní hranu) 

Průměr vsypu 1 500 mm 

Průměr rukávu 250 mm 

Šířka 2 150 mm (včetně plošiny) 

Hmotnost 480 kg 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 41 - bádie na beton ManiTech PRO 300-150; zdroj [23] 
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1.5 Vertikální doprava 

Hlavní zvedací mechanismus – věžový jeřáb bude na stavbě osazen po celou 

dobu provádění hrubé spodní i vrchní stavby, která je plánována v období 02.03. 

2020–06.12. 2021.  

1.5.1 Věžový jeřáb 

Liebherr 150 EC-B 8 Litronic 

Popis Stacionární věžový jeřáb s plochým ramenem 

Nosnost 8 000 kg 

1 400 kg (při maximálním vyložení) 

Výška háku Max. 67,50 m 

Vyložení Max. 62,50 m 

Zdvihové ústrojí 45,0 kW 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 42 - věžový jeřáb Liebherr EC-B 8 Litronic; zdroj [17] 
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1.5.2 Mobilní jeřáb 

Liebherr LTM 1055-3.2  

Popis Třínápravový mobilní teleskopický autojeřáb 

Nosnost Max. 55 t 

Vyložení Max. 46,0 m 

Výška zdvihu Max. 56,0 m 

Únosnost při vyložení 

 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 43 - autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2; zdroj [24] 
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1.5.3 Stavební výtah pro přepravu osob a materiálu 

Stavební výtah bude na stavbě osazen v době provádění dokončovacích prací 

vrchní stavby, která je plánována na období 06.12. 2021–26.08. 2022. 

 

Geda 300 Z/ZP (400V) 

Popis Sloupový výtah pro přepravu osob a materiálu  

Rozměr plošiny (d x š) 1 350 x 950 mm 

Nosnost 3 osoby / 500,0 kg 

Rychlost zdvihu 12 m/min 

Dopravní výška  50,0 m 

Pohon 1,9 kW, 400 V, 50 Hz 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 44 - stavební výtah Geda 300 T/ZP (400 V); zdroj [25] 

1.5.4 Stavební vrátek 

Stavební vrátek bude na stavbě osazen v době provádění dokončovacích prací 

vrchní stavby, která je plánována na období 06.12. 2021–26.08. 2022. 

 

Geda Maxi 120 S 51m  

Popis Stavební vrátek s lanem 51,0 m 

Nosnost 120,0 kg 

Hmotnost 60,0 kg 

Výška zdvihu 50,0 m 

Rychlost zdvihu 20 / 60 m/min 

Pohon 0,45 / 1,35 kW, 230 V, 50 Hz 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 45 - stavební vrátek Geda Maxi 120 S 51m; zdroj [26] 
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1.6 Mechanismy pro přepravu materiálu  

Následující strojní mechanismy budou na stavbě využity po celou dobu 

výstavby při většině technologických etap. Předpokládané termíny nasazení těchto 

strojů je od 02.03. 2020–26.08. 2022.  

1.6.1 Nákladní automobil se sklápěčem 

Volvo FMX11 460 8x4 EURO 6 + sklápěcí nástavba  

Délka  9 165 mm 

Šířka 2 490 mm 

Výška 3 155 mm 

Objem korby  cca 17,0 m3  

Maximální zatížení 33,0 t 

Provozní hmotnost 9 605 + cca 3 800 kg 

Maximální výkon 338 kW při 1 400-1 800 ot./min. 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 46 - nákladní automobil se sklápěčem Volvo FMX11 460 8x4; zdroj [19] 

1.6.2 Tahač návěsů 

Volvo FH16 4x2 EURO 6 

Délka  5 790 mm 

Šířka 2 495 mm 

Výška 3 353 mm 

Maximální zatížení 11 500 kg (zadní náprava) 

 7 100 kg (přední náprava) 

 40 000 kg (kombinované) 

Provozní hmotnost 7 165 kg 

Maximální výkon 375 kW při 2 300 ot./min. 
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Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 47 - tahač návěsů Volvo FH16 4x2; zdroj [19] 

1.6.3 Nákladní automobil s hydraulickou rukou a valníkovou nástavbou 

Volvo FM11 460 6x4 EURO 6 + valníková nástavba + hydraulická ruka 

Délka  7 810 mm 

Šířka 2 490 mm 

Výška 3 130 mm 

Maximální zatížení 6 350 kg 

Provozní hmotnost 8 110 kg 

Maximální výkon 338 kW při 1 400-1 800 ot./min. 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 48 - nákladní automobil s hydraulickou rukou a valníkovou nástavbou Volvo FM11 460 6x4; zdroj 

[19] 

1.6.4 Sklápěcí nástavba 

Schwarzmüller sklápěcí nástavba s ocelovou korbou 

Délka  Vnitřní délka ložné plochy 5 400 mm 

Šířka  Vnitřní šířka ložné plochy 2 300 mm 

 Celková šířka 2 550 mm 

Výška Vnitřní výška ložné plochy 1 470 mm 

Objem korby  Ložný objem cca 17,0 m3 

Hmotnost  cca 3 800 kg 

Sklápěcí zařízení Hydraulický píst pro zadní sklápění s úhlem 50° 
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Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 49 - sklápěcí nástavba Schwarzmüller; zdroj [27] 

1.6.5 Valníkový návěs 

Schwarzmüller valníkový 3-nápravový návěs RH125 P 

Délka  Vnitřní délka ložné plochy 13 620 mm  

 Celková délka 13 675 mm 

Šířka Vnitřní šířka ložné plochy 2 480 mm 

 Celková šířka 2 550 mm 

Výška stěn 1 200 mm 

Zatížení nápravy  27 000 kg 

Zatížení točnice 12 000 kg 

Hmotnost  cca 5 600 kg 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 50 - valníkový návěs Schwarzmüller; zdroj [27] 

1.6.6 Valníková nástavba 

Schwarzmüller valníková nástavba na 3-nápravový podvozek 

Délka  Vnitřní délka ložné plochy 7 300 mm 

Šířka Vnitřní šířka ložné plochy 2 480 mm 

 Celková šířka 2 550 mm 

Výška bočnic 800 mm 

Hmotnost  cca 1 800 kg 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 51 - valníková nástavba Schwarzmüller; zdroj [27] 



126 

1.6.7 Návěs 

Schwarzmüller 3-nápravový nízkoložný návěs se zalomeným rámem 

Délka 8 100 mm (základní ložná plocha) 

3 800 mm (přední zvýšená plošina) 

1 000 mm (zadní šikmý nájezd) 

Šířka 2 550 mm (celková) 

3 000 mm (s rozšířením) 

Výška 1 250 mm (připojovací výška v nezatíženém stavu) 

920 mm (výška ložné plochy v zatíženém stavu) 

950 mm (výška ložné plochy v nezatíženém stavu) 

Hmotnost cca 8 800 kg 

Zatížení nápravy 27 000 kg 

Zatížení točnice 12 000 kg 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 52 - návěs Schwarzmüller; zdroj [27] 

1.6.8 Hydraulická ruka 

Palfinger PK 14502 SH 

Zvedací moment Max. 135,4 kNm 

Nosnost Max. 6 200 kg / 60,8 kN 

Hmotnost 1 790 kg 

Šířka 2 550 mm (složené rameno) 

5 000 mm (vysunuté podpěry) 

Výška 2 270 mm 

Hloubka 975 mm 

Dosah ramene Max. 19,0 m 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 53 - hydraulická ruka Palfinger PK 14502 SH; zdroj [28] 
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1.7 Práce vnitřní a dokončovací 

Následující mechanismy budou na stavbě osazeny v době provádění vnitřních 

a dokončovacích pracích vrchní stavby, které jsou plánované na období 06.12. 2021–

26.08. 2022. 

1.7.1 Transportní silo – omítky, lité podlahy 

m-tec transportní silo na sypké směsi

Objem 18 m3 

Průměr 2 200 mm 

Výška 6 600 mm 

Hmotnost 1 600 kg 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 54 - silo m-tec transportní na sypké směsi; zdroj [29] 

1.7.2 Strojní omítačka 

Putzmeister MP 25 MIXIT 

Šnekové díly D6 Power 

Dopravní množství 25 l/min 

Dopravní tlak 40 bar 

Max. zrnitost 4 mm 

Dopravní vzdálenost 40 m horizontálně 

15 m vertikálně 

Pohon Elektromotr 400 V / 50 Hz 

Výkon motoru 5,5 kW 

Hmotnost 240 kg 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 55 - strojní omítačka Putzmeister MP 25 MIXIT; zdroj [30] 
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1.7.3 Pneumatický dopravník se zvonem 

m-tec hurrican 100 

Délka 1 050 mm; 1 020 mm (dopravní zvon) 

Šířka 550 mm; 600 mm (dopravní zvon) 

Výška 650 mm; 600 mm (dopravní zvon) 

Kompresor 100 m3/hod 

Výkon motoru 5,5 kW; 0,18 kW (dopravní zvon) 

Pohon 400 V, 50 Hz; 400 V, 50 Hz (dopravní zvon) 

Jištění 16 A 

Hmotnost 235 kg; 105 kg (dopravní zvon) 

Přípojka na silo NW 250 (dopravní zvon) 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 56 - pneumatický dopravník m-tec hurrican 100; zdroj [31] 

1.7.4 Podlahová bruska 

HTC Greyline 400 4kW 

Hmotnost 78 kg 

Pracovní šířka 400 mm 

Brusný průměr 400 mm 

Brusný tlak 47 kg 

Otáčky 1 430 ot./min 

Jmenovité napětí 400 V 

Jmenovitý příkon 4 000 W 

Hladina hluku 100 dB 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 57 - podlahová bruska HTC Greyline 400 4kW; zdroj [32] 
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1.8 Manuální stroje a drobné nářadí 

Manuální stroje a drobné nářadí bude na stavbě dovezeno po zahájení prací a 

bude postupně doplňováno nebo odváženo dle potřeb stavby. Termíny nasazení 

jsou tedy stanoveny na celou dobu předpokládané výstavby 02.03. 2020–26.08. 

2022. 

1.8.1 Vibrační deska 

Husqvarna Atlas Copco LF 75 L 500mm 

Popis Vibrační jednosměrná deska s odpruženou rukojetí 

Rozměr (d x š x v) 960 x 500 x 995 mm 

Rozměr hutnící desky 500 x 570 mm 

Hmotnost 85,0 kg 

Pohon Motor Honda GX 160 3,6kW 

Palivo Benzín 

Hutnící síla 15 kN 

Frekvence 95 Hz 

Hladina hluku 104 dB (hladina akustického výkonu) 

91 dB (hladina akustického tlaku) 

Úroveň vibrací 6,0 m/s2 

1,2 m/s2 (v odpružené rukojeti) 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 58 - vibrační deska Husqvarna Atlas Copco LF 75 L 500mm; zdroj [33] 
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1.8.2 Vibrační pěch 

Husqvarna Atlas Copco LT 6005 

Popis Vibrační pěch pro hutnění v úzkém výkopu 

Rozměr (d x š x v) 726 x 345 x 1 060 mm 

Rozměr hutnící desky 280 x 330 mm 

Hmotnost 70,0 kg 

Pohon Motor Honda GXR 120 2,7 kW 

Palivo Benzín 

Hutnící síla 15 kN 

Frekvence 12 Hz 

Hladina hluku 106 dB (hladina akustického výkonu) 

92 dB (hladina akustického tlaku) 

Úroveň vibrací 6,4 m/s2 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 59 - vibrační pěch Husqvarna Atlas Copco LT 6005; zdroj [33] 

1.8.3 Ponorný vibrátor 

Husqvarna Atlas Copco AME 1600 

Popis Hnací jednotka ponorného vibrátoru 

Rozměr (d x š x v) 370 x 125 x 190 mm 

Hmotnost 6,1 kg 

Délka přívodního kabelu 5,0 m 

Jmenovitý příkon 1 600 W 

Jmenovité napětí 230 V, 50 Hz 

Proud 7,6 A 

Otáčky motoru 3 000 ot./min 

Úroveň vibrací 2,84 m/s2 

Hladina hluku 76 dB (hladina akustického tlaku) 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 60 - ponorný vibrátor Husqvarna Atlas Copco AME 1600; zdroj [34] 
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1.8.4 Vibrační lať 

Husqvarna Atlas Copco BV 30 

Popis Vibrační lišta na beton 

Délka hliníkové lišty 1,8 – 4,2 m 

Pohon Motor Honda GX35 OHC (4-takt) 1,2 kW 

Rukojeť Obouruční 

Úroveň vibrací 3,25 m/s2 (v rukojeti) 

Hladina hluku 108 dB (hladina akustického tlaku) 

Hmotnost 13,5 kg (hnací jednotka) 

8,0 kg (vibrační lať 2,4 m) 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 61 - vibrační lať Husqvarna Atlas Copco BV 30; zdroj [34] 

1.8.5 Příklepová vrtačka 

HILTI TE 70-AVR (50-AVR) 

Popis Vrtací kladivo pro vrtání a sekání do betonu 

Jmenovitý příkon 1 800 W 

Energie příklepu 11,5 J / 6,0 J 

Rozsah průměru vrtání S příklepem 12–40 mm 

Optimální rozsah vrtání S příklepem 20–40 mm / 16–32 mm 

Frekvence příklepu 2 760 příklepů/min / 3 510 příklepů/min 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 62 - vrtací kladivo Hilti TE 70-AVR; zdroj [35] 
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1.8.6 Akumulátorový šroubovák 

HILTI SF 10W-A22 ATC 

Popis Aku vrtací šroubovák s kontrolou krout. momentu 

Maximální moment 72 Nm (měkký materiál) 

120 Nm (pevný materiál) 

Jmenovité napětí 21,6 V 

Hlučnost Vážená hladina akustického tlaku 75 dB 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 63 - aku šroubovák Hilti SF 10W-A22 ATC; zdroj [35] 

1.8.7 Ruční okružní pila 

HILTI SCW 70 

Popis Okružní pila na těžké řezání 

Jmenovitý příkon 1 700 W 

Podkladový materiál Dřevo, kov, sendvičový panel 

Průměr kotouče 184,00 – 190,00 mm 

Hloubka řezu 49,00 mm 

Hlučnost Vážená hladina akustického tlaku 89 dB 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 64 - okružní pila Hilti SCW 70; zdroj [35] 
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1.8.8 Stolní okružní pila 

Makita 2712 315mm 

Popis  Stolní pila s integrovaným držákem 

Jmenovitý příkon 2 000 W 

Řezný výkon při 90° 85,00 mm 

Řezný výkon při 45° 58,00 mm 

Pilový kotouč 315,00 mm 

Hmotnost 52,90 kg 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 65 - stolní okružní pila Makita 2712 315mm; zdroj [36] 

1.8.9 Přímočará pila 

HILTI WSJ 850-ET 

Popis  Přímočará pila s horní rukojetí 

Jmenovitý příkon 850 W 

Podkladový materiál  Dřevo, kov, sendvičový panel 

Délka zdvihu 28,00 mm 

Hlučnost Vážená hladina akustického tlaku 87 dB 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 66 - přímočará pila Hilti WSJ 850-ET; zdroj [35] 

1.8.10 Úhlová bruska 

HILTI AG 150-A36 

Popis  Akumulátorová bruska pro kotouče do 150 mm 

Jmenovité napětí 36 V 

Průměr kotouče  150,00 mm 

Hloubka řezu Max. 46,00 mm 

Hlučnost Vážená hladina akustického tlaku 80 dB 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 67 - úhlová bruska Hilti AG 150-A36; zdroj [35] 
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1.8.11 Svářecí invertor 

WIG/TIG 200AC/DC 

Popis  
Přenosný svářecí invertor, nastavitelná předvolba 

proudu 

Jmenovitý příkon 6,0 kW 

Vstupní napětí 230 V, 50 Hz 

Rozsah proudu Rozsah svařovacího proudu 5-200 A 

Hmotnost 34,0 kg 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 68 - svářecí invertor WIG/TIG 200AC/DC; zdroj [37] 
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1.9 Měřící nástroje a pomůcky 

Měřící nástroje a další pomůcky budou na stavbě připraveny od zahájení prací do 

jejich kompletního ukončení. V průběhu stavebních prací budou odváženy nebo 

doplňovány dle potřeb z centrálního skladu. Termín nasazení je tedy stanoven na 

celou dobu předpokládané výstavby 02.03. 2020–26.08. 2022. 

1.9.1 Laserový dálkoměr 

HILTI PD-E 

Popis  Laserový dálkoměr s integrovaným hledáčkem 

Dosah laseru 0 m – 200,00 m 

Přesnost měření  1,0 mm 

Třída laseru < 1 mW, 635 nm, třída 2 (EN ISO 60825) 

Stupeň krytí IP 65 (EN 60529) 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 69 - laserový dálkoměr Hilti PD-E; zdroj [35] 

1.9.2 Rotační laser 

HILTI PR 30-HVS A12 

Popis  Rotační laser pro horizontální a vertikální srovnání 

Dosah laseru 2,00 – 500,00 m 

Přesnost měření ± 0,50 mm při 10,00 m 

Třída laseru < 4,85 mW, 620 – 690 nm, třída 2 (EN ISO 60825) 

Rychlost otáček 600 ot./min. 

Nastavení sklonu osy X - 15 % – 8,6 % 

Samočinné vyrovnání ± 5,00 °C (při pokojové teplotě) 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 70 - rotační laser Hilti PR 30-HVS A12; zdroj [35] 
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1.9.3 Klikový stativ 

HILTI PUA 30 

Popis Klikový stativ s manuálně nastavitelnou výškou 

Rozsah výšky 0,90 – 2,80 m 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 71 - klikový stativ Hilti PUA 30; zdroj [35] 

1.9.4 Laserový detektor 

HILTI PRA 30 včetně držáku PRA 83 

Popis Přijímací a zaměřovací detektor s držákem na lať 

Rozsah ukazatele výšky ± 52,00 mm 

Rozsah zobrazení laseru ± 0,50 mm 

Délka detekčního pole 120,00 mm 

Rozsah provozní teploty -20 °C – +50 °C

Stupeň krytí IP 66 (IEC 60529) 

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 72 - laserový detektor Hilti PRA 30 s držákem PRA 83; zdroj [35] upraveno 

1.9.5 Skener struktury betonu 

HILTI PS50 Multidetektor 

Popis Detekuje výztuž, potrubí, živé vodiče a dřevo 

Detekční hloubka 150 mm 

Přesnost indikace ± 10 mm 

Přesnost lokalizace ± 5 mm 

Rozsah provozní teploty -10 °C – +50 °C

Ilustrativní fotografie 

Tabulka 73 - skener struktury betonu Hilti PS50 Multidetektor; zdroj [35] 
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1.9.6 Měřící lať  

HILTI PUA 55 

Popis  Měřící teleskopická lať  

Rozsah výšky 0,55 – 2,40 m 

Ilustrativní fotografie   
Tabulka 74 - měřící lať Hilti PUA 55; zdroj [35] 

1.9.7 Nivelační přístroj 

HILTI POL 15 

Popis  Optický nivelační přístroj 

Typ kompenzátoru Vzduchové tlumení 

Hmotnost 1,8 kg 

Zvětšení 28x 

Stupeň krytí IP 55 (EN 60529) 

Ilustrativní fotografie  

 
Tabulka 75 - nivelační přístroj Hilti POL 15; zdroj [35] 
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1 Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu – 

základové konstrukce 

1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Obecné údaje o stavbě 

Informace o řešeném objektu F (SO 204) v rámci komplexu CRA II jsou detailně 

popsány v kapitole A. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

v oddíle 1.1 a dále v oddíle 1.2, z tohoto důvodu již není řešeno v tomto bodě. 

1.1.2 Obecné údaje o procesu 

Předmětem této kapitoly je zpracování technologického předpisu pro 

základové konstrukce k řešenému objektu F (SO 204), které navazují na základové 

konstrukce sousedního objektu D (SO 202). Základové konstrukce pod výtahovými 

šachtami i samotným objektem F jsou navrženy jako plošné v podobě masivních 

vodonepropustných železobetonových desek – jedná se tedy o systém bílých van.  

Součástí je zpracování dílčího technologického předpisu pro kompletní svislé 

a vodorovné nosné konstrukce 1PP, které jsou řešeny v následující kapitole F. 

Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu – monolitické konstrukce 1PP.  

Obrázek 76 - znázornění napojení objektů; zdroj [projektová dokumentace] upraveno 
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Tloušťka základové desky pod samotným objektem je 1,0 m, pod výtahovými 

šachtami 0,7 m, přičemž horní hrana základové desky pod výtahovými šachtami je 

posunuta o 0,15 m níže, než je spodní hrana základové desky pod objektem – tento 

posun je znázorněn výřezem z projektové dokumentace z výkresu řezu CRA 2 - RDS 

– D204 - 01–024–00_Rez_D-D.

Obrázek 77 - znázornění polohy a tloušťky základových desek; zdroj [projektová dokumentace] upraveno 

Vzhledem k tomu, že je konstrukce spodní stavby navržena systémem bílé 

vany je nutné dbát na správné provedení pracovních spár mezi základovou deskou 

a obvodovými svislými monolitickými konstrukcemi 1PP. Toho bude docíleno 

použitím těsnících prvků, v tomto případě těsnící plechy s jednostranným potahem 

Frank Fradiflex Standard. Mezi oběma objekty v úrovni základů je navržena dilatační 

spára, ta bude utěsněna flexibilní těsnící páskou Sikadur Combiflex Plus SG-20M a 

vyplněna extrudovaným polystyrenem XPS tloušťky 20 mm.  

Obrázek 78 - znázornění místa dilatační spáry mezi objekty D a F; zdroj [projektová dokumentace] 

upraveno 
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Obrázek 79 - detail řešení dilatační spáry mezi objekty D a F; zdroj [projektová dokumentace] upraveno 

Pro podkladní betonovou desku, která přesahuje základovou desku po celém 

obvodě o 100 mm (kromě napojení u sousedního objektu D, kde je čelní hrana 

podkladního betonu v rovině se základovou deskou) s tloušťkou 100 mm je navržen 

beton třídy C16/20 X0. 

Pro konstrukci samotné základové desky je navržen beton třídy C30/37 XA2 

XD1 XF1, s definovanou maximální hloubkou průsaku vody 35 mm a přidáním 

krystalizační přísady Xypex Admix C-1000 NF v množství 2 kg/m3 čerstvého betonu. 

Namíchání požadované receptury čerstvého betonu včetně přidání krystalizační 

přísady v předepsaném množství provede přímo betonárna.  

Vyztužení základové desky bude provedeno z betonářské výztuže B 500B.   

1.2 Předání a převzetí pracoviště 

1.2.1 Připravenost pracoviště 

Obecně platí, že před zahájením prací spojených s budováním základových 

konstrukcí musí dojít k převzetí základové spáry. Tato přejímka proběhne mezi 

stavbyvedoucím a vedoucím pracovníkem čety, která prováděla zemní práce a 

samotné výkopy, k této přejímce bude přizván i technický dozor stavebníka (TDS). O 

přejímce stavbyvedoucí vyhotoví řádný zápis do stavebního deníku, s jasně 

formulovaným závěrem, zda základovou spáru převzal či nikoli. Pod tento zápis se 

podepíše jak stavbyvedoucí, tak TDS. Bez přejímky základové spáry TDS není možné 

pokračovat v dalších pracích.  

Při tomto předání bude přítomen i vedoucí pracovní čety, která bude provádět 

základové konstrukce včetně podkladního betonu – tj. dodavatel monolitů. Mezi ním 

a stavbyvedoucím následně proběhne předávka pracoviště, o které se sepíše 

protokol. 

 

 

 

 



144 

 

Úroveň základové spáry je kvůli umístění dojezdového prostoru pro výtahové 

šachty provedena ve dvou úrovních: 

• -4,400 – dno výkopu HTÚ (273,000 m n.m. od srovnávací roviny) 

• -5,250 – dno výkopů pod výtahovými šachtami 272,150 m n.m. od srovnávací 

roviny) 

• Srovnávací rovina 0,000 = 277,400 m n.m. odpovídá nášlapné vrstvě podlahy 

v 1NP 

 

Pracoviště, ve kterém se budou provádět základové konstrukce, tj. nepažená 

jáma bude vyklizené a zbavené veškerého vzniklého odpadu z provádění zemních 

prací.  

1.2.2 Připravenost staveniště 

Staveniště bude již z předcházejících technologických etap opatřeno objekty 

zařízení staveniště – skladovacími plochami, sociálním a hygienickým zázemím, 

uzamykatelnými sklady pro uložení dražšího vybavení a nářadí, vjezdovou bránou, 

oplocením apod. 

Podrobný popis zařízení staveniště je řešen v předcházející kapitole B. Projekt 

zařízení staveniště a v jeho výkresových přílohách. Veškeré objekty zařízení 

staveniště budou rozmístěny dle výkresu zařízení staveniště. 

1.3 Materiály 

Výkaz výměr je pro potřeby textové části upraven – úprava spočívá v redukci 

desetinných míst na celkový počet pouze dvou desetinných míst (tj. zaokrouhlení na 

setiny). Ve výkazu výměr zpracovaném jako příloha této práce jsou uvedeny přesné 

hodnoty bez úprav. 

1.3.1 Hlavní materiály 

1.3.1.1 Podkladní beton 

Výkaz výměr byl zpracován po rozdělení půdorysného tvaru konstrukce na 

jednotlivé figury. Jejich rozdělení včetně označení délek kótami je patrné 

z následujícího obrázku. 
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Obrázek 80 - figury pro výpočet podkladního betonu; zdroj [autor]  

Výkaz výměr 

Označení Výpočet Celkem  

Figura č. 1 ((13,20*3,865)/2)*0,1 2,55 m3 

Figura č. 2 13,20*8,098*0,1 10,69 m3 

Figura č. 3 13,20*11,238*0,1 14,83 m3 

Figura č. 4 a 4‘ 2*(((3,715*6,435)/2)*0,1) 2,40 m3 

Figura č. 5 a 5‘ 2*(3,715*4,804*0,1) 3,56 m3 

Figura č. 6 16,24*4,494*0,1 7,30 m3 

Figura č. 7 a 7‘ 2*(((8,12*1,23)/2)*0,1) 1,00 m3 

Figura č. 8 -(3,2*3,85*0,1) -1,23 m3 

Figura č. 9 -(3,2*3,2*0,1) -1,02 m3 

Figura č. 10 ((3,2+2*0,1)*(3,85+2*0,1))*0,1 1,38 m3 

Figura č. 11 ((3,2+2*0,1)*(3,2+2*0,1))*0,1 1,16 m3 

Celkové množství 42,61 m3 

Tabulka 76 - výkaz výměr betonu pro podkladní beton; zdroj [autor] 
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1.3.1.2 Beton základové desky (vodostavební) 

Výkaz výměr byl zpracován po rozdělení půdorysného tvaru konstrukce na 

jednotlivé figury. Jejich rozdělení včetně označení délek kótami je patrné 

z následujícího obrázku. 

 

 
Obrázek 81 - figury pro výpočet betonu základové desky; zdroj [autor] 

Výkaz výměr 

Označení Výpočet Celkem  

Figura č. 1 ((13,0*3,805)/2)*1,0 24,73 m3 

Figura č. 2 13,0*8,155*1,0 106,00 m3 

 (3,2*3,85*0,15)-(1,8*2,45*0,15) 1,19 m3 

 (3,2*3,2*0,15)-(1,8*1,8*0,15) 1,05 m3 

Figura č. 3 13,0*11,110*1,0 144,46 m3 

Figura č. 4 a 4‘ 2*(((3,715*6,435)/2)*1,0) 23,90 m3 

Figura č. 5 a 5‘ 2*(3,715*4,675*1,0) 34,76 m3 

Figura č. 6 16,04*4,51*1,0 72,31 m3 

Figura č. 7 a 7‘ 2*(((8,020*1,215)/2)*1,0) 9,74 m3 

Figura č. 8 3,2*3,85*0,7  8,62 m3 

Figura č. 9 3,2*3,2*0,7  7,17 m3 

Figura č. 10 -(1,8*2,45*1,15) -5,07 m3 

Figura č. 11 -(1,8*1,8*1,15) -3,73 m3 

Otvory jímek -3*(0,6*0,6*0,45) -0,49 m3 

Celkové množství 424,64 m3 

Tabulka 77 - výkaz výměr betonu pro základovou desku; zdroj [autor] 
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1.3.1.3 Výztuž 

Množství výztuže v dolní a horní oblasti základových desek bylo převzato 

z projektové dokumentace, její části 02 – Betonové konstrukce.  

Výkaz výměr – horní oblast 

Označení Výpočet Celkem 

R12 - 0,24 t 

R16 - 11,57 t 

R25 - 0,26 t 

Celkové množství 12,07 t 

Tabulka 78 - výkaz výměr výztuže horní oblasti pro základovou desku; zdroj [projektová dokumentace] 

Výkaz výměr – dolní oblast 

Označení Výpočet Celkem 

R6 - 0,01 t 

R8 - 0,14 t 

R10 - 0,16 t 

R12 - 3,29 t 

R14 - 2,18 t 

R16 - 18,39 t 

R20 - 1,99 t 

R25 - 3,45 t 

R28 - 0,53 t 

Celkové množství 30,14 t 

Tabulka 79 - výkaz výměr výztuže dolní oblasti pro základovou desku; zdroj [projektová dokumentace] 
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1.3.1.4 Bednění 

1.3.1.4.1 Bednění podkladního betonu 

Výkaz výměr byl zpracován po rozdělení půdorysného tvaru konstrukce na 

jednotlivé figury. Jejich rozdělení včetně označení délek kótami je patrné 

z následujícího obrázku. 

Obrázek 82 - okótovaný půdorysný tvar pro výpočet bednění podkladního betonu; zdroj [autor] 

Výkaz výměr 

Označení Výpočet Celkem 

Po obvodě 

(13,755+11,96+7,43+4,805+2,195+4,495+) 

+8,215+8,215+4,495+2,195+4,805+7,430+

+8,10)*0,1

 8,81 m2 

Pod výtahem 3,4*3,4*0,1 1,36 m2 

Pod výtahem ((2*3,4)+(2*4,05))*0,1 1,49 m2 

Celkové množství 11,66 m2 

Tabulka 80 - výkaz výměr bednění čela desky podkladního betonu; zdroj [autor] 
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1.3.1.4.2 Bednění základové desky 

Výkaz výměr byl zpracován po rozdělení půdorysného tvaru konstrukce na 

jednotlivé figury. Jejich rozdělení včetně označení délek kótami je patrné 

z následujícího obrázku. 

 

 
Obrázek 83 - okótovaný půdorysný tvar pro výpočet bednění základové desky 

Výkaz výměr  

Označení Výpočet Celkem  

Po obvodě  

(13,545+11,96+7,43+4,675+2,195+4,51+ 

8,110+8,110+4,51+2,195+4,675+7,43+8,155)* 

*1,0 

 

87,50 m2 

Výtahové šachty (2,45*2+1,8*2)*1,15 9,78 m2 

 (1,8*4)*1,15 8,28 m2 

Výtahové šachty (4*(1,8+2*0,7))*0,85 10,88 m2 

 (2*(2,45+2*0,7)+2*(1,8+2*0,7))*0,85 11,99 m2 

Jímky  3*(0,6*0,4*0,45) 3,24 m2 

Celkové množství 117,07 m2 

Tabulka 81 - výkaz výměr bednění čela základové desky; zdroj [autor] 

V rámci technologického předpisu byly zpracovány výkresy bednění pomocí 

výpočetního softwaru od společnosti Doka, respektive jeho nástavby pro Autodesk 

AutoCAD. Na základě tohoto podrobného řešení je v následující tabulce uveden 

kusovník jednotlivých bednících prvků včetně příslušenství.  
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Výkaz kusů – DokaCAD 

Číslo výrobku Název Počet kusů 

581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 344 

588107000 Svorka Framax 4-8 cm 340 

588110500 Rámový prvek Framax Xlife 1,35 x 1,35 m 49 

588112500 Rámový prvek Framax Xlife 0,90 x 1,35 m 11 

588114500 Rámový prvek Framax Xlife 0,60 x 1,35 m 11 

588115500 Rámový prvek Framax Xlife 0,55 x 1,35 m 16 

588116500 Rámový prvek Framax Xlife 0,45 x 1,35 m 6 

588118500 Rámový prvek Framax Xlife 0,30 x 1,35 m 11 

588124500 Univerzální prvek Framax Xlife 0,90 x 1,35 m 2 

588132500 Vnitřní roh Framax Xlife 1,35 m 10 

588135000 Kloubový roh vnější A Framax 1,35 m 1 

588137000 Kloubový roh vnitřní I Framax 1,35 m 8 

588148000 Upínací kolejnice Framax 1,50 m 4 

588150000 Upínací kolejnice Framax 0,90 m  72 

588152000 Napínací svorka Framax 98 

588153400 Rychloupínač RU Framax 206 

588158000 Univerzální svorka Framax 10-16 cm 4 

588169000 Uni upínač Framax 34 

588477000 Opěrný úhelník 171 

996000001 - 20 

Tabulka 82 - kusovník bednění Doka pro základovou desku; zdroj [autor] 

1.3.1.5 Těsnící prvky systému bílých van 

1.3.1.5.1 Krystalizační přísada Xypex Admix C-1000 NF 

Dle projektové dokumentace je množství této přísady stanoveno na 2,0 kg/m3 

čerstvého betonu.  

 

Výkaz výměr – Xypex Admix C-1000 NF 

Označení Výpočet Celkem  

Xypex Admix 424,64*2 849,29 kg 

Celkové množství 849,29 kg 

Tabulka 83 - výkaz výměr pro krystalizační přísadu Xypex; zdroj [projektová dokumentace] 
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1.3.1.5.2 Řešení dilatační spáry mezi objekty 

Projektová dokumentace betonových konstrukcí, ale i architektonicko-

stavební část řeší dilatační oddělení obou sousedících objektů, tj. SO 202 – objekt D 

od řešeného objektu SO 204 – objekt F.  

Toto zapravení dilatační spáry bude provedeno i po obvodě obou dveřních 

otvorů ve stěnové konstrukci 1PP. 

 

Výkaz výměr – detail dilatační spáry 

Označení Výpočet Celkem  

ZS2 13,545+13,024 26,57 bm 

ZS3 3,7 3,70 bm 

Celkové množství 30,27 bm 

Tabulka 84 - výkaz výměr pro řešení dilatační spár; zdroj [projektová dokumentace] 

1.3.1.5.3 Těsnící plechy 

Všechny pracovní spáry a dilatační spáry musí být opatřeny těsnícími profily 

tak, aby byla zaručena vodonepropustnost spár. Vzájemné napojení jednotlivých 

typů těsnění musí být provedeno tak, aby byla zaručena vodonepropustnost 

konstrukce. 

 

 
Obrázek 84 - ilustrační obrázek napojení těsnících plechů; zdroj [38] 

Výkaz výměr – Frank Fradiflex Standard  

Označení Výpočet Celkem  

ZS1 108,50+75,0 183,50 bm 

Celkové množství 183,50 bm 

Tabulka 85 - výkaz výměr těsnících plechů Frank Fradiflex; zdroj [projektová dokumentace] 
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1.3.2 Drobné materiály 

Pro drobné nebo doplňkové materiály není zpracován výkaz výměr, protože se 

jedná především o materiály kategorie C jako jsou hřebíky, lepidla, PUR pěny – tj. 

materiál, který je na stavbu objednáván a dodáván zpravidla ve větším množství pro 

předzásobování a tvorbu potřebných rezerv.  

 

Výčet drobného materiálu 

Odformovávací prostředek  

Hřebíky  

Vruty do dřeva  

Geotextílie  

Vázací drát  

Plastové distanční podložky  

Ocelové distanční podložky   

Betonové distanční podložky  

Řezací kotouč na beton a ocel  

Chemická kotva  

PUR pěna  

Sponky na těsnící plechy  

Zemnící pásek hromosvodu  

 

1.3.3 Doprava 

1.3.3.1 Primární  

Řešení primární dopravy v rámci této technologické etapy spočívá v: 

• Odvoz nepotřebné zeminy z výkopů 

• Doprava čerstvého betonu 

• Doprava betonářské výztuže 

• Doprava bednícího systému a jeho prvků 

 

Odvoz přebytečné zeminy z výkopů stavební jámy bude na smluvně zajištěnou 

skládku – Recyklační středisko Moravostav, Tyršova 310, 664 42 Modřice. 

Čerstvý beton bude odebírán a dovážen z nejblíže umístěné betonárky – TBG 

BETONMIX a.s., Jihlavská 709/51, 642 00 Bosonohy. 

Betonářská výztuž, armatury a distanční plastové / ocelové / betonové 

podložky budou dopravovány ze skladů společnosti – Armospol CZ, s.r.o, Myslínova 

1377/75, 612 00 Brno – Královo Pole. 

Bednící dílce a budou vypůjčeny a dopravovány ze skladu společnosti – Česká 

Doka bednící technika, spol. s.r.o, Kšírova 638/265, 619 Brno – Jih. 

 



153 

 

Detailně jsou všechny tyto trasy primární (mimostaveništní) dopravy řešeny 

v samostatné kapitole C. Širší dopravní vztahy, včetně výkresových příloh.  

1.3.3.2 Sekundární 

Sekundární, tedy vnitrostaveništní doprava bude realizována po zpevněných 

plochách. Dopravní řešení v prostorách staveniště jsou znázorněna ve výkresech 

zařízení staveniště.  

Staveniště disponuje jedním vjezdem kombinovaným s výjezdem a umístěnou 

čistící zónou (mycí rampou) na výjezdové trase pro zamezení vývozu nečistot na 

mechanizaci. Staveniště je vybaveno zpevněnými plochami určenými pro skladování 

materiálu kusového, paletového i sypkého druhu.  

Dopravu ve vertikálním směru zajistí věžový jeřáb Liebherr 150 EC-B 8 Litronic, 

který bude v ojedinělých případech a pokud to bude nezbytně nutné doplněn o 

mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2, který zároveň slouží pro sestavení a 

demontování věžového jeřábu.  

1.3.4 Skladování materiálu 

Veškeré polohy a rozměry ploch pro skladování níže popsaného materiálu jsou 

patrné z výkresu zařízení staveniště, kde jsou tyto plochy také označeny. 

Mezi skládkami materiálu je nutné zachovat průchozí uličku, která bude 

odpovídat šířce min. 0,75 m. Do těchto uliček nesmí zasahovat žádný ze 

skladovaných materiálů a tvořit tak překážku v chůzi.  

 

Zemina z výkopu stavební jámy bude skladována na deponii v rámci prostoru 

staveniště o maximální výšce valu 1,50 m. Výkopek bude na stávající terén 

rozprostřen rovnoměrně kolmo na spádnici terénu, aby bylo eliminováno 

splavování deponie.  

Betonářská výztuž bude skladována na zpevněných plochách ze silničních 

panelů a bude dodatečně podložena alespoň ve třech bodech (u krajů a uprostřed) 

dřevěnými podkladky nebo způsobem, aby nebyla v kontaktu s podkladem. 

Vhodnějším a doporučeným způsobem podložení je rozmístění podkladků ve 

vzdálenosti přibližně 1,50 m od sebe. Jednotlivé pruty výztuže budou na staveniště 

dovezeny již nařezané, naohýbané a opatřeny identifikačními štítky dle druhů a 

délek, podle těchto parametrů bude výztuž i skladována na staveništní skládce – dle 

druhovosti. Kari sítě budou skladovány podobně. Distanční prvky budou skladovány 

převážně v uzamykatelném skladu.  

Bednící dílce budou skladovány podobně jako betonářská výztuž – na 

zpevněných plochách skládky, na dřevěných podkladcích. V případě vrstvení 

bednících dílců na sebe nepřesáhne jejich výška 1,50 m, a to včetně průběžných 

dřevěných podkladů. Podkladky u bednění budou rovněž alespoň ve třech bodech 

– na krajích a uprostřed (v pomyslné 1/3 většího rozměru). Vhodnou variantou 

podložení dílců na skládkách ze silničních panelů nebo jinak zpevněných ploch jsou 

nevyužité europalety, ovšem za předpokladu, že skladováním bednění nedojde 
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k jejich poškození či znehodnocení pro účely zpětného odkupu dopravcem / 

dodavatelem materiálu.  

1.4 Pracovní podmínky 

1.4.1 Povětrnostní a klimatické podmínky 

V případě povětrnostních a klimatických podmínek budou dodrženy základní 

obecná omezení: 

• Betonáž za optimální teploty v rozmezí +15 °C až +25 °C. 

• V případech nutnosti kontinuální betonáže při teplotách nižších jak +5 °C 

budou prováděné konstrukce chráněny tepelnými izolacemi. Pokud se jedná 

o prostory uzavřené je vhodné provést jejich temperování. 

• U betonáže při teplotách vyšších jak +30 °C je nutné udržet povrch 

vybetonované konstrukce udržet vlhký a zamezit zvýšenému odpařování vody 

po i během betonáže. 

• Obsluha věžového jeřábu bude vybavena anemometrem a v případě 

překročení rychlosti větru nad 11 m/s budou práce spojené s využitím jeřábu 

pozastaveny. 

• Dále se práce a obsluha věžového jeřábu zastaví za vydatných dešťů, bouřek a 

sněhových přeháněk.  

• Pokud vlivem mlhy či hustého deště klesne viditelnost pod 30,0 m budou 

veškeré práce pozastaveny. 

1.4.2 Vybavenost staveniště 

Vybavenost pracoviště, respektive celého staveniště bude již provedeno 

v rámci etap zemních prací.  

1.4.2.1 Přípojky technické infrastruktury 

Staveniště bude napojeno na přípojky vodovodu, splaškové kanalizace a 

elektrické energie. Pro veškeré sítě platí obecná zásada, že budou chráněny proti 

poškození – v případě vedení povrchově bude přes tyto sítě položen ochranný 

kabelový plastový most.  

1.4.2.2 Zpevněné plochy 

Staveništní pojezdové plochy budou upraveny vrstvou stabilizovaného 

stavebního recyklátu v tloušťce alespoň 0,1-0,2 m.  

Plochy skládek budou vyskládané ze silničních betonových panelů, což platí i 

pro plochy určené k parkování automobilů zaměstnanců stavby a subdodavatelů. 

Průchozí uličky mezi jednotlivými objekty zařízení staveniště (primárně 

kancelářské a hygienické kontejnery) budou provedeny ze zhutněné stavebního 

recyklátu (v tomto případě betonový recyklát) o šířce komunikace 1,0 m. 
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1.4.2.3 Objekty zařízení staveniště 

Staveniště je již vybaveno objekty zařízení staveniště v podobě kancelářských, 

sociálních, hygienických a skladovacích kontejnerů. Nedílnou součástí jsou i nádoby 

a kontejnery na třídění a odvoz odpadu.  

1.4.2.4 Deponie zeminy 

Deponie ornice a výkopků zeminy pro zpětný zásyp / obsyp objektu a 

provedení modelace terénu jsou patrné z výkresů zařízení staveniště B.101 – B.103. 

1.4.2.5 Bezpečnost 

Staveniště je po celém svém obvodu opatřeno oplocením, které má výšku 2,0 

m. Oplocení je realizováno z kombinace plných a propustných výplní. Dalšími prvky

bezpečnosti budou postupně realizovaná ochranná a výstražná oplocení či jiné

zábrany a zřetelná označení míst s výskytem nebezpečí pádu pracovníka do

hloubky.

1.4.3 Školení pracovníků 

Pracovníci, kteří budou provádět danou technologickou etapu musí být pro její 

plynulý a bezproblémový chod poučeni, proškoleni a seznámeni s: 

• Prováděnou prací a jejím rozsahem

• Projektovou dokumentací

• Technologickým postupem prováděných prací

• Pokyny a plánem BOZP, který se pro ně stává závazným

• Pokyny a plánem požární ochrany (PO)

• Nutností používání osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)

O provedeném školení provede stavbyvedoucí zápis do knihy BOZP a úrazů,

do které pracovníci uvedou své příjmení, rok narození a následně podpisem stvrzují, 

že školení absolvovali, byli seznámeni s výše uvedenými informacemi, pokyny a 

nařízeními a v plném rozsahu jim porozuměli a budou je dodržovat.  
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1.5 Personální obsazení 

1.5.1 Obecné informace 

V rámci koordinace celé stavby budou stavbyvedoucí řídit a dohlížet na 

provádění této technologické etapy. Jednotlivé pracovní čety budou podřízeny 

stavebnímu mistrovi, který bude přímo řídit proces na místě.  

Pracovníci provádějící přidělené práce musí být osobami způsobilými k těmto 

činnostem – jedná se především o pracovníky zajišťující obsluhu stavebních strojů, 

jako je věžový jeřáb, rýpadlo-nakladač apod. Způsobilostí pro tyto případy je 

myšlena podmínka, že takový pracovník musí disponovat patřičným povolením / 

strojním či svářečským průkazem apod.  

1.5.2 Provádění podkladního betonu 

Pracovní pozice Kvalifikace (minimální vzdělání) Počet 

Stavbyvedoucí VŠ stavebního směru 1 

Stavební mistr Zástupce stavbyvedoucího, SŠ s maturitou 1 

Tesař (vedoucí) SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 1 

Betonář/železář 

(vedoucí čety) 
SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 

1 

Tesař SŠ + min. 5 let praxe, proškolení 3 

Železář SŠ + min. 5 let praxe, proškolení 5 

Betonář SOU, proškolení 4 

Svářeč SOU, svářečský průkaz, proškolení 1 

Pomocný dělník ZŠ/SOU, proškolení 2 

Vazač břemen SŠ/SOU, proškolení 1 

Obsluha jeřábu SŠ, proškolení, jeřábnický a vazačský průkaz 1 

Řidič + obsluha 

(autočerpadlo)  
Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 

1 

Řidič nákladního 

automobilu 
Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 

1 

Geodet Oprávnění zeměměřičského inženýra 1 

Zapsán v seznamu zeměměřičů 
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1.5.3 Provádění základové desky 

Pracovní pozice Kvalifikace (minimální vzdělání) Počet  

Stavbyvedoucí VŠ stavebního směru 1 

Stavební mistr Zástupce stavbyvedoucího, SŠ s maturitou 1 

Tesař (vedoucí) SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 1 

Betonář/železář 

(vedoucí čety) 
SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 

1 

Tesař  SŠ + min. 5 let praxe, proškolení 5 

Železář SŠ + min. 5 let praxe, proškolení 7 

Betonář SOU, proškolení 5 

Svářeč SOU, svářečský průkaz, proškolení 2 

Pomocný dělník ZŠ/SOU, proškolení 2 

Vazač břemen SŠ/SOU, proškolení 1 

Obsluha jeřábu SŠ, proškolení, jeřábnický a vazačský průkaz 1 

Řidič + obsluha 

(autočerpadlo)  
Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 

1 

Řidič nákladního 

automobilu 
Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 

1 

Geodet Oprávnění zeměměřičského inženýra 1 

 Zapsán v seznamu zeměměřičů  

 

1.6 Stroje, nářadí a pomůcky 

1.6.1 Stroje a mechanismy  

Výčet nasazených strojů 

Věžový jeřáb Liebherr 150 EC-B 8 Litronic 

Tahač návěsů Volvo FH11 + Schwarzmüller valníkový návěs 

Nákladní automobil Volvo FM11 + Schwarzmüller valníková nástavba 

Autodomíchávač Putzmeister P7 UL  

Autočerpadlo Putzmeister BSF 42-5.16H  

Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005 D3B C  

Bádie na beton s plošinou ManiTech PRO 300–150   

 

1.6.2 Nářadí a měřící pomůcky  

Výčet použitého nářadí a měřících pomůcek 

Ponorný vibrátor Husqvarna Atlas Copco AME 1600  

Vibrační lať Husqvarna Atlas Copco BV 30  

Svářecí invertor WIG/TIG 200AC/DC  

Akumulátorový šroubovák HILTI SF 10W-A22 ATC  

Ruční okružní pila HILTI SCW 70  
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Stolní okružní pila Makita 2712 315mm  

Přímočará pila HILTI WSJ 850-ET  

Úhlová bruska HILTI AG 150-A36  

Laserový dálkoměr HILTI PD-E  

Nivelační přístroj HILTI POL 15  

Měřící lať HILTI PUA 55  

Lopaty, hrábě  

Tesařské kladivo, vazačské kleště   

Hřebíky, vázací drát  

Svinovací metr  

Vodováha   

 

1.6.3 OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky  

Výčet použitých OOPP 

Patřičný pracovní oděv  

Pracovní obuv alespoň kategorie S3  

Pracovní rukavice  

Ochranné brýle (čiré)  

Svářečské brýle  

Reflexní vesty a bundy s uvedeným názvem společnosti  

Ochranná přilba   

Chránič sluchu  

1.7 Pracovní postup 

1.7.1 Výtahové šachty  

Prvním krokem při provádění základových konstrukcí bude provedení 

hloubkově níže uložené základové desky ve výtahových šachtách pro dojezd výtahu.  

V tomto případě je dno výkopu, respektive úroveň základové spáry pro 

podkladní beton umístěna o 0,85 m hlouběji, než je tomu pro zbytek objektu. 

Absolutní výška vůči srovnávací rovině objektu (0,000 = 277,400 m n.m.) je -5,250 m. 

1.7.1.1 Podkladní beton 

Podkladní beton pod základovou deskou je navržen v tloušťce 100 mm a jeho 

půdorysný tvar kopíruje tvar obvodu základové desky s přesahem 100 mm. Jedinou 

částí, kde není podkladní beton s přesahem je v místě dilatační spáry u sousedního 

objektu D (SO 202). V tomto místě je podkladní beton v rovině s hranou základové 

desky.  

1.7.1.1.1 Bednění  

Pro podkladní beton bude použito standardní tesařské bednění, provedené po 

celém obvodu pod oběma výtahovými šachtami. Toto bednění bude tvořeno 
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z betonářský překližek, potažených fólií v celkové tloušťce 21 mm, pro zápory a 

vzájemné spojení jednotlivých překližek se použijí hranoly, které budou k překližkám 

kotveny hřebíky a vruty.  

Veškeré části bednění, které bude v přímém kontaktu s betonem je nutné 

opatřit odformovávacím prostředkem.  

1.7.1.1.2 Výztuž  

Po vyhotovení bednění bude do bednění provedeno osazení kari sítí. I přesto, 

že se jedná o roznášecí betonovou desku, je potřeba zaručit požadované, respektive 

minimální krytí výztuže od povrchu betonové konstrukce. Požadované krytí je 

stanoveno na min. 25 mm.  

Kari sítě budou uloženy na plastových distančních lištách, které zajistí 

požadované krytí od zeminy. Distanční lišty budou mezi sebou vzdáleny na rozpon 

přibližně 1,0 m, aby kari sítě nebyly prohnuté a nedotýkaly se podkladu. Krytí výztuže 

je nutné dodržet také s ohledem na obvodové hrany – tj. v souvislosti s bedněním. 

 
Obrázek 85 - ilustrativní obrázek rozmístění distančních lišt; zdroj [38] 

Dále budou kari sítě kladeny se vzájemným přesahem alespoň třech ok a 

spojeny drátem. V místech styku více než dvou sítí budou oka u zbylých sítí 

prostříhána.  

1.7.1.1.3 Betonáž  

Po uložení kari sítí bude provedena betonáž podkladní betonové desky. Použit 

bude beton C16/20 X0 v množství 1,38 m3 a 1,16 m3, tedy celkově 2,60 m3. Betonáž 

bude realizovaná bádií na beton, kterou nad místo uložení čerstvého betonu 

přemístí věžový jeřáb. Dopravu čerstvého betonu v požadovaném množství zajistí 

autodomíchávač z betonárny TBG Betonmix v Bosonohách. Detailní popis použité 

strojní mechanizace je obsažen v předcházející kapitole D. Návrh strojních sestav. 

Při ukládání čerstvého betonu bude kontrolována výška shozu, která nesmí 

překročit 1,5 m. Po ukončení ukládky čerstvého betonu provedou pracovníci 

uhlazení povrchu a zhutnění pomocí vibrační lišty s latí délky (šířky) 2,4 m. 

1.7.1.2 Základová deska pod šachtami 

Po provedení podkladních betonových desek zahájí pracovní četa montáž 

bednění po vnějším obvodu základové desky, která je pod výtahovými šachtami 

navržena v tloušťce 0,7 m. Mezi horní hranou této desky a spodní hranou základové 

desky pod objektem je rozdíl 0,15 m.  
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Z tohoto důvodu bude pro základovou desku betonáž provedena pouze po její 

horní hranu – tj. dno šachty s absolutní výškou -4,450 m. Vzniklý napojovací krček 

bude opatřen těsnícím plechem a proveden současně s betonáží základové desky 

pod samotným objektem. 

1.7.1.2.1 Bednění  

Přípravě bednění bude předcházet geodetické vyměření a vyznačení obvodů 

základové konstrukce pod výtahovými šachtami, které bude provedeno v rozích.  

Vzhledem k výšce základové desky 0,70 m bude pro bednění čel desky použito 

systémové rámové bednění Doka Framax Xlife, zastoupené dílci o totožné výšce 1,35 

m a šířkách 0,55, 0,66, 0,90 a 1,35 m. Vzhledem k použitému systému bednění a jeho 

výrobním rozměrům, není možné provést kompletní bednění pouze z těchto dílců a 

lokálně je nutné použít dřevěné hranoly na výplň (tyto prvky jsou na obrázcích níže 

vyplněny čárkovanou šrafou). Dále bude bednění doplněno o opěrný úhelník, který 

bude bednění stabilizovat v jeho poloze a zabraňovat vybočení.  

 

 
Obrázek 86 - bednění základové desky pod výtahem mezi osami G/G'; zdroj [autor] 

 
Obrázek 87 - bednění základové desky pod výtahem mezi osami I/I'; zdroj [autor] 
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1.7.1.2.2 Výztuž a těsnící prvky 

Ve chvíli, kdy bude bednění hotové, převezme pracoviště četa železářů / 

vazačů, kteří dle výkresu betonových konstrukcí provedou vyvázání dolní i horní 

vrstvy výztuže včetně osazení těsnících prvků – ty budou umístěny hlavně do 

pracovních a napojovacích spár, aby byla zajištěna vodotěsnost konstrukce.  

Výztuž dolní oblasti bude ukládána na betonové distanční podložky s krytím 40 

mm, které platí i v závislosti na stěny bednění. Vzájemná distance mezi dolní a horní 

vrstvou výztuže bude zajištěna přichystanými naohýbanými pruty výztuže průměru 

R14. 

 

 
Obrázek 88 - nosič horní vrstvy výztuže; zdroj [projektová dokumentace] upraveno 

 

 
Obrázek 89 - detail řešení napojení základových desek; zdroj [autor] 
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1.7.1.2.2.1 Těsnící prvky 

Těsnící plech bude dle obrázku výše připevněn k horní vrstvě výztuže, čímž 

zajistí utěsnění spojovacího „krčku“, který bude betonován v další etapě při 

provádění základové desky pod samotným objektem.  

Těsnící prvky a jejich použití – montáž, spojování, ilustrativní fotografie apod. 

řeším podrobněji v rámci základové desky pod objektem dále v tomto předpise 

v bodě 1.8.2.3.1. 

1.7.1.2.3 Betonáž  

Po dokončení výztuže, osazení těsnících prvků a převzetí výztuže TDS a 

stavbyvedoucím bude zahájena betonáž.  

Základové konstrukce pod výtahovými šachtami budou dle projektové 

dokumentace provedeny z betonu C30/37 XA2 XD1 XF1.  

Betonáž proběhne v jednom záběru, bez rozdělení na horizontální pracovní 

spáry (lamely), a to především kvůli malému objemu betonované základové 

konstrukce – výtahová šachta mezi osami G/G‘ představuje 8,65 m3, druhá výtahová 

šachta mezi osami I/I‘ činí 7,20 m3. Dohromady se jedná o dopravu 15,85 m3 

čerstvého betonu.  

Doprava čerstvého betonu na staveniště bude zajištěna totožným způsobem 

jako v případě provádění podkladního betonu – tj. autodomíchávačem z betonárny. 

Uložení čerstvého betonu do bednění bude už zajištěno autočerpadlem. 

1.7.2 Základová deska pod objektem  

Základová deska pod samotným objektem F je navržena v tloušťce 1,0 m. 

Deska sousedí se základovými konstrukcemi objektu D, což je patrné a znázorněno 

v kapitole 1.1.2 tohoto předpisu na obrázku č. 70. U této části nebude provedeno 

bednění čela desky, ale provede se vyplnění dilatační spáry deskou extrudovaného 

polystyrenu XPS o tloušťce 20 mm, ke které budou bednící dílce přiléhat a uzavřou 

tak bednění po obvodu.  

Základová deska bude provedena jako jeden dilatační celek bez dělení. 

V rámci studijních potřeb je uvažováno, že základová deska pod řešeným 

objektem bude betonována v návaznosti na již hotové základové konstrukce 

sousedního objektu D. Tyto základy budou tedy tvořit bednění (záporu) pro osazené 

desky XPS v dilatační spáře – viz. obrázek č. 72. 

1.7.2.1 Uzemnění  

Před provedením podkladního betonu bude provedeno uzemnění objektu 

v rozsahu a poloze dle projektu elektroinstalace. Uzemňovací soustava je dle 

projektu navržena jako mřížová a bude provedena ze zemnícího pásku FeZn 30/4, 

který bude uložen v podkladním betonu a bude jeho součástí. Zemnící pásek bude 

uložen na kari sítích.  

Z uzemňovací soustavy budou do základové desky vyvedeny dráty FeZn D10, 

které budou přivařeny / přisvorkovány na výztuž základové desky. Tyto dráty budou 
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protaženy do betonových sloupů a zdí v 1PP, kde budou opět na několika místech 

přivařeny nebo přisvorkovány k výztuži těchto konstrukcí.  

1.7.2.2 Podkladní beton 

Před zhotovením podkladního betonu pod objektem bude nutné provést 

odbednění a zpětný zásyp základové desky pod výtahovými šachtami.  

Zásyp bude hutněný vibrační deskou a vibračním pěchem dle projektové 

dokumentace – Edef = min. 45 MPa. Před výztuž vyčnívající ze základové desky pod 

výtahy bude po obvodě umístěna seříznutá bednící překližka na výšku 150 mm 

(variantním řešení je využití OSB desky 21 mm), která bude dřevěnými hranoly 

zapřena o bednící dílce a bude tvořit bednění pro zpětný zásyp a podkladní beton. 

Je nutné, aby hrana tohoto bednění po vnějším obvodu lícovala s hranou základové 

desky pod výtahovými šachtami. Po provedení tohoto kroku se provede zásyp a 

zhutnění. 

Po dokončení hutnění zásypu a kontroly stability provedeného bednění po 

obvodu základových desek výtahových šachet bude provedeno osazení distančních 

plastových lišt a kari sítí na zhutněné dno výkopu stejným způsobem, jak tomu bylo 

u podkladního betonu pod výtahovými šachtami. Provede se opět tesařské bednění 

po obvodu s půdorysným přesahem 100 mm a betonáž.  

Dokončením výše uvedených příprav bude následovat betonáž přibližně 40,0 

m3 betonu C16/20 X0, jeho doprava proběhne autodomíchávačem a uložení do 

bednění se provede autočerpadlem. I nyní bude kontrolována pracovní kázeň při 

ukládání čerstvého betonu, aby výška shozu nepřekročila 1,5 m. Po ukončení 

ukládky provedou pracovníci uhlazení povrchu a zhutnění pomocí vibrační lišty s latí 

délky (šířky) 2,4 m. 

1.7.2.3 Bednění a prostupy 

Po odbednění podkladního betonu bude stavbyvedoucím přizván na stavbu 

geodet, aby provedl prostorové vytyčení krajních bodů základové desky včetně 

bednění čela desky nad výtahovými šachtami. Body vyznačí geodetickým hřebem / 

trnem, reflexním sprejem vyznačí směr konstrukce a její délku i výšku.  

V základové desce pod objektem nejsou navrženy žádné prostupy, veškerá 

kanalizační potrubí jsou vedena pod stropem v 1PP v podhledech do sousedního 

objektu D přes svislé monolitické konstrukce.  

Jak bylo popsáno v úvodu 1.7.2., bednění základové konstrukce pod objektem 

bude v místě napojení k objektu D řešeno umístěním desek extrudovaného 

polystyrenu (dále jen „XPS“) tloušťky 20 mm. XPS bude následně zaříznut, aby jej 

bednící dílce Doka Framax Xlife překryly a fixovaly v této poloze. XPS bude 

k očištěným základům objektu D přilepen pomocí nízkoexpanzní PU pěny. Použité 

desky XPS musejí být s rovnou hranou a strukturovaným povrchem. 

Bednění systémem Doka Framax Xlife bude k místě zabudování přemístěno 

věžovým jeřábem, v případě delších segmentů pracovníci provedou přípravu těchto 

dílců na předmontážní zpevněné ploše. Jednotlivé segmenty se vzájemně spojí 
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rychloupínači RU Framax, v celkovém počtu min. 2 ks na prvek. Ostré a tupé rohy 

budou řešeny kloubovými systémovými prvky, u kterých se provede vzájemné 

spojení rychloupínači v počtu min. 4 ks na prvek. Po sestavení bednění bude 

provedena jeho fixace bednícími opěrami. 

Součástí přípravy bednění bude nanesení odbedňovacího prostředku 

(odbedňovací olej), ten bude nanášen na povrch bednění tlakovým rozprašovačem 

takovým způsobem, aby byla pokrytá celá plocha bednění souvislou vrstvou tohoto 

prostředku. Přednostně se budou používat ekologický (biologicky rozložitelný) 

přípravek.   

Bednění čel, respektive stěn základové desky bude provedeno dle výkresu 

bednění základové desky. 

 

1.7.2.4 Výztuž a těsnící prvky 

Krytí spodní vrstvy výztuže min. 40 mm (včetně bočního krytí), krytí horní vrstvy 

výztuže min. 30 mm. Výztuž bude rozmístěna na základě projektové dokumentace 

poskytnuté v posledním vyhotovení (revizi).  

Rozmístění distančních betonových těles na úrovní horní hrany podkladního 

betonu budou v osové vzdálenosti přibližně 1,0 m. Tato vzdálenost se na místě 

upraví, aby nedošlo k prohýbání jednotlivých prutů a bylo tak dodrženo požadované 

krytí. Vzájemná distance mezi horní a dolní oblastí výztuže bude zajištěna 

naohýbanými pruty průměru R14, které bude vázacím drátem připevněny ke spodní 

vrstvě výztuže. 

 

 
Obrázek 90 - nosič horní vrstvy výztuže; zdroj [projektová dokumentace] upraveno 

Současně se spodní vrstvou výztuže se bude osazovat ohnutá výztuž, která 

bude vyčnívat nad horní hranu základové desky. Tento přesah zajistí požadované 

stykování při napojení výztuže svislých monolitických konstrukcí v úrovni 1PP.  

Zároveň se do všech těchto míst umístí těsnící prvky – těsnící plech Frank 

Fradiflex Standard.  
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1.7.2.4.1 Těsnící prvky 

Těsnící plech je opatřen upevňovací nožičkou (očkama), kterými se protáhne 

upevňovací drát k horní vrstvě výztuže a zajistí se prostorová poloha plechu.  

 

 
Obrázek 91 - těsnící plech Frank Fradiflex Standard; zdroj [38] 

Při napojování více plechů v jednom směru, bude toto přeplátování provedeno 

v délce alespoň 100 mm. Před tímto napojením se odstraní ochranná fólie z obou 

plechu a přitlačí se k sobě, následně se zajistí tento spoj montážním ocelovým 

třmenem.  

 

 
Obrázek 92 - zajištění polohy těsnícího plechu; zdroj [38] 

 
Obrázek 93 - stykování dvou těsnících plechů; zdroj [38] 
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Těsně před prováděním betonáže se provede odstranění ochranné fólie. 

Vzhledem ke krycí vrstvě výztuže a výšce těsnících plechů 150 mm, bude potřebné 

fólii odstranit pouze ze spodní poloviny, zbylou polovinu fólie pracovníci odstraní 

před zahájením vyvazování výztuže svislých monolitických konstrukcí.  

1.7.2.5 Betonáž základové desky 

Základová deska pod samotným objektem po odečtu výtahových šachet a 

třech jímek o rozměru 0,6 x 0,6 x 0,45 m představuje objem 408,80 m3. Betonáž není 

možné zrealizovat za jednu pracovní směnu (jeden den) a bude rozdělena na čtyři 

etapy, kdy každá etapa bude trvat jeden den. Smyslem tohoto rozdělení práce na 

etapy bude rozdělit základovou desku na horizontální pracovní záběry (lamely).  

Rozdělením betonáže základové desky na pracovní záběry budou vznikat 

horizontální pracovní spáry, které nebudou opatřeny těsnícími prvky ani 

doplňkovými bobtnavými pásky. Dodatečné ošetření zamezení vniku vody nebude 

provedeno vzhledem k hloubce založení objektu, které je v hloubce -4,400 m. 

V severní části objektu je u chodby z garáží provedena úprava terénu s okapovým 

chodníčkem, v této části je hloubka založení objektu pouze -1,100 m – zde bude dle 

projektu provedena dodatečná hydroizolace z asfaltových pásů, která bude zakrytá 

izolaci z desek XPS. 

Obrázek 94 - detail soklu v 1PP; zdroj [projektová dokumentace] upraveno 

Rozdělení betonáže základové desky na jednotlivé etapy a tloušťky vrstev 

jednotlivých lamel je patrná z následujícího obrázku. Rozdělení bude provedeno 

s ohledem na tři vysychací jímky s rozměry 0,6 x 0,6 x 0,45 m. Horní hrana druhé 

betonované lamely bude tvořit dno jímek. Po ukončení betonáže druhé lamely 
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budou geodetem vytyčeny polohy všech tří jímek, kdy po tomto vytyčení provedou 

tesaři bednění z bednících překližek, které rozepřou dřevěnými hranoly v obou 

směrech a prostor mezi bedněním a horní hranou betonové desky vyplní PUR 

pěnou. Po zhotovení bednění bude betonáž pokračovat 3. a 4. lamelou, kterou bude 

základová deska pod objektem dokončena. 

 

 
Obrázek 95 - rozdělení základové desky pod objektem na pracovní záběry; zdroj [autor]  

Dle obrázku č. 95 je patrné rozdělení lamel, jejich tloušťka a zároveň výměra 

kubatury pro betonáž je obsažena v následující přehledové tabulce. 

 

Rozdělení betonáže 

Označení lamely  Tloušťka vrstvy Výměra betonu 

1 300 mm 122,48 m3 

2 250 mm 102,10 m3 

3 250 mm 101,80 m3 

4 200 mm  82,42 m3 

Celkem  1000 mm 408,8 m3 

Tabulka 86 - rozdělení betonáže základové desky; zdroj [autor] 

Betonáž základové desky v jednotlivých záběrech bude probíhat stejným 

způsobem jako v případě betonáže základové desky pod výtahovými šachtami – tj. 

doprava čerstvého betonu z betonárny autodomíchávačem s následným uložení do 

bednění bude zajištěným autočerpadlem. 

Po ukončení betonáže zahájí pracovníci – betonáři proces hutnění ponorným 

vibrátorem, což platí pro první 3 lamely, poslední (vrchní) lamela č. 4 bude hutněna 

jak ponorným vibrátorem, tak vibrační latí s šířkou 2,4 m, kterou se uhladí finální 

horní hrana základové desky. V případě 2. lamely, která lokálně tvoří dno 

vysychacích jímek bude její povrch po zhutnění uhlazen nerezovou latí, aby bylo 

dosaženo hladšího povrchu betonu.  
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1.7.2.6 Odbednění  

Odbednění bude provedeno po uplynutí technologické přestávky. Přesnou 

dobu, kdy je možné konstrukci odbednit určí statik.  

Proces odbednění je v zásadě opačný postup jako montáž bednění, po 

demontáži se bednění očistí na zpevněné ploše tlakovou vodou a škrabkou. Takto 

očištěné bednění po demontáži bude uloženo na skládku. 

1.8 Jakost a kontrola kvality 

Popis jednotlivých kontrol – kdo je provádí, na základě dokumentu či předpisu, 

co je jejich předmětem atd. je řešen v samostatné kapitole této diplomové práce, 

která je označena G. Kontrolní a zkušební plán – KZP. 

V tomto odstavci je popis kontrol, dle výše uvedeného popsán pouze heslovitě.  

1.8.1 Vstupní kontroly 

• Kontrola projektové dokumentace  

• Kontrola připravenosti staveniště 

• Kontrola pracoviště 

• Kontrola základové spáry 

 

1.8.2 Mezioperační kontroly 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola dodržování BOZP  

• Kontrola strojů, nářadí a pomůcek 

• Kontrola pracovníků 

• Kontrola dodaného a dodávaného materiálu 

• Kontrola bednění 

• Kontrola výztuže a provedení těsnících prvků bílé vany 

• Kontrola betonáže (ukládání, hutnění, ošetření) 

• Kontrola odbednění 

1.8.3 Výstupní kontroly 

• Kontrola výsledné geometrie 

• Kontrola pevnosti betonu 

• Kontrola výsledné kvality 

• Kontrola čistoty pracoviště a staveniště 
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1.9 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v další samostatné 

kapitole H. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

1.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Ekologie a vliv výstavby na okolní prostředí a ovzduší včetně nakládání 

s odpady a vyhotovení tabulky odpadů s jejich zatříděním dle kategorií již bylo 

popsáno v dřívějších kapitolách diplomové práce, proto zde nejsou opětovně 

řešeny. 

Tyto aspekty byly konkrétně řešeny v kapitolách A. Technická zpráva ke 

stavebně technologickému projektu, v oddíle 1.9 a v kapitole B. Projekt zařízení 

staveniště v oddíle 1.8. 
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1 Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu – 

monolitické konstrukce 1PP 

1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Obecné údaje o stavbě 

Informace o řešeném objektu F (SO 204) v rámci komplexu CRA II jsou detailně 

popsány v kapitole A. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

v oddíle 1.1 a dále v oddíle 1.2, z tohoto důvodu již není řešeno v tomto bodě. 

1.1.2 Obecné údaje o procesu 

Konstrukční systém a veškeré nosné konstrukce spodní stavby – tj. 1PP jsou 

tvořeny monolitickými železobetonovými konstrukcemi, které jsou u stěny chodbě 

vedoucí do garáží v sousedním objektu D nahrazeny za sloupy. Tyto sloupy tvoří 

hlavní nosnou funkci a jsou doplněny o parapetní zídku. Veškeré tyto konstrukce 

jsou navrženy v systému bílé vany – do každé pracovní spáry, dilatační spáry a spár 

pro řízené trhliny budou umístěny prvky, zajišťující vodonepropustnost systému.  

Stropní ale i stěnové konstrukce jsou zde rozděleny na dvě výškové úrovně, 

přičemž snížená výška odpovídá 2,63 m a plná výška 2,96 m. Rozdělení půdorysu na 

obě výškové úrovně je patrn z následující obrázku č. 96.  

Obrázek 96 - znázornění výškových rozdílů stropní konstrukce v 1PP; zdroj [autor] 
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Materiálové rozdělení konstrukcí: 

• Stropní deska, mezipodesta C30/37 XC1 

• Vnitřní stěny C35/45 XC1 

• Obvodové stěny C35/45 XC3 (max. hloubka průsaku vody 35 mm, 

s krystalizační přísadou Xypex Admix C-1000 NF v množství 2 kg/m3 čerstvého 

betonu) 

 

Na konstrukce 1PP bylo navrženo využití bednění společnosti Doka, v podobě 

systémového stěnového bednění Framax Xlife Plus, které bude především u 

obvodových konstrukcí doplněno o betonářské pochozí lávky.  

Jelikož je od 1PP až po 14NP průběžný schodišťový tubus navržen se zaoblenou 

stěnou u mezipodesty, jejíž poloměr zaoblení (rádius) je pouhých 1,30 m, bude pro 

tuto část použito bednění od společnosti Peri, přesněji Peri Rundflex (nosníkové 

bednění s minimálním vnitřním poloměrem zaoblení stěn >1,0 m). 

1.2 Předání a převzetí pracoviště 

1.2.1 Připravenost pracoviště 

Pracoviště pro zahájení prací spojených se svislými a vodorovnými 

monolitickými konstrukcemi v 1PP bude předáno mezi pracovní četou a 

stavbyvedoucím v době, kdy budou dokončeny práce předcházející etapy – 

základové konstrukce.  

 

Práce předchozí etapy musí být kompletně dokončeny v plánovaném rozsahu: 

• Základová deska pod výtahovými šachtami a objektem samotným včetně 

provedeného podkladního betonu. 

• Zpětný zásyp okolo základů výtahových šachet se zhutněním. 

• Provedení těsnících prvků v pracovních spárách po celém obvodu objektu, 

který bude v kontaktu se zeminou z těsnícího plechu Frank Fradiflex Standard. 

• Dostatečná délka vytažené výztuže pro provedení stykování. 

 

Opět jako v předchozí technologické etapě, i zde platí, že pracoviště bude 

předané vyklizené a čisté.  

Veškeré zmíněné práce budou kontrolovány stavbyvedoucím, případně 

stavebním mistrem za účasti TDS. Dále bude provedena kontrola rovinnosti 

výsledné základové desky včetně výškové kontroly, kterou provede stavební mistr. 

Součástí kontroly základové desky bude vizuální kontrola, jejíž primárním úkolem 

bude nalezení nežádoucích trhlin, které by porušili funkčnost systému bílé vany 

spodní stavby.  

Po provedených kontrolách bude jejich nález zapsán do stavebního deníku 

včetně výčtu případných vad či nedodělků a bude stanoven způsob a lhůta jejich 

odstranění. Závěrem prohlídky bude předání pracoviště další pracovní četě, o tomto 
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převzetí pracoviště bude vyhotoven protokol, který bude podepsán zúčastněnými 

stranami – předávající (stavbyvedoucí) a přebírající (vedoucí pracovní čety).  

1.2.2 Připravenost staveniště 

Tento bod je shodný jako v případě předchozí kapitoly, která pojednávala o 

základových konstrukcí, konkrétně v kapitole F. Technologický předpis pro hrubou 

spodní stavbu – základové konstrukce v bodě 1.2.2. 

1.3 Materiály 

Výkaz výměr je pro potřeby textové části upraven – úprava spočívá v redukci 

desetinných míst na celkový počet pouze dvou desetinných míst (tj. zaokrouhlení na 

setiny). Ve výkazu výměr zpracovaném jako příloha této práce jsou uvedeny přesné 

hodnoty bez úprav. 

1.3.1 Hlavní materiály 

1.3.1.1 Beton svislých konstrukcí (obvodové) 

Výkaz výměr 

Označení Výpočet Celkem  

Sloupy 2*(0,3*0,3*2,63) 0,47 m3 

Stěna u SO 202 13,024*0,2*2,63 6,85 m3 

Stěna severní 11,618*0,3*2,63 9,17 m3 

Stěna jižní 8,019*0,3*2,63 6,33 m3 

Stěna sever (atika) 11,618*0,3*0,62 2,16 m3 

Stěny osa 27-28 
(0,756+0,19+2,46+4,792+3,6+2,195+4,578+ 

+7,606)*0,3*2,96 
23,24 m3 

Stěny osa 28-27 
(7,606+4,578+2,195+3,6+7,442+0,755)* 

*0,3*2,96 
23,24 m3 

Otvory osa 26-27 -2*((1,2*2,2*0,2)) -1,06 m3 

 -(0,2*0,2*0,2) -0,008 m3 

 -(0,73*0,2*0,47) -0,07 m3 

 -(0,73*0,2*0,47) -0,07 m3 

 -(0,2*0,2*0,2) -0,008 m3 

 -(0,58*0,2*0,25) -0,03 m3 

 -((PI*0,25^2/4)*0,2) -0,01 m3 

 -(0,2*0,2*0,15) -0,006 m3 

 -(3,689*0,3*1,85) -2,05 m3 

 -(3,6*0,3*1,85) -1,99 m3 

 -(3,6*0,3*1,85) -1,99 m3 

 -2*(0,3*0,3*2,96) -0,53 m3 

 -5*((PI*0,25^2/4)*0,3) -0,07 m3 

Otvory osa 27-28 -2*((PI*0,25^2/4)*0,3) -0,03 m3 
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-((PI*0,2^2/4)*0,3) -0,009 m3

-((PI*0,25^2/4)*0,3) -0,01 m3

-((PI*0,26^2/4)*0,3) -0,02 m3

Celkové množství 63,02 m3 

Tabulka 87 - výkaz výměr betonu pro obvodové stěny; zdroj [autor] 

1.3.1.2 Beton svislých konstrukcí (vnitřní) 

Výkaz výměr 

Označení Výpočet Celkem 

Výtahová šachta 2,3*0,25*2,96 1,70 m3 

(2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*2,63 3,24 m3 

2,33*0,25*3,16 1,84 m3 

I.Š. 450/2330 0,45*0,25*2,63 0,30 m3 

0,45*0,25*2,96 0,33 m3 

Schodišťový tubus 2*(1,92+4,869/2)*0,25*2,63 5,73 m3 

(0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*0,25*2,96 5,61 m3 

Výtahová šachta 2,3*0,25*2,96 1,70 m3 

(1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*2,63 2,79 m3 

1,65*0,25*3,16 1,30 m3 

I.Š. 450/1650 0,45*0,25*2,63 0,30 m3 

0,45*0,25*2,96 0,33 m3 

Stěna tl. 400 mm (1,9+0,15+7,8+0,15+1,9)*0,4*2,96 14,09 m3 

Stěna tl. 300 mm 1,3*0,3*2,96 1,15 m3 

(11,791-0,25+0,326)*0,3*2,96 10,54 m3 

Stěna tl. 250 mm (1,175-0,675)*0,25*2,81 0,35 m3 

(1,175-0,675)*0,25*2,81 0,35 m3 

(3,175-0,5+1,0+1,05+1,0-0,5+3,175)* 

*0,25*2,96
6,22 m3 

(7,07-1,75)*0,25*2,96 3,94 m3 

(7,07-1,75)*0,25*2,96 3,96 m3 

Odečet otvorů -(1,2*0,25*2,33) -0,70 m3

-(0,1*0,25*0,1) -0,002 m3

-(0,63*0,25*1,12) -0,18 m3

-(2,13*0,25*2,66) -1,42 m3

-((PI*0,25^2/4)*0,25) -0,01 m3

-(0,45*0,25*0,35) -0,04 m3

-(1,2*0,25*2,33) -0,70 m3

-(0,33*0,25*2,8) -0,23 m3

-(0,25*0,25*0,25) -0,02 m3

-(1,5*0,25*2,66) -1,00 m3
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-(2,6*0,25*2,66) -1,73 m3

-2*(2,45*0,4*2,75) -5,40 m3

-(0,6*0,4*0,2) -0,05 m3

-(0,6*0,4*0,15) -0,04 m3

-(0,5*0,4*0,25) -0,05 m3

-(0,3*0,4*0,41) -0,05 m3

-(0,2*0,4*0,15) -0,12 m3

-(0,1*0,4*0,1) -0,004 m3

-(0,7*0,25*0,15) -0,03 m3

-(0,4*0,25*0,15) -0,02 m3

-((PI*0,15^2/4)*0,25) -0,004 m3

-2*(0,25*0,25*0,25) -0,03 m3

-(0,25*0,3*0,25) -0,02 m3

-(0,63*0,3*0,25) -0,05 m3

-2*((PI*0,25^2/4)*0,3) -0,03 m3

Celkové množství 53,97 m3 

Tabulka 88 - výkaz výměr betonu pro vnitřní stěny; zdroj [autor] 

1.3.1.3 Beton stropní konstrukce (snížená část) 

Výkaz výměr byl zpracován po rozdělení půdorysného tvaru konstrukce na 

jednotlivé figury. Jejich rozdělení včetně označení délek kótami je patrné 

z následujícího obrázku. 

Obrázek 97 - figury pro výpočet množství betonu; zdroj [autor] 
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Výkaz výměr 

Označení Výpočet Celkem 

Figura č. 01 ((12,5*3,658)/2)*0,2 4,57 m3 

Figura č. 02 4,0*3,384*0,2  2,71 m3 

Figura č. 03 2,2*2,48*0,2 1,09 m3 

Figura č. 04 2,35*2,095*0,2 0,99 m3 

Figura č. 05 0,95*3,534*0,2 0,67 m3 

Figura č. 06 Speciální měření 1,54 m3 

Figura č. 07 0,7*4,214*0,2 0,59 m3 

Figura č. 08 4,25*3,814*0,2 3,24 m3 

Figura č. 09 1,95*2,3*0,2 0,90 m3 

Figura č. 10 2,35*1,845*0,2 0,87 m3 

Prostup 0,2x0,2 m -2*(0,2*0,2*0,2) -0,02 m3

Celkové množství 17,15 m3 

Tabulka 89 - výkaz výměr betonu pro strop se sníženou výškou; zdroj [autor] 

1.3.1.4 Beton stropní konstrukce (chodba + schodišťový tubus) 

Výkaz výměr byl zpracován po rozdělení půdorysného tvaru konstrukce na 

jednotlivé figury. Jejich rozdělení včetně označení délek kótami je patrné 

z následujícího obrázku. 

Obrázek 98 - figury pro výpočet množství betonu; zdroj [autor] 

Výkaz výměr 

Označení Výpočet Celkem 

Figura č. 01 3,1*1,53*0,2 0,949 m3 

Figura č. 02 7,8*2,095*0,2 3,268 m3 

Celkové množství 4,217 m3 

Tabulka 90 - výkaz výměr betonu pro strop na chodbě a podestě; zdroj [autor] 
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1.3.1.5 Beton stropní konstrukce (zbylá část symetrická přes osu H) 

Výkaz výměr byl zpracován po rozdělení půdorysného tvaru konstrukce na 

jednotlivé figury. Jejich rozdělení včetně označení délek kótami je patrné 

z následujícího obrázku. 

Obrázek 99 - figury pro výpočet množství betonu; zdroj [autor] 

Výkaz výměr 

Označení Výpočet Celkem 

Figura č. 01 a 01‘ 2*(5,815*15,38*0,2) 35,763 m3 

Figura č. 02 a 02‘ 2*(((4,155*7,2)/2)*0,2) 5,986 m3 

Figura č. 03 a 03‘ 2*(3,90*3,6*0,2) 5,617 m3 

Figura č. 04 a 04‘ 2*(1,705*4,58*0,2) 3,124 m3 

Figura č. 05 a 05‘ 2*(((7,52*1,14)/2)*0,2) 1,713 m3 

Figura č. 06 a 06‘ 2*(1,175*1,3*0,15) 0,458 m3 

Prostup 0,3x0,3 m -2*(0,3*0,3*0,2) -0,036 m3

Prostup 0,1x0,2 m -3*(0,1*0,2*0,2) -0,012 m3

Prostup 0,1x0,45 m -(0,1*0,45*0,2) -0,009 m3

Prostup 0,35x0,3,15 

m 
-2*(0,35*3,15*0,2) -0,441 m3

Zimní zahrada -(1,948*2,65*0,2) -1,032 m3 

-(((1,529*2,65)/2)*0,2) -0,405 m3

Celkové množství 50,726 m3 

Tabulka 91 - výkaz výměr betonu pro zbylou část stropu; zdroj [autor] 
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1.3.1.6 Výztuž 

Množství výztuže ve stěnových konstrukcí a stropních konstrukcích v dolní a 

horní oblasti bylo převzato z projektové dokumentace, její části 02 – Betonové 

konstrukce.  

Výkaz výměr (svislé konstrukce) 

Označení Výpočet Celkem 

R6 - 77,00 t 

R8 - 1180,40 t 

R10 - 4896,50 t 

R12 - 7726,50 t 

R14 - 241,00 t 

R16 - 335,20 t 

R20 - 41,90 t 

R25 - 1371,80 t 

R28 - 1287,70 t 

Celkové množství 17,158 t 

Tabulka 92 - výkaz výměr výztuže svislých konstrukcí 1PP; zdroj [projektová dokumentace] 

Výkaz výměr – dolní oblast 

Označení Výpočet Celkem 

R8 - 0,80 t 

R10 - 3,56 t 

R12 - 0,24 t 

R14 - 0,21 t 

R16 - 0,17 t 

Celkové množství 4,987 t 

Tabulka 93 - výkaz výměr výztuže dolní oblasti stropu nad 1PP; zdroj [projektová dokumentace] 

Výkaz výměr – horní oblast 

Označení Výpočet Celkem 

R10 - 1,06 t 

R12 - 0,93 t 

R16 - 0,18 t 

Kari sítě R6-100/100 - 1,98 

Celkové množství 4,14 t 

Tabulka 94 - výkaz výměr výztuže horní oblasti stropu nad 1PP; zdroj [projektová dokumentace] 
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1.3.1.7 Bednění 

V rámci technologického předpisu byly zpracovány výkresy bednění pomocí 

výpočetního softwaru od společnosti Doka, respektive jeho nástavby pro Autodesk 

AutoCAD. Na základě tohoto podrobného řešení je v následující tabulce uveden 

kusovník jednotlivých bednících prvků včetně příslušenství. 

Pro zaoblenou stěnu ve schodišťovém tubusu byl obdobným způsobem využit 

software společnosti Peri, v podobě PeriCAD jako nástavba softwaru Autodesk 

Architecture. 

Jednotlivé výkresy bednění jsou samostatnou výkresovou přílohou diplomové 

práce označeny jako F.101 a F.102. 

1.3.1.7.1 Bednění stropní konstrukce nad 1PP  

Pro bednění stropní konstrukce nad 1PP, potažmo pro všechny stropní 

konstrukce až do 14NP bylo navrženo bednění Doka Dokaflex 1-2-4. 

 

 
Obrázek 100 - perspektivní zobrazení stropního bednění; zdroj [autor] 

 
Obrázek 101 - perspektivní zobrazení stropního bednění bez bednících překližek; zdroj [autor] 
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Výkaz kusů – DokaCAD 

Číslo výrobku Název Počet kusů 

186007000 Bednící deska Doka 3-SO 21 mm 100 x 50 cm 7 

186009000 Bednící deska Doka 3-SO 21 mm 200 x 50 cm 165 

186011000 Bednící deska Doka 3-SO 21 mm 250 x 50 cm 8 

186082000 Panel Dokadur 21 150 x 50 cm 3 

186101000 Bednící deska Doka 3-S plus 21 mm 200 x 50 cm 31 

186117000 Panel ProFrame 21 mm 250 x 50 cm 34 

186118000 Panel ProFrame 21 mm 200 x 50 cm 155 

189701000 Nosník Doka H20 top P 1,80 m 25 

189702000 Nosník Doka H20 top P 2,45 m 6 

189703000 Nosník Doka H20 top P 2,65 m 282 

189704000 Nosník Doka H20 top P 2,90 m 3 

189705000 Nosník Doka H20 top P 3,30 m 3 

189706000 Nosník Doka H20 top P 3,60 m 1 

189707000 Nosník Doka H20 top P 3,90 m 39 

189708000 Nosník Doka H20 top P 4,50 m 3 

189709000 Nosník Doka H20 top P 4,90 m 1 

189939000 Nosník Doka H20 eco P 1,25 m 27 

582528000 Svorník s perem 16 mm 206 

586086400 Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250 80 

586087400 Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 300 209 

586155500 Opěrná trojnožka top 195 

586174000 Spouštěcí hlavice H20 206 

586179000 Přidržovací hlavice H20 DF 83 

996000106 Dřevěný hranol 8 x 20 cm, dl. 1,0 m 43 

996000107 Dřevěný hranol 8 x 20 cm, dl. 1,25 m 36 

996000108 Dřevěný hranol 8 x 20 cm, dl. 1,50 m 49 

996000109 Dřevěný hranol 8 x 20 cm, dl. 1,75 m 37 

996000110 Dřevěný hranol 8 x 20 cm, dl. 2,00 m 41 

Tabulka 95 - kusovník bednění Doka pro stropní konstrukci; zdroj [autor] 
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1.3.1.7.2 Bednění svislých konstrukcí 1PP 

Pro bednění svislých monolitických konstrukcí bylo zvolené bednění Doka 

Framax Xlife Plus včetně možného příslušenství – bednící lávky, opěry bednění, 

ochranné zábradlí protější strany apod. 

Bednění jednotlivých konstrukcí budou prováděna postupně, postup 

budování bednění, a tedy i samotné betonáže je popsán v následujících kapitolách. 

Obrázek 102 - perspektivní zobrazení stěnového bednění; zdroj [autor] 

Obrázek 103 - ilustrativní řez stěnou ve snížené části; zdroj [autor] 
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1.3.1.7.2.1 Bednění svislých konstrukcí 1PP (obvod) 

Obvodové svislé konstrukce 1PP budou provedeny z bednění Doka Framax 

Xlife Plus, včetně betonářských lávek. 

Výkaz kusů – DokaCAD (plná výška) 

Číslo výrobku Název Počet kusů 

189311000 Dřevěný hranol 101 

580365000 Opěra bednění 340 IB 62 

580470000 Sloupek ochranného zábradlí S 22 

581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 20 

584335000 Zábradlí 1,00 m 16 

588150000 Upínací kolejnice Framax 0,90 m 56 

588152000 Napínací svorka Framax 92 

588153400 Rychloupínač RU Framax 330 

588158000 Univerzální svorka Framax 10-16 cm 20 

588169000 Uni upínač Framax 88 

588227000 Vnější roh Framax 3,30 m 4 

588229500 Vnitřní roh Framax Xlife 3,30 m 4 

588244500 Hlava opěry EB 124 

588377000 Betonářská plošina Framax U 1,25 x 2,70 m 12 

588610500 Kloubový roh vnitřní I Framax poz. 3,30 m 14 

588979000 Konzola Framax 90 EP 16 

589216500 Kotevní matka Framax Xlife plus I 20,0 150 

589217000 Distanční pojistka Framax Xlife plus 150 

589228000 Vyrovnávací prvek Ramax Alu 5 cm 3,30 m 24 

589229000 Vyrovnávací prvek Ramax Alu 10 cm 3,30 m 4 

589277000 Kotva Framax Xlife plus 20,0 15-30 cm 150 

589290000 Rámový prvek Framax Xlife plus 2,70 x 3,30 m 20 

589291000 Rámový prvek Framax Xlife plus 1,35 x 3,30 m 4 

589292000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,90 x 3,30 m 4 

589294000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,60 x 3,30 m 28 

589295000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,45 x 3,30 m 4 

589296000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,30 x 3,30 m 32 

996000001 Dřevěná fošna 36 

Tabulka 96 - kusovník bednění Doka Framax Xlife pro obvodové stěny s výškou 2,96 m; zdroj [autor] 
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Výkaz kusů – DokaCAD (snížená výška) 

Číslo výrobku Název Počet kusů 

189311000 Dřevěný hranol 19 

580365000 Opěra bednění 340 IB 23 

580470000 Sloupek ochranného zábradlí S 8 

581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 20 

584335000 Zábradlí 1,00 m 2 

588150000 Upínací kolejnice Framax 0,90 m 11 

588152000 Napínací svorka Framax 2 

588153400 Rychloupínač RU Framax 100 

588158000 Univerzální svorka Framax 10-16 cm 20 

588169000 Uni upínač Framax 9 

588244500 Hlava opěry EB 46 

588377000 Betonářská plošina Framax U 1,25 x 2,70 m 10 

588610500 Kloubový roh vnitřní I Framax poz. 3,30 m 2 

588975000 Kloubový roh vnější A Framax poz. 3,30 m 2 

588979000 Konzola Framax 90 EP 2 

589216500 Kotevní matka Framax Xlife plus I 20,0 48 

589217000 Distanční pojistka Framax Xlife plus 75 

589226000 Vyrovnávací prvek Framax Alu 5 cm 2,70 m 3 

589277000 Kotva Framax Xlife plus 20,0 15-30 cm 48 

589290000 Rámový prvek Framax Xlife plus 2,70 x 3,30 m 15 

589291000 Rámový prvek Framax Xlife plus 1,35 x 3,30 m 3 

589293000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,75 x 3,30 m 1 

589294000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,60 x 3,30 m 7 

589295000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,45 x 3,30 m 1 

589296000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,30 x 3,30 m 3 

996000001 Dřevěná fošna 5 

Tabulka 97 - kusovník bednění Doka Framax Xlife pro obvodové stěny s výškou 2,63 m; zdroj [autor] 
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1.3.1.7.2.2 Bednění svislých konstrukcí 1PP (vnitřní) 

Svislé konstrukce vnitřní budou obdobně jako obvodové konstrukce 

realizované bedněním Doka Framax Xlife Plus, které bude použito i v případě dalších 

podlaží. 

 

Výkaz kusů – DokaCAD (stěna tl. 400 mm) 

Číslo výrobku Název Počet kusů 

580006000 Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,75 m 2 

580365000 Opěra bednění 340 IB 12 

581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 10 

588150000 Upínací kolejnice Framax 0,90 m 5 

588152000 Napínací svorka Framax 4 

588153400 Rychloupínač RU Framax 64 

588158000 Univerzální svorka Framax 10-16 cm 10 

588169000 Uni upínač Framax 12 

588229500 Vnitřní roh Framax Xlife 3,30 m 2 

588244500 Hlava opěry EB 24 

589216500 Kotevní matka Framax Xlife plus I 20,0 33 

589217000 Distanční pojistka Framax Xlife plus 33 

589229000 Vyrovnávací prvek Framax Alu 10 cm 3,30 m 4 

589277000 Kotva Framax Xlife plus 20,0 15-30 cm 3 

589278000 Kotva Framax Xlife plus 20,0 25-40 cm 30 

589290000 Rámový prvek Framax Xlife plus 2,70 x 3,30 m 4 

589291000 Rámový prvek Framax Xlife plus 1,35 x 3,30 m 6 

589292000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,90 x 3,30 m 1 

589295000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,45 x 3,30 m 4 

589296000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,30 x 3,30 m 4 

589330500 Rámový prvek Framax Xlife plus C 0,55 x 3,30 m 4 

996000001 Dřevěná fošna 5 

Tabulka 98 - kusovník bednění Doka Framax Xlife pro vnitřní stěnu tl. 0,4 m, výšky 2,96 m; zdroj [autor] 

Výkaz kusů – DokaCAD (výtahové šachty) 

Číslo výrobku Název Počet kusů 

580365000 Opěra bednění 340 IB 20 

588153400 Rychloupínač RU Framax 176 

588169000 Uni upínač Framax 96 

588227000 Vnější roh Framax 3,30 m 8 

588229500 Vnitřní roh Framax Xlife 3,30 m 8 

588244500 Hlava opěr EB 40 

589216500 Kotevní matka Framax Xlife plus I 20,0 48 

589217000 Distanční pojistka Framax Xlife plus 48 
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589226000 Vyrovnávací prvek Framax Alu 5 cm 2,70 m 28 

589227000 Vyrovnávací prvek Framax Alu 10 cm 2,70 m 4 

589277000 Kotva Framax Xlife plus 20,0 15-30 cm 48 

589292000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,90 x 3,30 m 4 

589293000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,75 x 3,30 m 4 

589294000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,60 x 3,30 m 28 

589295000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,45 x 3,30 m 12 

996000001 Dřevěná fošna 4 

Tabulka 99 - kusovník bednění Doka Framax Xlife pro vnitřní stěny výšky 2,96 m; zdroj [autor] 

Výkaz kusů – DokaCAD (mezi osou 27-28) 

Číslo výrobku Název Počet kusů 

176023000 Vyrovnávací hranol Framax 3 x 12 cm 3,30 m 2 

176025000 Vyrovnávací hranol Framax 5 x 12 cm 3,30 m 2 

176027000 Vyrovnávací hranol Framax 10 x 12 cm 3,30 m 4 

580006000 Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,75m 6 

580365000 Opěra bednění 340 IB 35 

581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 40 

588150000 Upínací kolejnice Framax 0,90 m 20 

588152000 Napínací svorka Framax 12 

588153400 Rychloupínač RU Framax 122 

588158000 Univerzální svorka Framax 10-16 cm 40 

588169000 Uni upínač Framax 6 

588229500 Vnitřní roh Framax Xlife 3,30 m 4 

588244500 Hlava opěry EB 70 

589216500 Kotevní matka Framax Xlife plus I 20,0 78 

589217000 Distanční pojistka Framax Xlife plus 78 

589227000 Vyrovnávací prvek Framax Alu 10 cm 2,70 m 2 

589277000 Kotva Framax Xlife plus 20,0 15-30 cm 78 

589290000 Rámový prvek Framax Xlife plus 2,70 x 3,30 m 16 

589291000 Rámový prvek Framax Xlife plus 1,35 x 3,30 m 8 

589292000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,90 x 3,30 m 3 

589293000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,75 x 3,30 m 4 

589295000 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,45 x 3,30 m 8 

996000001 Dřevěná fošna 6 

Tabulka 100 - kusovník bednění Doka Framax Xlife pro vnitřní stěny výšky 2,96 m; zdroj [autor] 
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1.3.1.7.2.3 Bednění svislých konstrukcí 1PP (schodišťový tubus) 

Schodišťový tubus v objektu bude po celé výšce řešen kombinací bednícího 

systému Doka a Peri, a to především kvůli poloměru zaoblené stěny u schodišťových 

mezipodest. Tato stěna má poloměr zaoblení 1,30 m na základě, kterého je možné 

bednění systémovým způsobem realizovat pouze pomocí systému Rundflex, 

dodávaný právě společnostní Peri.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se toto bednění opakuje až po poslední podlaží 

14NP (+41,700 m) je využití systémového bednění s přednastaveným poloměrem 

zaoblení stěny výhodnějším způsobem než řešení nesystémovým způsobem. 

 

Výkaz kusů – DokaCAD (stěny schodišťového tubusu – bez zaoblení) 

Číslo výrobku Název Počet kusů 

580365000 Opěra bednění 340 IB 8 

581966000 Kotevní matka s podložkou 15,0 20 

58815 Upínací kolejnice Framax 0,90 m 10 

5881534 Rychloupínač RU Framax 28 

588158 Univerzální svorka Framax 10-16 cm 20 

5882445 Hlava opěry EB 16 

5892165 Kotevní matka Framax Xlife plus I 20,0 24 

589217 Distanční pojistka Framax Xlife plus 24 

589277 Kotva Framax Xlife plus 20,0 15-30 cm 24 

58929 Rámový prvek Framax Xlife plus 2,70 x 3,30 m 4 

589291 Rámový prvek Framax Xlife plus 1,35 x 3,30 m 4 

589293 Rámový prvek Framax Xlife plus 0,75 x 3,30 m 4 

996000001 Dřevěná fošna 2 

Tabulka 101 - kusovník bednění Doka Framax Xlife pro přímé stěny schodišťového tubusu výšky 2,96 m; 

zdroj [autor] 

Výkaz kusů – PeriCAD (stěna schodišťového tubusu – zaoblení) 

Číslo výrobku Název Počet kusů 

020860 Vnější prvek Rundflex A 0,85 x 3,0 m 6 

020870 Vnitřní prvek Rundflex I 0,72 x 3,0 m 6 

021610 Napínací vřeteno 210 10 

021620 Napínací vřeteno 500 10 

023500 Zámek BFD 40 

030490 Táhlo DW 15 dl. 1,20 m 12 

030370 Kloubová matice DW 15 24 

Obrázek 104 - kusovník bednění Peri Rundflex pro zaoblenou stěnu schodišťového tubusu výšky 2,96 m; 

zdroj [autor] 
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1.3.2 Drobné materiály 

Drobný materiál použitý pro tuto technologickou etapu je shodný 

s materiálem, jehož výčet byl proveden v případě předchozí kapitoly E. 

Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu – základové konstrukce v oddíle 

1.4.2. 

 

Výčet drobného materiálu 

Odformovávací prostředek  

Hřebíky  

Vruty do dřeva  

Geotextílie  

Vázací drát  

Plastové distanční podložky  

Ocelové distanční podložky   

Betonové distanční podložky  

Řezací kotouč na beton a ocel  

Chemická kotva  

PUR pěna  

Sponky na těsnící plechy  

Zemnící pásek hromosvodu  

 

1.3.3 Doprava 

Tento bod je totožný se shodně pojmenovaným bodem popsaným v předešlé 

kapitole E. Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu – základové 

konstrukce. 

1.3.4 Skladování materiálů 

Tento bod je totožný se shodně pojmenovaným bodem popsaným v předešlé 

kapitole E. Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu – základové 

konstrukce. 

1.4 Pracovní podmínky 

Tento bod je totožný se shodně pojmenovaným bodem popsaným v předešlé 

kapitole E. Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu – základové 

konstrukce. 
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1.5 Personální obsazení 

1.5.1 Obecné  

Tento bod je totožný se shodně pojmenovaným bodem popsaným v předešlé 

kapitole E. Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu – základové 

konstrukce. 

1.5.2 Provádění svislých konstrukcí 

Pracovní pozice Kvalifikace (minimální vzdělání) Počet  

Stavbyvedoucí VŠ stavebního směru 1 

Stavební mistr Zástupce stavbyvedoucího, SŠ s maturitou 1 

Tesař (vedoucí) SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 1 

Betonář/železář 

(vedoucí čety) 
SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 

1 

Tesař  SŠ + min. 5 let praxe, proškolení 5 

Železář SŠ + min. 5 let praxe, proškolení 3 

Betonář SOU, proškolení 3 

Svářeč SOU, svářečský průkaz, proškolení 1 

Pomocný dělník ZŠ/SOU, proškolení 2 

Vazač břemen SŠ/SOU, proškolení 1 

Obsluha jeřábu SŠ, proškolení, jeřábnický a vazačský průkaz 1 

Řidič + obsluha 

(autočerpadlo)  
Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 

1 

Řidič nákladního 

automobilu 
Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 

1 

Geodet Oprávnění zeměměřičského inženýra 1 

 Zapsán v seznamu zeměměřičů  

 

1.5.3 Provádění vodorovných konstrukcí 

Pracovní pozice Kvalifikace (minimální vzdělání) Počet  

Stavbyvedoucí VŠ stavebního směru 1 

Stavební mistr Zástupce stavbyvedoucího, SŠ s maturitou 1 

Tesař (vedoucí) SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 1 

Betonář/železář 

(vedoucí čety) 
SŠ stavební, 5 let praxe, vazačský průkaz 

1 

Tesař  SŠ + min. 5 let praxe, proškolení 7 

Železář SŠ + min. 5 let praxe, proškolení 5 

Betonář SOU, proškolení 5 

Svářeč SOU, svářečský průkaz, proškolení 1 

Pomocný dělník ZŠ/SOU, proškolení 2 

Vazač břemen SŠ/SOU, proškolení 2 
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Obsluha jeřábu SŠ, proškolení, jeřábnický a vazačský průkaz 1 

Řidič + obsluha 

(autočerpadlo)  
Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 

1 

Řidič nákladního 

automobilu 
Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz 

1 

 

1.6 Stroje, nářadí a pomůcky 

Tento bod je totožný se shodně pojmenovaným bodem popsaným v předešlé 

kapitole E. Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu – základové 

konstrukce. 

1.7 Pracovní postup 

Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, v bodě 1.1.2 je toto podlaží rozděleno 

na dvě výškové úrovně. Pracovní postup pro budování bednění pro svislé i 

vodorovné monolitické konstrukce je analogický, proto není rozdělen dle výšek a 

následující body jej řeší bez rozlišení.  

1.7.1 Geodetické vytyčení 

Před předáním pracoviště četě, která bude provádět svislé a vodorovné 

monolitické konstrukce 1PP bude provedeno prostorové vytyčení budovaných 

konstrukcí. Toto vytyčení provede geodet a bude se sestávat z vytyčení všech 

krajních bodů (rohy a kouty) svislých konstrukcí budoucího 1PP včetně vyznačení 

směru vytyčované konstrukce.  

Vytyčení bude provedeno geodetickou totální stanicí a tyto body budou 

označeny permanentním (nesmyvatelným) fixem nebo natloukacími geodetickým 

hřebem / trnem a zároveň zvýrazněny reflexním sprejem, kterým bude šipkou 

naznačen směr a délka konstrukce.  

Podkladem pro toto vytyčení bude elektronická podoba výkresu betonových 

konstrukcí na objektu, tato dokumentace bude ve své poslední platné a ověřené 

podobě (revizi). 

Po provedení tohoto vytyčení projde geodet společně se stavebním mistrem 

veškeré body.  

1.7.2 Svislé konstrukce  

1.7.2.1 Svislé monolitické konstrukce – sloupy 

Součástí svislých konstrukcí v 1PP jsou dva sloupy na severní straně objektu 

v chodbě vedoucí do garáží v objektu D. Tyto sloupy jsou doplněny o parapetní 

dobetonávky výšky 0,78 m od horní hrany základové desky. Jedná se o dva sloupy 

rozměrů 0,3 x 0,3 x 2,63 m. 

V první řadě budou provedeny parapety, ty budou bedněny stejným 

způsobem jako samotné stěny a tomuto způsobu bednění se věnuji v dalších 

oddílech. Následně po nich se provede bednění zbylé části sloupů a betonáž. 
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1.7.2.1.1 Provádění výztuže 

Vyztužení sloupů bude provedena osazením armokošů, které budou předem 

připraveny u dodavatele betonářské výztuže. Po dopravení armokošů na staveniště 

a umístění na skladovacích plochách bude armokoš přemístěn k místu zabudování 

věžovým jeřábem. 

Svislá výztuž v armokoši se připraví k vytažené výztuži ze základové desky, poté 

co bude armokoš takto zajištěn ve své poloze dojde k jeho odepnutí od jeřábového 

háku a železáři provedou vyztužení parapetní části, jejíž horizontální výztuž prochází 

uvnitř armokoše sloupů. 

1.7.2.1.2 Bednění  

Bednění sloupů bude provedeno dle zásady postupu práce, která byla 

popsána v úvodu výše.  

Bednění bude rozděleno na dvě části a bude připraveno na předmontážní / 

zpevněné skladovací ploše staveniště. Obě části bednění budou složeny ze dvou 

kusů bednících dílců spojených k sobě ve tvaru písmene „L“. Věžovým jeřábem se 

k místo osazení přepraví první část, která bude z vnějšího líce sloupu, následně se 

na výztuž osadí betonová distanční tělesa, čímž se výztuž srovná ve dvou na sebe 

kolmých směrech. Posléze se doplní distanční tělesa i na zbylé dvě strany a proces 

bednění se zopakuje, čímž se bednění uzavře. Bednění bude ze všech stran 

stabilizováno opěrami, které budou mechanicky kotveny do podkladu a teprve po 

jejich osazení a zafixování bude bednění odepnuto z jeřábového háku. Vzájemně 

budou všechny dílce bednění spojeny kotevní matkou s podložkou, kterou bude 

provlečena univerzální svorka Framax.  

Bednění bude k závěru opatřeno plošinou a výstupním žebříkem. Plošina bude 

využita pro jednoho pracovníka kvůli jejímu maximálnímu zatížení, které výrobce 

deklaruje na 150 kg/m2, po ukončení betonáže jednoho sloupu se plošina věžovým 

jeřábem přemístí na sloup další, kde bude připraveno totožné bednění.  

 

 
Obrázek 105 - bednění sloupů 1PP; zdroj [autor] 
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1.7.2.2 Svislé monolitické konstrukce – stěny  

1.7.2.2.1 Provádění výztuže a těsnící prvky 

Postup vyvázání výztuže svislých konstrukcí bude probíhat od vnějšího obvodu 

konstrukcí směrem dovnitř. Zároveň bude před prováděním vnější vrstvy výztuže 

postaveno a zajištěno bednění z vnější strany, současně s vyvázáním výztuže se 

budou osazovat betonové distanční prvky. Distanční prvky budou k výztuži 

připevněny vázacím držákem, kterým jsou distančníky opatřeny již od dodavatele 

v místech křížení dvou vzájemně kolmých prutů.  

Spojování mezi jednotlivými pruty výztuže svislých konstrukcí budou vazači 

provádět vázacím drátem, svislá výztuž, která bude přestykována s výztuží 

vystupující ze základových konstrukcí bude na několika místech přivařena.  

Obecně pro vyztužování platí, že se prvně vyváže svislá výztuž a následně 

výztuž vodorovná, teprve po ní budou umístěny ohýbané pruty parapetních 

dobetonávek apod.  

Současně bude v místě schodišťové mezipodesty umístěn dvouřadý 

vylamovák průměru R10/150 Frank Stabox (STA09B1015). Ten bude hřebíky 

přitlučen k bednění.  

Vázání výztuže ve výškách přesahující 1,70 m bude prováděno z pojízdného 

hliníkové lešení. 

1.7.2.2.1.1 Těsnící prvky 

Spodní stavba je navržena v systému bílé vany, proto je nutné opatřit 

vodorovnou pracovní spáru mezi svislými a vodorovnými konstrukcemi těsnícími 

prvky.  

Těsnící prvky u paty svislých konstrukcí (Frank Fradiflex Standard) byly již 

instalovány v rámci provádění základové desky. Prvky, které budou utěsňovat spáru 

mezi horní hranou stěny a spodní hranou stropní konstrukce budou umístěny 

k horní vodorovné výztuži. Vzhledem k tvaru výztuže je nutné využít systémový 

fixační třmen Frank Fradiflex Fixierbügel Wandkrone, který se vázacím drátem 

připevní k horizontální výztuži a teprve k němu se upevní těsnící plech Frank 

Fradiflex Standard.  

 

 
Obrázek 106 - fixační třmen Fradiflex® Fixierbügel Wandkrone; zdroj [38] 

Fixační třmen se umístí vždy k druhé nebo třetí řadě vodorovné výztuže od 

horního líce stěny, ve vzájemné vzdálenosti 0,3 – 0,4 m. Těsnící plech musí navazovat 

na vodorovnou výztuž dolní oblasti stropní konstrukce a zároveň. Fixační třmeny 

budou osazovány tak, aby těsnící plech směřoval blíže k obvodu monolitické 

konstrukce.  
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Obrázek 107 - rozmístění fixačních třmenů; zdroj [38] 

Obrázek 108 - upevnění fixačních třmenů; zdroj [38] 

Po takto provedené přípravě u obvodových svislých konstrukcí se provede 

osazení těsnícího plechu – jeho zásady montáže, přesahů a upevnění byly již 

podrobně řešeny při provádění těsnících prvků základové desky, konkrétně v oddíle 

1.7.2.4.1 a tyto zásady budou analogicky použity i v tomto případě řešení napojení 

svislé a vodorovné konstrukce (stěna – strop). 

1.7.2.2.1.2 Řízené smršťovací spáry 

Pro vytvoření řízených utěsněných smršťovacích spár budou použity prvky 

Frank Stremaflex o šířce 150 mm se separačním plechem šířky 175 mm a výšky 2,96 

m – tj. po celé výšce stěn. Řízené spáry jsou v konstrukcích umístěny symetricky přes 

objektovou osu H v celkovém počtu 6 ks. Znázornění míst, kde budou umístěny 

včetně okótovaných vzdáleností je na následujícím obrázku (prvky pro řízené spáry 

jsou označeny červenou barvou). 
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Obrázek 109 - rozmístění prvků Frank Stremaflex pro řízené spáry; zdroj [projektová dokumentace] 

upraveno 

 
Obrázek 110 - prvek Frank Stremaflex; zdroj [38] 

Prvek pro vytvoření řízené smršťovací spáry bude ve vyznačených místech 

osazen a přichycen k vodorovné výztuži vázacím drátem po vzdálenosti přibližně 300 

mm. Po provedení těchto prvků bude pokračovat vyvazování výztuže a následné 

dokončení bednění.  

 

 
Obrázek 111 - ilustrativní fotografie osazení prvku Frank Stremaflex; zdroj [38] 
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1.7.2.2.2 Bednění – Doka  

Jak bylo zmíněno v úvodu, v oddíle 1.7.2.2.1 této kapitoly před zahájením 

vyvazování výztuže bude provedeno bednění svislých konstrukcí z vnější strany, tato 

podmínka se netýká stěny navazující na sousední objekt D, která bude bedněná 

pouze jednostranně. Jednostranné bednění bude prováděno analogicky jako 

oboustranné bednění s rozdílem, že bude pouze postaveno a zajištěno opěrnými 

prvky bez spojování s protějším dílcem, proto není tento postup zvlášť popisován.   

Stěnové bednění bude provedeno ze systémových dílců rámového bednění 

Doka Framax Xlife Plus, které budou dle výkresu bednění připraveny na 

předmontážních plochách, očištěny a opatřeny odformovávacím prostředkem a 

následně dopraveny věžovým jeřábem k místu zabudování jako smontované celky.  

Prvky byly zvoleny o výšce 3,30 m, tohoto přesahu nad horní líc stěn bude 

využito při betonáži stropních desek, kdy stěnové bednění z vnější strany bude 

ponecháno a bude zároveň sloužit jako bednění čela stropní desky. Dodání systému 

bude včetně příslušenství jako jsou betonářské lávky, bezpečnostní zábradlí apod.  

Stavba bednění musí být provedena v souladu s montážním návodem 

dodavatele.  

1.7.2.2.2.1 Bednění Doka – postup  

Jednotlivé panely / rámy bednění příslušných délek (dle výkresu bednění) 

k sobě budou spojovány rychloupínacími prvky RU Framax v počtu celkem 3 ks na 

jeden dílec po jeho výšce. Tyto prvky budou osazeny na přiložené rámy do drážky a 

úderem kladivem do ocelové hlavice na prvku dojde k upnutí čelistí a semknutí dílců 

k sobě.   

 

 
Obrázek 112 - rychloupínač RU Framax; zdroj [39] upraveno 

 
Obrázek 113 - rychloupínač RU Framax umístění; zdroj [39] upraveno 
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Dalším prvkem pro spojení rámových dílců stěnového bednění jsou prvky 

s možností délkového vyrovnání, tzv. uni upínače Framax, které budou použity 

především v místech, kde je nutné bednění doplnit o dřevěné hranoly (s maximální 

šířkou 200 mm) nebo hliníkovými systémovými profily Framax Alu. Způsob sepnutí 

čelistí je totožný jako u rychloupínačů RU Framax, popsaných v předešlém odstavci.  

 

 

 
Obrázek 114 - uni upínač Framax; zdroj [39] upraveno 

 
Obrázek 115 - uni upínač Framax umístění; zdroj [39] upraveno 

Jednotlivé prvky je díky celkové délce bednění, respektive délce bedněné stěny 

nutné vyztužit a vzájemně zafixovat v požadované poloze. K tomu poslouží upínací 

kolejnice Framax délky 0,9 m, které budou k rámovým prvkům připevněny 

univerzální svorkou Framax s kotevní matkou a podložkou. Tyto upínací kolejnice 

budou lokálně umístěny na výšku bednícího dílce v počtu 2 ks. 
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Obrázek 116 – kolejnice Framax 0,90m; zdroj [39] upraveno 

Samotné spojení dvou protilehlých dílců oboustranného bednění bude 

provedeno kotvami Framax Xlife Plus I 20,0 s nastavením vzdálenosti po 10 mm. Pro 

řešený objekt, kde budou prováděny konstrukce v rozsahu tlouštěk 250, 300 a 400 

mm budou tyto kotvy v délkovém provedení 15,0 – 30,0 cm a 25,0 – 40,0 cm. Kotvy 

budou na jedné straně zaústěny do kotevního pouzdra s kotevní matkou a na 

straně, kde se budou utahovat se osadí kotevní pojistka. 

 

 
Obrázek 117 - kotva Framax Xlife Plus I 20,0; zdroj [39] upraveno 

Svislé konstrukce 1PP jsou vzájemně propojeny pravými úhly, ale svírají i 

několik rozdílných ostrých a tupých úhlů – 74°, 81°, 99°, 106°, 120°, 150°, a to jak po 

vnitřním, tak vnějším obvodu. Všechny tyto rohy budou řešeny vnějšími (typ I) nebo 
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vnitřními (typ A) kloubovými rohovými prvky Framax Xlife Plus, které budou na 

okolní rámové dílce napojeny rychloupínači RU Framax, uni upínači Framax a tento 

spoj bude ještě vyztužen kolejnicí Framax.  

Úhly svislých konstrukcí splňují podmínky rozmezí použitých prvků: 

• Vnitřní kloubový roh A má radiální rozsah nastavení 60° - 135°

• Vnější kloubový roh B má radiální rozsah nastavení 90° - 180°

Obrázek 118 - vnější roh Framax 90°; zdroj [39] upraveno 

Obrázek 119 - řešení styku stěn v ostrých/tupých úhlech; zdroj [39] upraveno 



200 

 

Bednění krajních hran stěn, respektive jejich ukončení bude primárně 

provedeno univerzálním prvkem Framax Xlife, který bude ke kolmým dílcům 

připevněn univerzální svorkou Framax 10,0 – 16,0 cm. V případě, kdy je stěna kratší, 

než dílce stěnového bednění bude ke kotvení čela stěny použit vložený dřevěný 

hranol. 

 

 
Obrázek 120 - univerzální prvek Framax Xlife 3,30; zdroj [39] upraveno 

Postavené bednění je nutné zajistit v jeho poloze, k tomuto účelu se použijí 

opěrné / vzpěrné prvky – opěry bednění 340 IB. Opěry bednění provádíme i kvůli 

zajištění pevnosti bednění na místě při betonáži, aby nedošlo k povolení spínacích 

tyčí a usmýknutí bednění u paty, kde působí největší tlaková síla (vodorovný tlak 

zvyšující se s výškou konstrukce).  

Opěry budou mechanicky kotveny do podkladu. Jelikož se na základovou 

desku provede podlahové souvrství nevzniká potřeba otvory po kotvách zapravit.  

Dle výrobce je doporučeno, aby každá sestava (tj. 2 rámové dílce) byly 

podepřeny minimálně dvěma kusy podpěr, pokud statický návrh nestanoví jinak. 

 

 
Obrázek 121 - opěra bednění 340 IB; zdroj [39] upraveno 
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Po ustavení bednění na své místo, vyvázání výztuže a dokončení bednění 

včetně instalace podpěr a vzpěr dojde k umístění betonářských plošin Framax U 

1,25/2,70 m. Ty budou umístěny na obvodovém bednění z vnější strany. Vnitřní 

svislé konstrukce budou betonovány z pojízdného hliníkového lešení.  

Jedná se o předmontované (složené) plošiny, které se na předmontážní ploše 

rozloží, zábradelní konstrukce se zaaretuje ve svislé poloze. Přesun k postavenému 

bednění provede věžový jeřáb, který plošinu vyzdvihne čtyřbodovým závěsem za 

zajišťovací hák. Zajišťovací hák se po osazení plošiny a uvolnění ze závěsu uvolní a 

samovolně se zasune do obvodového rámu stěnového bednění, čím dojde k jeho 

upevnění proti nechtěnému zvednutí.  

Při napojování jednotlivých plošin, především v rozích bude provedeno 

přemostění fošnami s minimálním přesahem 300 mm.    

Pochozí betonářské lávky budou na svém konci opatřeny boční ochranou – 

ochranným zábradlím T. Boční zábradelní díl se po osazení doplní dřevěným prknem 

150 x 30 mm v okopové oblasti. 

Na protilehlou stranu betonářských plošin bude osazeno zábradlí – systém 

ochrany okraje XP výšky 1,20 m s dřevěnou výplní z prken 150 x 30 mm. Zábradlí 

bude na stěnové bednění napojeno pomocí Framax XP adaptéru, který umožňuje 

manipulaci se zábradlím – tj. sklopení o 15° ve směru horizontální osy směrem ven. 

Tohoto nastavení bude využito při betonáži. Po umístění adaptéru se provede 

nasunutí sloupků zábradlí a po jejich dokončení se do jednotlivých zarážek umístí 

prkna se vzájemným přesahem délky minimálně 300 mm.  

 

 
Obrázek 122 - betonářská plošina Framax U 1,25/2,70m; zdroj [39] upraveno 
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Obrázek 123 - přemístění a zajištění betonářské plošiny; zdroj [39] upraveno 

Obrázek 124 – boční ochranné zábradlí T; zdroj [39] upraveno 

Obrázek 125 - protilehlé zábradlí XP; zdroj [39] upraveno 
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Pro využití systému betonářských plošin bude bednění doplněno o. Tento 

systém jako samotné bednící dílce bude předmontován a následně umístěn na 

bednící dílce pomocí 2 ks rychloupínačů RU a připojovacím dílcem XS v horní a dolní 

¼ výšky, do takto připravených upevňovacích dílů bude vložen žebřík délky 4,40 m.  

 

 
Obrázek 126 - výstupový systém XS; zdroj [39] upraveno 

Bednění z vnitřní strany výtahových šachet, které mají obdélníkový a čtvercový 

půdorysný tvar s vnitřními rozměry 1,8 x 1,8 m a 1,8 x 2,48 m budou řešeny využitím 

šachtového bednění, které má v rozích umístěné odbedňovací rohy I Framax. Tyto 

rohy budou připojeny k rámovému bednění Framax Xlife Plus rychloupínači RU 

Framax, pro zvolenou výšku dílců 3,30 m je potřeba provést spojení dvojicí 4 

rychloupínačů, celkem tedy 8 ks.  

V případě těchto šachet bude prvně provedeno bednění z vnitřní strany a po 

provedení výztuže dojde k uzavření bednění z vnější strany. Pro usnadnění montáže 

budou rámy doplněny o jeřábová oka Framax na každé straně, přesun bednění jako 

celku následně proběhne věžovým jeřábem na čtyřbodovém závěsu.  

 

 
Obrázek 127 - odbedňovací rohy I Framax; zdroj [39] upraveno 
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1.7.2.2.3 Bednění – Peri  

Jak je patrné z výkazu kusů použitých prvků, ve schodišťovém tubusu je 

navržena stěna se zaoblením. Toto zaoblení je s vnitřním poloměr R=1,30 m a 

vnějším poloměrem R=1,55 m, kvůli tomuto poloměru není možné využít nosníkové 

bednění společnosti Doka a je nutné použít systém Rundflex společnosti Peri, který 

je použitelný pro poloměry od 1,0 m.  

Bednění se nebudou kombinovat při betonáži, ale jednotlivé části se napojí 

pracovní spárou. V první etapě se provedou přímé stěny, na které se po odbednění 

napojí kruhové bednění. Pro vytvoření pracovní spáry a jejího napojení bude použit 

těsnící pás Frank Stremaform šířky 160 mm a výšky 2,63 m.  

 

 
Obrázek 128 - ilustrativní fotografie prvku Frank Stremaform; zdroj [38]  

Osazení bude probíhat stejně jako v případě prvku pro utěsněné řízení 

smršťovací spáry, které bylo konkrétně popsáno v bodě 1.8.2.2.1.2. Aby byla 

zajištěno utěsnění mezi výztuží a lícem bednění bude tento prostor vyplněn 

dřevěnými hranolky, které odpovídají krytí výztuže – z exteriéru 40 mm a z interiéru 

30 mm. Tento hranolek bude k bednění přitlučen hřebíky. Po betonáži přímé části 

stěn a odbednění budou tyto hranolky odstraněny a provede se napojení kruhovým 

bedněním s přednastaveným poloměrem.  

 

 
Obrázek 129 - ilustrativní fotografie řešení pracovní spáry; zdroj [38]  
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1.7.2.2.3.1 Bednění Peri – postup  

Ustavení správného zaoblení bednění budou provádět dva pracovníci, kteří 

k nastavení použijí předem vyrobenou šablonu, podle které se provede nastavení 

napínacích vřeten.  

Při výrobě šablony je nutné dodržet dvě základní pravidla: 

• Šablona pro vnější rádius Re = poloměr monolitické konstrukce + 265,0 mm 

• Šablona pro vnitřní rádius Ri = poloměr monolitické konstrukce – 265,0 mm 

 

Nastavování vřeten bude probíhat směrem ven – tj. od vnitřního 

nastavovacího vřetena směrem ke kraji bednění. Jednotlivé segmenty budou 

spojovány BFD zámky, které je na obou stranách (vnějším a vnitřním bednění) nutné 

umístit ve stejných vzdálenostech proti sobě. Zámky BFD fungují na principu 

stahovacích čelistí – údery kladiva do hlavice se čelisti stahují. Pro výšku bednění 

Rundflex 3,0 m budou použity 3 ks zámků na každé straně. Bednění bude 

podepřeno u vnitřního poloměru třemi kusy stabilizátorů a na vnějším poloměru 

pěti kusy.  

Také toto bednění bude dodáno s bezpečnostními prvky a příslušenstvím 

v podobě stabilizátorů (podpěr / vzpěr) s kotevní patkou, zábradelních sloupků, 

konzolových prvků pro betonářské lávky GB80.  

 

 
Obrázek 130 - nastavení napínacích vřeten Peri Rundflex; zdroj [41] upraveno 

 
Obrázek 131 – Peri Rundflex spojení zámkem BFD přes dřevěný hranol; zdroj [41] upraveno 



206 

 

1.7.2.2.4 Prostupy  

1.7.2.2.4.1 Okenní a dveřní výplně  

Bednění prostupů pro okenní a dveřní výplně budou vzhledem k jejich 

rozměrům řešeny systémovým řešením dodavatele bednícího systému.  

 

 
Obrázek 132 - bednění otvorů systémem Doka; zdroj [39] upraveno 

1.7.2.2.4.2 Obdélníkové a čtvercové  

Prostupy obdélníkového nebo čtvercového průřezu budou řešeny tesařským 

způsobem – ze stavební překližky se vyhotoví obvodový rám, který bude spojován 

hřebíky a vruty, který bude rozepřen dřevěnými hranoly a následně umístěn do 

bednění.  

1.7.2.2.4.3 Kruhové – obvodové stěny  

Kruhové prostupy v obvodových stěnách budou řešeny prostupovými 

pažnicemi / průchodkami z plnostěnného PVC a integrovaným EPDM těsnícím 

hřebenem. Tímto způsobem budou řešeny prostupy DN150, DN200, DN250. 

Pažnice je dodávaná se sadou plastových víček, víčko se na již postavené 

bednění připevní dvěma hřebíky, následně se na takto připevněné víko nasune 

pažnice s osazeným druhým víkem a bude se pokračovat v druhé vrstvě (vnitřní) 

výztuže a následně po ní se bednění dokončí.  

Po odbednění se z obou stran pažnice odstraní víčka a prostup se protáhne 

kabelový svazek, ležatý svod kanalizace apod.  
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Obrázek 133 - pažnice pro bílou vanu; zdroj [49]  

1.7.2.2.4.4 Kruhové – vnitřní stěny  

Prostupy kruhového průřezu ve svislých vnitřních konstrukcích budou řešeny 

stejným systémem i materiálem jako bylo popsáno v předchozím bodě 1.8.2.2.3.3, 

pouze se z pažnice odstraní EPDM těsnící manžeta.  

1.7.2.2.5 Betonáž  

Betonáž monolitických stěnových konstrukcí v 1PP bude zajištěna přistavěným 

autočerpadlem. Subtilní svislé konstrukce, v tomto případě dvojice sloupů a kratší 

stěny budou betonovány pomocí bádie, kterou k místu ukládky čerstvého betonu 

přemístí věžový jeřáb. Čerstvý beton bude na staveniště dopraven z betonárny 

autodomíchávačem s objemem bubnu 7,0 m3.  

Pozice autočerpadla na zpevněných plochách staveniště je zakreslena a 

posouzena z pohledu dálkového a výškového, respektive hloubkového dosahu na 

samostatném výkresu. Samotnou betonáž budou provádět tři pracovníci, kteří se 

budou pohybovat po betonářských lávkách nebo na pojízdném lešení. 

Ukládka čerstvého betonu do bednění bude probíhat po vrstvách o mocnosti 

přibližně 0,5 m, přičemž souběžně s ní bude další pracovník provádět hutnění 

uloženého betonu vpichy ponorným vibrátorem. Při tomto způsobu hutnění je 

nutné vyvarovat se zvýšenému kontaktu mezi betonářskou výztuží a hlavicí 

ponorného vibrátoru. Výška shozu do bednění nesmí překročit hranici 1,5 m, aby 

nedocházelo k segregaci složek čerstvého betonu a vnášení dodatečného 

(nežádoucího) vzduchu a vzduchových bublin do konstrukce, která vytvoří štěrková 

hnízda. Po vylití druhé vrstvy bude provedeno hutnění obou vrstev ponořením 

vibrátoru do první vrstvy na hloubku alespoň 0,1 – 0,15 m, aby došlo ke kvalitním 

spojení obou vrstev. Tento způsob ukládky čerstvého betonu a jeho hutnění bude 

proveden po celé výšce konstrukce. 

Při hutnění budou pracovníci dbát zvýšené opatrnosti v okolí upevňovacích 

třmenů těsnících plechů, aby nedošlo k jejich vychýlení nebo dokonce vytrhnutí. 

Pokud k takové kolizi nastane, bude betonáž přerušena a prvek bude uveden do 

původního stavu.  

Po ukončení ukládky čerstvého betonu a kvalitního hutnění započne proces 

ošetřování betonu a technologická přestávka.  
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1.7.2.2.6 Odbednění  

Odbednění bude provedeno po uplynutí technologické přestávky. Přesnou 

dobu, kdy je možné konstrukci odbednit určí statik.  

Proces odbednění je v zásadě opačný postup jako montáž bednění, po 

demontáži se bednění očistí na zpevněné ploše tlakovou vodou a škrabkou. Takto 

očištěné bednění po demontáži bude uloženo na skládku. U stěnového bednění, 

jehož součástí jsou betonářské lávky a protilehlé zábradlí je nutné prvně provést 

demontáž těchto prvků a teprve poté je možné dílce bednění přemístit věžovým 

jeřábem.  

1.7.3 Vodorovné monolitické konstrukce 

Vodorovné monolitické konstrukce, v tomto případě konkrétně stropní desky 

jsou navrženy v tloušťce 200 mm. Pro bednění spodní hrany stropů byl zvolen 

bednící systém Dokaflex 1-2-4.  

Součástí bednění spodní hrany stropu budou i dvě rozšiřující hlavice o rozměru 

1,3 x 1,175 x 0,15 m (délka x šířka x tloušťka). Dále se při stavbě bednění zohlední 

požadavek na osazení izolace ISOLET 3I tloušťky 220 mm nad sklepními kójemi – 

v tomto případě se bednění čela desky provede dle obrázku č. 134 níže. 

Objekt je v hlavní části symetrický přes objektovou osu H, při tvorbě bednění 

je tedy uvažováno s postupem prací rozdělených na polovinu, která je vztažena 

k této ose.  

Bednění bude provedeno dle výkresu bednění stropní konstrukce.  

1.7.3.1 Bednění čel desky 

Jak bylo popsáno v dřívějším bodě, stěnové bednění po vnějším obvodě 

objektu bude ponecháno včetně opěrných prvků a využito jako bednění čel desky.  

Bednění čela desky na chodbě, kde byly realizovány dva sloupy bude 

provedeno univerzálními bednícími úhelníky, protože nadpraží jsou tvořena spodní 

hranou stropní desky (bez průvlaku).  

 

 
Obrázek 134 - bednění čela desky tl. 200 mm; zdroj [40] upraveno 
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1.7.3.2 Bednění spodní hrany stropu 

Prvním krokem bude rozmístění podpěr včetně opěrných trojnožek Top. 

Podpěry budou již v tomto kroku odhadem nastaveny na požadovanou výšku – tzv. 

hrubé výškové ustavení a opatří se spouštěcí hlavicí H20. Spouštěcí hlavice na 

podpěrách, které jsou umístěny v těsné blízkosti svislých konstrukcí budou 

natočeny, aby bylo možné provést odbednění úderem do vytloukacího klínu.  

 

 
Obrázek 135 - schéma kladení systému Dokaflex 1-2-4; zdroj [40] upraveno 

Po rozmístění stojek bude vyskládána první úroveň (primární rastr) dřevěných 

bednících nosníků H20 Top, které se montážními vidlicemi osadí do spouštěcích 

hlavic. Po osazení primárního rastru bude provedeno výškové urovnání dle 

požadavků projektu. Na takto připravený primární rastr nosníků bude obdobným 

způsobem provedena pokládka druhé úrovně (sekundární rastr) nosníků ve směru 

vzájemně kolmém (příčně). Nosníky tohoto systému se kladou se vzájemným 

přesahem alespoň jedné značky – tedy 0,5 m, pokud není statickým výpočtem 

stanoveno jinak.   

V místech umístění izolační desek ISOLET 3I a stropních hlavic budou podpěry 

ustaveny do nižší výšky, aby kompenzovaly tyto výškové rozdíly a spodní hrana 

stropní desky byla souvislá v celé ploše.  
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Obrázek 136 - Dokaflex 1-2-4 postup výstavby; zdroj [40] upraveno 

Obrázek 137 - primární rastr nosníků; zdroj [40] upraveno 

Obrázek 138 - sekundární rastr nosníků; zdroj [40] upraveno 

Stropní hlavice lze přirovnat k průvlakům a budou bedněny pomocí průvlakové 

kleštiny s nástavcem. Kleštiny se osazují na nosníky sekundárního rastru. Stejným 

způsobem bude řešena hrana plochy, do které se položí izolace ISOLET 3I. 

Obrázek 139 - průvlaková kleština a detail spojení desek; zdroj [40] upraveno 
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Následuje rozmístění mezilehlých podpěr, což jsou podpěry bez opěrných 

trojnožek. Maximální vzdálenost těchto podpěr jsou dvě značky – tedy 1,0 m. 

Podpěry jsou vybaveny čelisťovou přidržovací hlavicí H20 DF, která se otočením 

zachytí dolní pásnice bednících nosníků primárního rastru.  

 

 
Obrázek 140 - osazení podpěr; zdroj [40] upraveno 

Poslední krokem je pokládka bednících desek o rozměrech 250 x 50 cm a 200 

x 50 cm tloušťky 21 mm, dořezové desky a desky po obvodu budou přibity k 

nosníkům hřebíky s délkou alespoň 50 mm. Desky budou kladeny na sekundární 

rastr nosníků kolmo k jejich směru. Po ukončení pokládky provedeme kontrolu 

nivelací a porovnáme požadovanou úroveň spodní hrany stropní desky 

s provedenou. Pracovníci (tesaři) provádějící pokládku bednících desek budou jištěni 

proti pádu do hloubky  

 

 
Obrázek 141 - pokládka bednících desek; zdroj [40] upraveno 

Pokládku bednících desek následuje už jen nástřik odbedňovacím 

prostředkem.  
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1.7.3.3 Prostupy  

Prostupy se provedou v době, kdy bude ukončená pokládka alespoň poloviny 

bednících desek ke střední objektové ose H.  

Prostupy menších rozměrů, jako jsou instalační šachty apod. budou řešeny 

tesařským bedněním z rozepřených bednících desek dřevěnými hranoly spojených 

hřebíky.  

Prostup nad zimní zahradou bude řešen podobně jako stropní hlavice – tedy 

pomocí průvlakových kleštin.  

1.7.3.4 Vložení izolačních prvků  

Dle výkresu tvaru monolitických konstrukcí nad 1PP se provede osazení prvků 

přerušující tepelné mosty.  

Konkrétně se jedná o vložení 12 ks Isonosníků s nerezovými pruty s izolací 80 

mm, ty budou do bednění pouze položeny a provázány s výztuží dolní a horní oblastí 

stropní desky. 

Tepelná izolace z desek ISOLET 3I bude položena v celkové ploše 68,60 m2, 

taktéž volně. Hrany, a tedy i samotná poloha desek v bednění bude zajištěna na 

volných hranách průvlakovými kleštinami, alternativně univerzálním bednícím 

úhelníkem. 

1.7.3.5 Provádění spodní a horní vrstvy výztuže 

Krytí horní i spodní výztuže je dle části 02 – Betonové konstrukce projektu 

stanoveno na 25 mm.  

Po osazení tepelněizolačních prvků nastoupí na bednění železáři / vazači a 

započnou s vyvazováním výztuže stropní desky v dolní oblasti. Požadovaného krytí 

bude dosaženo použitím distančních prvků, pro spodní vrstvu výztuže se použijí 

betonové prvky nebo plastové lišty. Pro vzájemnou distanci obou vrstev výztuže se 

použijí ocelové distanční prvky – ohýbaní hadi.  

Výztuž bude v místě stykování spojena vázacím drátem, případně svařením dle 

požadavků projektové dokumentace. U Isonosníků bude jejich výztuž připevněna 

k hlavní nosné výztuži stropní desky vázacím drátem.  

 

 
Obrázek 142 - distanční ocelový "had"; zdroj [38]  
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1.7.3.6 Betonáž  

Betonáž stropní desky bude prováděna zároveň s průvlaky a stropními 

hlavicemi v jednom záběru bez dělení na pracovní či dilatační celky.  

Čerstvý beton bude na staveniště dopraven autodomíchávačem z betonárny, 

na staveništi bude připraveno autočerpadlo, které dopraví dopravený beton k místu 

ukládky. Postup ukládání čerstvého betonu bude probíhat od nejvzdálenějšího 

místa stropní desky – snížená část objektu u sousedního objektu D směrem 

k autočerpadlu. Po betonáži snížená části objektu se část pracovníků přemístí na 

zbylou část objektu, zůstanou pouze dva pracovníci, kteří budou vibračními lištami 

vyhlazovat povrch uloženého betonu. Podobný postup bude aplikován pro zbylou 

část betonované konstrukce.  

Pro ukládání a hutnění čerstvého betonu platí obecně stejné požadavky, jako 

u betonáže svislých konstrukcí, především výška shozu nesmí překročit výšku 1,5 m.  

Uložený beton bude hutněný ponorným vibrátorem a po ukončení se povrch 

betonu uhladí vibrační lištou (šířka lišty 2,4 m). Tloušť vrstvy uloženého betonu bude 

průběžně kontrolovaná rotačním laserem a latí s laserovým detektorem.  

Po ukončení ukládky čerstvého betonu a kvalitního hutnění započne proces 

ošetřování betonu a technologická přestávka. 

1.7.3.7 Odbednění  

Odbednění bude provedeno po uplynutí technologické přestávky. Přesnou 

dobu, kdy je možné konstrukci odbednit určí statik.  

Proces odbednění bude rozdělen na částečné a kompletní odbednění. Postup 

odbednění je v zásadě opačný postup jako montáž bednění, po demontáži se 

bednící desky očistí na zpevněné ploše tlakovou vodou a škrabkou. Takto očištěné 

desky budou uloženy na skládku. 

1.7.3.7.1 Částečné odbednění 

Při částečném odbednění se odstraní mezilehlé podpěry, následně se spustí 

stropní bednění úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice, čím celé bednění klesne o 

několik centimetrů. Poté začnou pracovníci odebírat bednící nosníky sekundárního 

rastru (příčně uložené), následuje odstranění bednících desek a opěrných trojnožek. 

Po těchto úkonech se podpěry upraví do takové výšky, aby nosníky primárního 

rastru podpíraly stropní konstrukci, čímž bude zamezeno zvýšenému průhybu při 

provádění bednění a betonáže svislých a vodorovných konstrukcí v dalším (vyšším) 

podlaží.  

Po částečném odbednění a vyzdění nosných konstrukcí v 1NP budou 

odstraněny bednící nosníky a spouštěcí hlavice v 1PP.  
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1.7.3.7.2 Kompletní odbednění 

Kompletní odbednění se provede dle systému 100-75-50-25-0 (vyjádření počtu 

umístěných podpěr v procentech) – tzn. ke kompletnímu odstranění stojek v 1PP 

dojde v momentě, kdy budou ukončeny svislé a vodorovné konstrukce v úrovni 4NP. 

 

 
Obrázek 143 - Dokaflex 1-2-4 postup odbednění; zdroj [40] upraveno 

1.8 Jakost a kontrola kvality 

Popis jednotlivých kontrol – kdo je provádí, na základě dokumentu či předpisu, 

co je jejich předmětem atd. je řešen v samostatné kapitole této diplomové práce, 

která je označena G. Kontrolní a zkušební plán – KZP. 

V tomto odstavci je popis kontrol, dle výše uvedeného popsán pouze heslovitě. 

1.8.1 Vstupní kontroly 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola připravenosti staveniště 

• Kontrola pracoviště 

• Kontrola konstrukcí z předešlých prací (základová deska) 

• Kontrola dodaného materiálu (bednění, výztuž) 

• Kontrola nářadí a pomůcek 

• Kontrola těsnících prvků u horní hrany základové desky 

1.8.2 Mezioperační kontroly 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola dodržování BOZP 

• Kontrola pracovníků 

• Kontrola geodetického vytyčení svislých konstrukcí (poloha) 

• Kontrola bednění 

• Kontrola výztuže a provedení těsnících prvků bílé vany 

• Kontrola dodávaného čerstvého betonu 

• Kontrola strojů 

• Kontrola betonáže (ukládání, hutnění, ošetření) 

• Kontrola odbednění 
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1.8.3 Výstupní kontroly 

• Kontrola výsledné geometrie (poloha, svislost)

• Kontrola pevnosti betonu

• Kontrola výsledné kvality (průsak vody, řízené spáry, štěrková hnízda u paty

svislých konstrukcí vlivem segregace čerstvého betonu)

• Kontrola čistoty pracoviště a staveniště

1.9 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v další samostatné 

kapitole H. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

1.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Ekologie a vliv výstavby na okolní prostředí a ovzduší včetně nakládání 

s odpady a vyhotovení tabulky odpadů s jejich zatříděním dle kategorií již bylo 

popsáno v dřívějších kapitolách diplomové práce, proto zde nejsou opětovně 

řešeny.  

Tyto aspekty byly řešeny v kapitolách A. Technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu, v oddíle 1.9 a v kapitole B. Projekt zařízení staveniště 

v oddíle 1.8. 
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1 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce 

1.1 Vstupní kontrola 

1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Před zahájením prací stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 

stavebníka provede kontrolu projektové dokumentace, kde budou kontrolovat 

především shodu statické části projektové dokumentace s architektonickým 

stavební řešením.  

Dále zkontrolují projektovou dokumentaci s výkresy profesí zejména pak 

zakreslené prostupy ve svislých a vodorovných konstrukcích. V případě zjištěných 

rozporů mezi projektovými dokumentacemi se stavbyvedoucí spojí se 

zodpovědným projektantem a tyto rozpory či nejasnosti v projektové dokumentaci 

si společně vyjasní před zahájením prací.  

Projektová dokumentace bude stavbyvedoucím kontrolována v průběhu 

výstavby, kde by se již neměly objevit závažné chyby, které by se měly eliminovat již 

před zahájením prací. Veškeré změny, popř. vyjasnění řešení se budou řešit na 

kontrolních dnech nebo se změna zakreslí do přílohy ke stavebnímu deníku, ve 

kterém tuto změnu stvrdí podpisem všechny zúčastněné strany. 

1.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu připravenosti staveniště 

s návrhem zařízení staveniště. Kontrolovat se bude, zda je staveniště zajištěné 

oplocením nebo zda je jiným vhodným způsobem zabráněno přístupu 

nepovolaných osob.  

Dále budou kontrolovat příjezdové cesty a staveništní komunikace, zda jsou 

zpevněné a vyspádované pro odtok srážkových vod. Kontrolovat budou skladovací 

plochy pro bednění a výztuž, aby před zahájením prací splňovaly požadavky 

technické zprávy zařízení staveniště – zejména potom velikost ploch a jejich 

zpevnění.  

V neposlední řadě stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu odběrných míst 

elektrické energie a zásobování vody, které nesmí vykazovat poškození, které by 

mohlo způsobit úraz nebo finanční škodu.  

Kontrolou projde i dopravní a výstražné značení v okolí staveniště a na jeho 

vstupu, především značky zakazující vstup nepovolaných osob musí být umístěny na 

jasně viditelném místě.  

V závěru mistr provede kontrolu míst a nádob pro ukládání odpadu z hlediska 

předepsaných požadavků, vyplývající z technické zprávy zařízení staveniště.  
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1.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

Před zahájením prací na nosných železobetonových konstrukcích 

stavbyvedoucí zkontroluje čistotu pracoviště a kompletnost předchozích 

dokončených prací.  

Provede se kontrola výškových a směrových bodů, u složitějších půdorysných 

tvarů (například zaoblené balkonové desky a sešikmená část schodišťového tubusu 

ve 14NP) bude povolán geodet, který ověří tyto body nebo vytyčí nové body pro 

potřeby stavby.  

Dále stavbyvedoucí zkontroluje prvky kolektivní ochrany na staveništi, zda 

splňují požadavky bezpečnostních předpisů. 

1.1.4 Kontrola tvaru, pevnosti a připravenosti z minulé etapy 

Stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru stavebníka provedou 

kontrolu prací z předchozí etapy – podkladní betonovou desku.  

Stavbyvedoucí zkontroluje výšku úrovně podkladního betonu, která by neměla 

mít větší odchylky jak 15 mm / 2 m nerezové lati, anebo lokálně 6 mm. Tuto kontrolu 

provede kalibrovanou nerezovou latí nebo vodováhou a kalibrovaným klínkem. 

Stavbyvedoucí provede nedestruktivní zkoušku únosnosti podkladního 

betonu, zda je připraven na zahájení pokládky spodní vrstvy výztuže.  

Dále stavbyvedoucí zkontroluje zajištění stavební jámy, zda je provedeno dle 

projektové dokumentace.  

Výsledek provedené kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

1.1.5 Kontrola dodaného materiálu 

Stavbyvedoucí nebo mistr bude přebírat veškerý materiál dovezený na 

staveniště.  

U každého materiálu bude kontrolován druh, množství a stav dle objednávky. 

Každý materiál přivezený na staveniště bude označen identifikačním štítkem (platí 

primárně pro betonářskou výztuž).  

Při zjištění závad na dodávce se tato závada uvede do dodacího listu, 

respektive předávacího protokolu. Dle míry a závažnosti zjištěné závady bude na 

posouzení stavbyvedoucího, zda takovou dodávku materiálu převezme nebo ne, na 

základě jeho rozhodnutí se následně provedou příslušné kroky. 

Veškeré dodací listy od materiálů budou na staveništi archivovány. 

1.1.5.1 Betonářská výztuž 

U výztuže stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu množství a druhu dle 

projektové dokumentace. Dodána výztuž bude již naohýbaná a dodána ve svazcích, 

které budou opatřené identifikačním štítkem, kde bude označená výztuž, název 

stavby, průměr a množství ve svazku. Podle těchto identifikátorů bude prováděno 

její skladování na staveništní skládce.  
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1.1.5.2 Čerstvý betonu 

U čerstvého betonu bude stavbyvedoucí kontrolovat konzistenci a odebírat 

vzorek do laboratoře, kde se provede zkouška pevnosti v tlaku na zkušební krychli. 

Čerstvý beton bude odebírán do bednící formy, která bude mít rozměry 150 x 150 

x 150 mm. Tato forma musí být nenasákavá, vodotěsná a vymazána odbedňovacím 

přípravkem. Tento vzorek se pošle do akreditované laboratoře po 28 dnech, kde se 

tento vzorek podrobí zkoušce pevnosti v tlaku pomocí lisu, který prvek zdeformuje. 

V laboratoři se bude testovat pevnost a způsob porušení. Minimální četnost odběru 

vzorku je prvních 50 m3, kdy se provede odběr vzorku alespoň 3x a poté 1x za 

200 m3. O této zkoušce se vyhotoví protokol, který bude součástí závěrečné zprávy 

při předání stavby. 

 

 
Obrázek 144 - minimální četnost odběrů vzorků pro posouzení shody; zdroj [47]  

Při příjezdu autodomíchávače stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje dle 

dodacího listu: 

• třídu betonu 

• stupeň prostředí 

• frakce kameniva v čerstvém betonu 

• konzistenci 

• případně přísady, které jsou stanovené pro vodostavební beton spodní stavby  

Po příjezd autodomíchávače se zkontroluje také čas příjezdu a v případě 

komplikací při betonáži také čas ukládky betonu, aby nebyl překročen časový 

interval zpracovatelnosti betonu – 90 min od namíchání v podzimním / zimním / 

jarním období a 60 min v letním období. 

Také zkontrolují teplotu prostředí v zimním období a v případě špatných 

teplotních podmínek se musí přijmout opatření, aby byla zajištěna výsledná kvalita 

betonové konstrukce.  
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Dále stavbyvedoucí nebo mistr provede zkoušku konzistence čerstvého 

betonu, pro kterou použijí nejvhodněji proveditelný způsob na stavbě – zkouška 

sednutí kužele. Výsledky všech prováděných zkoušek budou zapsány do stavebního 

deníku a doloženy fotodokumentací a případně i protokoly z akreditovaných 

laboratoří. 

 

Pro vodostavební beton se v akreditované laboratoři provede zkušební těleso 

viz. odstavec výše a podrobí se zkoušce působení tlakové vody. U vzorku po 28 

dnech se stanoví objemová hmotnost betonu. Zkušební vzorek se zatíží vodním 

tlakem, který bude působit na plochu, která nebyla zapravena hladítkem. Zkouška 

bude probíhat po dobu 72 hodin, po tuto dobu se nesmí objevit voda na druhém 

konci. Po skončení zkoušky vodním tlakem se těleso zatíží lisem kolmo k povrchu, 

na který působil vodní tlak a změří se délka průsaku. O této zkoušce se vyhotoví 

protokol, který bude součástí závěrečné zprávy. 

 

 
Obrázek 145 - Vyhovující způsoby porušení zkušebních krychlí; zdroj [47] 

1.1.5.2.1 Zkouška sednutí kužele 

Jak bylo popsáno výše, na stavbě se namátkově bude provádět kontrola 

konzistence dopraveného čerstvého betonu pomocí metody sednutí kužele.  

Zkušební nádoba (Abramsův kužel) se položí na rovnou, očištěnou podložku, 

která bude opatřena odbedňovacím nástřikem a naplní se přibližně do 1/3 svého 

objemu a provede se zhutnění, které je stanovena na 25 vpichů propichovací tyčí. 

Následně celý procesem opakujeme po doplnění další 1/3 objemu (tedy zhruba do 

2/3 celkového objemu), poté již zkušební kužel naplníme až po okraj a opět zhutníme 

25 vpichy. Po dolití po okraj a zhutnění stáhneme přebytečný beton z okraje kuželu 

a zvedeme jej. Následně si čerstvý beton během několika vteřin sedne a po uplynutí 

10 vteřin provedeme měření sesednuté výšky. Kužel, který vznikne po odstranění 

zkušební nádoby by měl zůstávat symetrický a neporušený. Na závěr dle odměřené 

výšky sednutí kužele provedeme zatřídění dopraveného čerstvého betonu do třídy 

S1 – S5. 

Zkouška je vhodná pro čerstvý beton s frakcí kameniva do 40 mm, pro větší 

velikosti zrna už není vhodnou.  
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Obrázek 146 - metoda sednutí kužele; zdroj [42] upraveno 

1.1.6 Kontrola strojů a zařízení, nářadí, měřické pomůcky 

Po příjezdu nebo dopravení stavebního stroje na staveniště bude před jeho 

použitím strojníkem za přítomnosti stavebního mistra provedena kontrola 

technického stavu stroje a jeho shoda s technickým průkazem. Mistr následně 

provede kontrolu strojníka, že je skutečně oprávněn k řízení a manipulaci s daným 

strojem – strojník doloží platným průkazem.  

Dále strojník před každým uvedením stroje do provozu provede kontrolu 

množství provozních kapalin a technický stav stroje, zda je práce způsobilý a 

v opačném případě bezodkladně zajistí nápravu. V době nečinnosti budou stroje 

odstaveny a zaparkovány na vymezených plochách a budou pod ně položeny vany 

pro zachycení případného úniku provozních kapalin.  

Mistr společně s vedoucím pracovní čety provede kontrolu nářadí a pomůcek, 

která spočívá v ověření technického stavu a opotřebení, celkovém počtu kusů, 

uložení a zabezpečení v uzamykatelném skladovacím kontejneru.  

Veškeré pracovní stroje a nářadí musejí mít platnou revizi o způsobilosti 

k používání.  

1.1.7 Kontrola způsobilosti pracovníků  

Nově příchozí pracovníci se budou při prvním nástupu na staveniště hlásit 

v kanceláři stavbyvedoucího, u kterého pracovník podstoupí školení BOZP a PO, 

které stvrdí svým podpisem do knihy BOZP. Dále při tomto postupu 

stavbyvedoucímu předloží veškeré dokumenty dokládající profesní způsobilost 

pracovníka (strojní průkaz, svářečský průkaz, řidičský průkaz a v případě pracovníka 

cizí státní příslušnosti i jeho platné pracovní povolení). Z profesních průkazů si 

stavbyvedoucí provede kopii, kterou založí a bude uchovávat po celou dobu stavby.  

Namátkově budou vybraní pracovníci podrobeni stavbyvedoucím (za účasti 

další osoby – svědka) kontrole na výskyt návykových látek v krvi – test na alkohol.  
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1.2 Mezioperační kontrola 

1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí bude v průběhu dne měřit venkovní teplotu. Teplota se bude 

měřit, respektive odečítat z meteostanice, která je umístěna v Brně – Bohunicích. 

Dále se teplota bude měřit na místě stavby za pomocí teploměru umístěného na 

místě, kde je minimalizován dopad zkreslení naměřených hodnot – tj. na místě kde 

nehrozí zkreslení hodnot teplejším či chladnějším teplotním mediem nebo kde 

nebude docházet ovlivnění měření přímým slunečním svitem.  

Dále bude stavbyvedoucí kontrolovat viditelnost na staveništi, která musí být 

minimálně 30 m a povětrnostní podmínky, nesmí překročit 11 m/s. Povětrnostní 

podmínky se budou měřit anemometrem. Dále nesmí probíhat vydatné dešťové 

nebo sněhové přeháňky anebo padat kroupy.  

Pokud při práci dojde k poklesu teplot na hodnoty nižší jak 5 °C dojde k přijetí 

náležitých opatření, aby práce mohly pokračovat. Práce budou zastaveny pouze za 

extrémních klimatických podmínek, kdy teploty klesnou hlouběji jak -5 °C.  

Při svařování oceli nesmí klesnout teplota pod 0 °C, zde nemohou být 

uplatněna jiná opatření než pozastavení prací.  

Veškeré výsledky denního měření se zapíší do stavebního deníku. 

1.2.2 Kontrola BOZP na pracovišti 

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude prováděna 

stavbyvedoucím a mistrem průběžně každý den. Dále bude tuto činnost doplňovat 

koordinátor bezpečnosti práce, kterou si sjednal stavebník a bude probíhat v 

pravidelných týdenních intervalech.  

Zodpovědné osoby budou zejména kontrolovat místa, kde hrozí vysoké riziko 

nebezpečí zejména při pádu z výšky nebo do hloubky. Budou kontrolovat zajištění 

kolektivní ochranou. V místech, kde nejde zhotovit kolektivní ochrana budou 

pracovníci kontrolováni, zda používají prostředky pro osobní zajištění.  

Dále budou pracovníci kontrolováni, zda nosí pomůcky OOPP a v měsíčním 

intervalu budou kontrolování, zda nejsou pod vlivem zakázaných a návykových látek, 

zejména alkoholu. V případě jakékoli pochybnostech stavbyvedoucího nebo mistra 

se provede okamžitá dechová zkouška, ke které bude pracovník vyzván 

stavbyvedoucím.  

Všichni pracovníci přítomni na stavbě musí být před zahájením pracovní 

činnosti proškoleni na ochranu a bezpečnosti při práci, kde po školení stvrdí svým 

podpisem do knihy BOZP účast na školení, a že tomuto školení rozuměli.  

Veškeré porušení nebo rozpor s pravidly BOZP se zapíší do knihy BOZP.  

V případě jakéhokoliv úrazu na staveništi se provede zápis do knihy úrazů, 

v případě závažnějšího zranění či úmrtí na staveništi se zavolají příslušné 

bezpečností a záchranářské složky České republiky a incident se ohlásí na oblastním 

inspektorátu práce. 
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1.2.2.1 Kontrola pracovníků 

Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu pracovníku, zda dodržují bezpečností 

předpisy na staveništi, zejména zda používají OOPP a pomůcky osobního jištění při 

rizikových prací.  

Stavbyvedoucí bude v časových intervalech minimálně 1x za týden provádět 

namátkovou dechovou zkoušku a při podezření na přítomnost alkoholu v krvi 

pracovníka, s ním provede okamžitou dechovou zkoušku. U všech dechových 

zkoušek musí být přítomná třetí osoba – svědek a výsledek této zkoušky bude 

zapsán do protokolu, který všechny zúčastněné osoby podepíší a datumují. 

Dále bude u činností, které vyžadují speciální průkazy (zejména u svářečů, 

jeřábníků) provádět jejich kontrolu, zda jsou průkazy platné a zda průkaz patří 

osobě, která jej předkládá.  

Stavbyvedoucí bude průběžně provádět a zapisovat denní docházku, která bude 

součástí stavebního deníku. Tu bude vést jak pro kmenové zaměstnance, tak pro 

pracovníky pracující jako subdodavatelé. 

1.2.3 Kontrola strojů a zařízení 

Mistr společně s obsluhou stroje (strojníkem s platným příslušným strojním 

průkazem) provede před zahájením činnosti kontrolu stroje.  

Obsluha stoje zodpovídá za technický stav stroje a je povinna řádně a pravdivě 

vést strojní deník. V případě závažného porušení, popř. ekologického znečištění 

půdy vlivem špatného technického stavu stoje se provede odstranění škody a zápis 

do stavebního deníku. 

Technický stav jeřábů budou jeřábníci kontrolovat každý den a každého půl 

roku bude volán servis, který provede kompletní prohlídku stroje a seřízení.  

Vazači budou kontrolovat technický stav vazácích prostředků, před přesunem 

břemen, zda nevykazují poškození nebo únavu materiálu, které by mohly vést 

k poruše při zatížení. Veškeré vázací prostředky a příslušenství sloužící pro zdvih 

břemen musí mít platné revize. 

Mistr bude kontrolovat, zda přívodní kabel k hlavnímu staveništnímu 

rozvaděči a podružným rozvaděčům nevykazuje známky poškození, zejména 

poškození izolace přívodních kabelů. Dále bude mistr kontrolovat, zda mají veškerá 

elektrická zařízení a stroje revizi od certifikované osoby, v případě vypršení lhůty 

revize se zařízení nechá zkontrolovat oprávněnou osobou.  

Veškerá měřící zařízení musí být zkalibrována, kalibrace přístrojů se provádí 

v akreditované laboratoři v intervalu alespoň 1x za kalendářní rok. Veškeré měřící 

zařízení musí mít platný certifikát.  
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1.2.4 Kontrola skladování materiálu 

1.2.4.1 Betonářská výztuž 

Skladování výztuže bude kontrolovat vedoucí čety železářů. Bude kontrolovat 

povrch skládky, který nesmí být znečistěný a musí být zhutněný. Skládka musí být 

vyspádovaná v příčném směru a odvodněná.  

Veškerá výztuž uložená na skládce bude opařená identifikačním štítkem, dle 

kterého bude výztuž skladována tak, aby mohla být výztuž odebíraná v pořadí dle 

technologického postupu.  

Veškerá výztuž uložená na skládce bude na podkladcích o výšce 100 mm. 

Podkladky budou rozmístěné, tak aby se výztuž nedotýkala země.  

Během výstavby bude výztuž kontrolována, aby po ní pracovníci nešlapali a 

nenanášeli na ni nečistoty. V případě uložení výztuže na pracoviště se musí zajistit, 

aby výztuž nepřišla do kontaktu s odbedňovacím nástřikem.  

1.2.4.2 Bednící dílce 

Kontrolu skladování bednění bude kontrolovat vedoucí čety tesařů, kdy bude 

kontrolovat zejména povrch skládky a odvodnění.  

Veškeré bednící dílce budou skladované na sobě, kdy výška bednících dílců 

nesmí přesáhnout 1,50 m.  

Dále bude vedoucí čety tesařů dbát na pořádek a na to, aby mezi jednotlivými 

bednícími dílci byla zachována průchodná šířka min. 0,75 m, tak aby se dalo chodit 

mezi jednotlivými dílci a dal se odebírat materiál pro bednění.  

Stojky pro bednění bude skladováno v přepravních koších a spojovací a drobný 

materiál bude skladován na skládce v ocelových koších. 

1.2.5 Kontrola základových konstrukcí 

Popis kontroly betonáže a ukládání výztuže je popsáno dále, zde je popsána 

výsledná kontrola základové desky.  

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka provedou kontrolu, kdy se 

zkontroluje rovinnost základové desky pomocí latě pro měření rovnosti 

vodorovných konstrukcí. Tato lať je opatřena na obou koncích podložky o velikosti 

20 mm a pod tuto lať se vsouvá klínek, který má stupnici ± 10 mm ze kterého se 

vyčte, zda vodorovná konstrukce vyhoví nebo ne.  

Pro vodorovnou konstrukci, kde již nebude prováděna povrchová úprava je 

dovolená odchylka 5 mm na 2 m lati.   

Zkontroluje se únosnost desky nedestruktivní metodou pomocí Schmidtova 

tvrdoměru zjistí se aktuální pevnost, která by měla odpovídat 60-70 % konečné 

pevnosti v tlaku pro další manipulační práce.  

Stavbyvedoucí také provede vizuální kontrolu, zda základová deska 

neobsahuje trhliny.  

U základové desky se zkontroluje výztuž, která bude navazovat na svislé 

konstrukce, zda je provedena dle projektové dokumentace a zda nedošlo k vychýlení 

od svislé roviny v průběhu provádění základové desky a zda pro stykování vyčnívá 
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potřebná délka výztuže. Na konce vyčnívající výztuže budou osazeny plastové 

ochranné prvky výrazné barvy, jejich přítomnost je také předmětem této kontroly. 

Po této kontrole se provede zápis do stavebního deníku, kde se zapíše 

skutečnost zjištěná z této kontroly. 

1.2.6 Kontrola bednění 

Vedoucí čety bude v průběhu bednění jak svislých, tak vodorovných konstrukcí 

kontrolovat ostatní pracovníky, zda sestavují bednění dle kladečského plánu od 

dodavatele bednění.  

Po vybednění konstrukcí bude stavbyvedoucí kontrolovat prostorovou tuhost 

bednění, vzdálenost stojek pro bednění vodorovného stropu, těsnost spár, čistotu 

bednění, opatření odbedňovacím nátěrem a provedení prostupů v bednění.  

Bednění bude kontrolováno vzhledem k výškovým a směrovým bodům, které 

vytyčil před zahájením bednění geodet.  

Stavbyvedoucí společně s koordinátorem bezpečnosti budou kontrolovat 

zajištění osob proti pádu z výšky, které bude zhotoveno jednak systémem kolektivní 

ochrany a jednak osobním jištěním.  

Před zahájením betonáže ještě provede vizuální kontrolu technický dozor 

stavebníka, zda bednění vykazuje tuhost pro zatížení, které na bednění bude 

působit.  

O této kontrole provede zápis do stavebního deníku technický dozor investora.  

Kontrola svislosti bednění je znázorněna na obrázcích níže. Svislost bednících 

dílců pak musí odpovídat maximální odchylce h/200 (max 30 mm). 
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Obrázek 147 - orientační mezní odchylky při osazení bednění; zdroj [45] 

1.2.7 Kontrola výztuže 

V průběhu vázání výztuže bude vedoucí čety kontrolovat ostatní pracovníky, 

zda postupují dle projektové dokumentace.  

Bude kontrolovat krytí výztuže, které bude zajištěno distančními tělísky, dále 

bude kontrolovat spoje mezi jednotlivými styky výztuže a zda jsou pruty výztuže 

k sobě svázány vázacím drátem.  

V případě nutnosti svařování zkontroluje sváry po svářečích, které musí 

odpovídat jednak projektové dokumentaci, tak technologii provádění.  

Po vyvázání výztuže bude alespoň tři dny předem vyzván technický dozor 

stavebníka, aby provedl převzetí výztuže, zde bude probíhat obdobná kontrola jako 

při provádění vázání výztuže. Technický dozor pak zapíše výsledek do stavebního 

deník. 

Při vázání výztuže se mohou vyskytnout odchylky, které nesmí být větší než 

odchylky znázorněné na obrázku níže.  
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Obrázek 148 - mezní odchylky polohy betonářské výztuže; zdroj [46] upraveno 

1.2.8 Kontrola těsnících prvků (bílá vana) 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem stavebníka zkontrolují v rámci 

uložení výztuže také osazené prvky systému bílých van – tj. kontrola prvků uložených 

do míst řízených spár, kde musí být plechy, které k sobě budou v přesazích spojeny 

natavením nebo zajišťovací svorkou.  

Dále se bude kontrolovat uchycení křížových plechů v řízených smršťovacích 

spárách k výztuži, tak aby při betonování nedošlo k jejich posunutí nebo 

deformacím.  

Dodavatel čerstvého betonu v betonárně připraví recepturu dle požadavků 

projektové dokumentace s přísadou Xypex Admix C-1000 NF, tato skutečnost se 

ověří kontrolou dodacího listu a odebere se vzorek a provede se zkouška – viz. bod 

kontrola čerstvé betonové směsi.  

Technický dozor převezme prvky pro bílou vanu společně s výztuží a napíše 

zápis do stavebního deníku. 
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1.2.9 Kontrola průběhu betonáže a hutnění 

Stavbyvedoucí s mistrem bude dohlížet na celý průběh ukládání čerstvého 

betonu. Při každé dodávce čerstvého betonu z betonárny zkontrolují shodu 

specifikace dodávky s projektovou dokumentací. Dále budou kontrolovat čas 

příjezdu autodomíchávače na staveniště, aby nevznikaly prostoje ukládky čerstvého 

betonu a nebyl tak překročena doba zpracovatelnosti betonu.  

Také budou kontrolovat, zda nedochází k přimíchávání vody do čerstvého 

betonu na staveništi, čímž by byl ovlivněn vodní součinitel betonu a v samotném 

důsledku i kvalita výsledné betonové konstrukce. V případě nutnosti přidání vody do 

čerstvého betonu, se stavbyvedoucí pod tento příkaz podepíše na dodací list.  

Dále budou kontrolovat technologii ukládání betonové směsi, kdy nesmí být 

výška ukládání větší jak 1,5 m. Během betonáže se bude průběžně kontrolovat stav 

bednění, které nesmí vykazovat známky deformace, v případě pochybnostech o 

stavu bednění se betonáž okamžitě zastaví.  

Stavbyvedoucí odere před betonáží vzorek betonu, který bude poslán do 

laboratoře, ke zkoušce pevnosti v tlaku tato zkouška je popsána v bodě 1.1.5.2 

Čerstvý beton. 

1.2.9.1 Kontrola hutnění čerstvého betonu 

Při hutnění čerstvého betonu se bude kontrolovat technologie hutnění, která 

je popsána v technologickém předpise, zejména se bude kontrolovat, aby jednotlivé 

vpichy vibrátoru byly kolmé a nesměřovaly do stejného místa vícekrát po sobě a aby 

se vibrátor při hutnění nedotýkal bednění a výztuže.  

Obecné instrukce k provedení hutnění: 

• Vzdálenost vpichů vibrátoru max. 1,4násobek viditelného poloměru účinnosti 

vibrátoru 

• Rychlost pohybu vibrátoru při ponořování a vytahování přibližně 5-8 cm/s 

• u betonáže svislých nebo vyšších konstrukcí je nutné zajistit kvalitní 

provibrování nově, ale i dříve uložené vrstvy čerstvého betonu, a to ponořením 

vibrátoru do již zvibrované vrstvy alespoň 100-150 mm 

• vibrování bude prováděno, dokud se na povrchu uloženého čerstvého betonu 

nebudou objevovat vzduchové bubliny 

 

 
Obrázek 149 - správně prováděné hutnění; zdroj [43] upraveno 
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Obrázek 150 - špatné prováděné hutnění; zdroj [43] upraveno 

1.2.10 Kontrola ošetřování betonu 

1.2.10.1 Ošetření v letním období 

Po dokončení ukládky čerstvého betonu se bude pokračovat s ošetřováním 

betonu, které bude zahájeno ihned poté.  

V letních teplotách nad +25 °C se bude kropit vybetonovaná konstrukce, která 

dosáhla 5 MPa pevnosti v tlaku alespoň 3x denně. Při extrémních vysokých teplotách 

nad +30 °C se bude kropit konstrukce alespoň 5x denně a svislé konstrukce se 

přikryjí folií a vodorovné konstrukce se přikryjí geotextilií, která se bude během dne 

zvlhčovat. Ošetřovat konstrukci se bude minimálně 12 hodin.  

U vodorovných konstrukcí se provede nástřik vhodných ošetřovacích hmot, 

který zpomalí proces tuhnutí.  

Veškeré procesy ošetřování betonu v letním období zapíše stavbyvedoucí do 

stavebního deníku. 

Konstrukce se ošetřují dle třídy 2, 3, 4, které udávají nejkratší dobu pro 

ošetřování. 

 

 
Obrázek 151 - třídy ošetřování betonu; zdroj [46] upraveno 
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1.2.10.2 Ošetření v zimním období 

Stavbyvedoucí bude každý den kontrolovat 4x denně teplotu venkovního 

prostředí, kdy bude muset přijmout opatření pro již vybetonované konstrukce, které 

jsou v procesu zrání nebo úplně zastavit plánované betonáže, kdy by nízké teploty 

mohly mít negativní vliv na výsledek betonové konstrukce.  

Při betonování nesmí klesnout teplota pod 0 °C, dokud betonová konstrukce 

nedosáhne hodnoty min. 5 MPa. Při nižších teplotách než 0 °C se musí provést 

opatření. Dovolený pokles teploty při chladnutí je max. 10 °C/h.  

 

Zimní opatření v ranném staří se musí provádět z důvodu: 

• Minimalizování plastického smršťování 

• Zajištění dostatečné pevnosti povrchu 

• Zajištění dostatečné trvanlivosti povrchové vrstvy 

• Ochrany před vlivem klimatických podmínek 

• Zamezení zmrznutí 

• Ochrany před škodlivými otřesy, nárazy, nebo poškozením 

 

Stavbyvedoucí navrhne opatření, které eliminují účinky spojené s nízkou 

teplotou okolního prostředí.  

Možná proveditelná opatření: 

• Provést změnu v receptuře a zvýšit třídu cementu 

• Zajistit ohřev záměsové vody na teplotu alespoň +80 °C 

• Vyhřívat bednění před uložením čerstvého betonu 

• Zakrytí vodorovných konstrukcí fóliemi 

• Nepřímo ohřívat uložený beton, respektive temperovat prostor pod 

betonovanou vodorovnou konstrukcí 

1.2.11 Kontrola zrání betonu 

Mistr, případně stavbyvedoucí bude během procesu zrání betonu kontrolovat 

konstrukci, zda nevykazuje trhliny a pomocí nedestruktivní zkoušky (Schmidtovým 

tvrdoměrem) bude provádět namátkou kontrolu nárůstu pevnosti betonu v tlaku. 

Dále bude kontrolovat pracovníky, zda ošetřují betonovou konstrukci dle 

technologického předpisu.  

Veškeré výsledky nedestruktivních zkoušek a úkony pro ošetření betonové 

konstrukce stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku. 
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1.2.12 Kontrola odbednění 

Odbedňování veškerých konstrukcí bude provedeno na pokyn 

stavbyvedoucího, který bude termíny odbednění konzultovat se statikem, který určí 

počet dní, kdy je možné konstrukce odbednit nebo provede výpočet na základě 

aktuálních klimatických podmínek (zejména teploty a vlhkosti).  

V letním období se bednění svislých konstrukcí ponechá delší dobu, než je 

předepsáno z důvodu ochrany před slunečním svitem a tím ochrany betonu před 

trhlinami.  

Stavbyvedoucí bude kontrolovat bezpečnosti pracovníků při odbedňování, aby 

dodrželi plán BOZP a technologický předpis. Po odbednění bude stavbyvedoucí také 

kontrolovat pracoviště v místě bednění a také uložení prvků na skládku, tak aby se 

zamezilo zvýšenému nebezpečí úrazu.  

Stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku určí datum odbednění dle 

nedestruktivní zkoušky. 

1.3 Výstupní kontrola 

1.3.1 Kontrola výsledné geometrie  

Po odbednění a po dotvarování konstrukce mistr změří pomocí kalibrovaných 

měřících přístrojů celkovou geometrii konstrukce, kdy se bude zaměřovat zejména 

na svislost a vodorovnost konstrukcí, která se musí pohybovat v požadovaných 

odchylkách uvedených v tabulce níže.  

Odchylky mistr zjišťuje pomocí kalibrovaného nivelačního přístroje a 

kalibrovanými měřícími prostředky jako jsou pásma, svinovací metry, normované 

latě pro měření nerovnosti na vodorovné desce a vodováhy.  

Dále bude kontrolovat celistvost konstrukce zejména veškeré prostupy 

konstrukcí a polohu otvorů dle projektové dokumentace.  

Dále bude kontrolovat výškové uspořádání konstrukcí vzhledem k výškovému 

bodu. 
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1.3.1.1 ČSN EN 13670 – G.10.7 Tolerance pro rovinnost povrchů a přímost hran 

 
Obrázek 152 – dovolené odchylky pro povrchy a hrany; zdroj [46]  

1.3.1.2 ČSN EN 13670 – 10.4 Geometrická tolerance sloupů a stěn 
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Obrázek 153 - mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny; zdroj [46] 

1.3.1.3 ČSN EN 13670 – G.10.4 Geometrická tolerance sloupů a stěn  

 
Obrázek 154 - dovolené odchylky pro polohu sloupů a stěn, vodorovné řezy; zdroj [46] 
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1.3.1.4 ČSN EN 13670 – G.10.5 Geometrická tolerance nosníků a desek 

 
Obrázek 155 - dovolené odchylky pro nosníky a desky; zdroj [46] upraveno 
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1.3.1.5 ČSN EN 13670 – G.10.7 Tolerance pro otvory (kruhové a pravoúhlé) a vložené 

prvky  

 
Obrázek 156 - dovolené odchylky pro otvory; zdroj [46] 
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1.3.2 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola pevnosti betonu bude na stavbě prováděna stavbyvedoucím za 

pomocí nedestruktivní metody a v akreditovaných laboratořích.  

V laboratořích se budou kontrolovat vzorky, které byli odebrány na stavbě při 

betonování. Počet vzorků je stanovený v kapitole 1.1.5.2 Čerstvý beton.  

Beton v laboratoři bude zkoušen dle ČSN EN 12390 pro zjištění pevnost v tlaku, 

tahu za ohybu, příčném tahu apod. Ze zkoušky bude vyhotovený protokol o zkoušce, 

který bude součástí závěrečné zprávy. 

1.3.3 Kontrola kvality provedení 

Stavbyvedoucí po odbednění zkontroluje konečný vzhled betonové 

konstrukce, který by neměl obsahovat místa nezaplněná betonem tzv. štěrková 

hnízda ani rozměrnější kaverny. V případě, že se na konstrukci vyskytují štěrková 

hnízda, tak se beton očistí od částí, které jsou nestabilní a odstraní se na hutný 

beton. Před nanesením vysprávkové malty, která je na bázi cemento-polymerní 

směsi, se lokální místo očistí a zbaví se prachu.  

O kontrole a případné sanaci lokálního místa se zapíše zápis do stavebního 

deníku a pořídí se fotodokumentace, která bude součástí příloh při předání stavby. 

1.3.4 Kontrola pořádku na pracovišti a staveništi 

Po skončení prací stavbyvedoucí provede kontrolu čistoty pracoviště. 

Pracoviště bude vyklizené a zametené. Po odbednění vodorovných konstrukcí se 

zamete a provede se kontrola, zda se na pracovišti nenacházejí hřebíky, které by 

mohli způsobit úraz. Po odbedňování se bude odpad vzniklý během prací likvidovat 

dle odpadového hospodářství, kde mistr provede kontrolu, zda se odpad ukládá do 

správných kontejnerů.  

O zlikvidování odpadu provede společnost zabývající se recyklací odpadu 

protokol, který bude deklarovat zlikvidování odpadů či případné další využití 

odpadů. 

1.3.5 Kontrola provedených konstrukcí s projektovou dokumentací 

Na závěr provede mistr kontrolu rozsahu provedených prací – tj. kontrolu, zda 

byly veškeré monolitické železobetonové konstrukce na stavbě objektu F provedeny 

v objemu / rozsahu, který stanovuje projektová dokumentace ve své části 02 – 

Betonové konstrukce. Jedná se tedy o soulad provedených prací / konstrukcí ve 

srovnání s výkresem tvaru základových konstrukcí a 1PP.  
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1 Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci – BOZP 

Předmětem této kapitoly je vyhledání potenciálních nejvýznamnějších rizik při 

provádění vybraných technologických etap – monolitické konstrukce hrubé stavby a 

zemní práce a návrh vhodných opatření.  

1.1 Zařízení staveniště 

Zajištění staveniště 

Riziko Neoprávněné vniknutí osob do prostorů staveniště. 

Opatření 

Staveniště bude po celém svém obvodu zajištěno mobilním 

oplocením o výšce 2,0m, které bude provedeno z plné a propustné 

výplně dle výkresu zařízení staveniště B.101 – B.103. Jednotlivé 

plotové dílce budou vzájemně spojeny bezpečnostními spojkami a 

sadou proti nadzdvihnutí, které budou bránit nežádoucímu rozpojení 

nebo nadzdvihnutí oplocení. 

Dále bude u vstupu na staveniště umístěna výstražná cedule se 

zákazem vstupu nepovolaných osob a zákazem vjezdu všem 

motorovým vozidlům kromě dopravní obsluhy staveniště.  Součástí 

těchto cedulí bude i staveništní banner, který byl popsán v kapitole 

věnující se zařízení staveniště.  

1.2 Zemní práce 

Pád do hloubky 

Riziko Pád do hloubky z okraje stavební jámy. 

Opatření 

Stavební jáma bude po celém obvodu obehnána jednosloupkovou 

zábradelní konstrukcí výšky 1,1 m, která bude od hrany jámy vzdálena 

minimálně 1,5 m. Toto opatření je zachyceno na výkrese zařízení 

staveniště pro zemní práce B.101. 

Zajištění stěn výkopů – svahování 

Riziko 
Usmýknutí stěn stavební jámy a následný sesuv zeminy s nebezpečím 

zavalení pracovníků ve výkopu. 

Opatření 

Na základě provedených geologických vrtů v dané lokalitě byla 

zemina zatříděna jako jílovitá hlína. Stěny výkopů budou svahovány 

ve sklonu 1:0,5 (vertikální:horizontální vzdálenost).  

Vzhledem k hloubce základové spáry budou zřízený lavičky (bermy) o 

šířce 0,5 m. Tyto lavičky budou provedeny ve výšce maximálně 3,0 m, 

čímž rozdělí stěnu výkopu na dvě části.  



244 

Zajištění výkopů pod výtahovými šachtami 

Riziko Vkročení do prohlubně 0,85 m a následný pád. 

Opatření 

Po obvodu budou jámy pro dojezdy výtahových šachet opatřeny 

mobilní davovou zábranou (samostojná zábrana lehčí) výšky 1,1 m, 

která bude od hrany výkopu umístěna ve vzdálenosti 1,5 m.  

Obrázek 157 - mobilní zábrana samostojná; zdroj [50] 

Přístup do stavební jámy 

Riziko Pád do hloubky/do stavební jámy. 

Opatření 

Pracovníci budou využívat ke vstupu a výstupu do a ze stavební jámy 

pouze konstrukce k tomuto účelu provedené – tesařsky vyrobené 

provizorní schodiště. Schodiště bude šířky 1,5 m a bude opatřeno 

zábradelní konstrukcí po obou stranách výšky 1,0 m.  

Práce a pohyb v okolí strojní mechanizace 

Riziko Úraz vlivem pohybu stroje. 

Opatření 

Pracovníci se při zemních pracích budou pohybovat v bezpečném 

koridoru v okolí pracujících stavebních strojů. Tento koridor je 

stanoven na manipulační prostor / dosah stroje s připočtenou 

bezpečnou vzdálenosti alespoň 2,0 m.  

1.3 Hrubá stavba – monolitické konstrukce 

Pád osob z výšky 

Riziko Pád pracovníků z volného okraje konstrukce. 

Opatření 

Volné okraje jako jsou balkonové desky a stropní konstrukce budou 

na svých okrajích opatřeny sloupkovým zábradlím výšky 1,1m se 

třemi úrovněmi horizontální výplně (jedna umístěna u okopové 

hrany) z dřevěných fošen 150/30 mm, které budou kladeny se 

vzájemným přesahem alespoň 150 mm.  

Zábradlí musí odolat boční síle 1,0 kN/bm (100 kg). 
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Obrázek 158 - ochrana volného okraje; zdroj [51] 

Pozastavení prací z důvodů klimatických podmínek 

Riziko Vyšší míra nebezpečí úrazu 

Opatření 

Při zhoršených, respektive nepříznivých klimatických podmínkách 

budou stavební práce pozastaveny na dobu nezbytně nutnou. Práce 

budou pokračovat ve chvíli, kdy se klimatické podmínky vrátí do 

přijatelných norem. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami je myšleno: 

• Prudké, nárazové dešťové nebo sněhové přeháňky

• Bouřky, námraza

• Vítr o rychlosti >8 m/s (práce na zavěšených pracovních

plošinách, pojízdném lešení a žebřících nad 5m výšky) v ostatních

případech 11 m/s

• Teplota klesne -10 °C

• Viditelnost je menší než 30,0 m

Pád předmětů z výšky 

Riziko Úraz pracovníka vlivem padajícího předmětu z výšky. 

Opatření 

Pracovníci, kteří pracují s manuálním nářadím (kladiva, svinovací 

metry, šroubováky, kleště, tesařské kladivo apod.) budou vybaveni 

pracovními opasky na nářadí.  

Dále budou hrany konstrukcí, na kterých jsou prováděny práce 

opatřeny zarážkou o výšce 150 mm. 

Shoz předmětů nebo materiálu z výšky je přísně zakázán. 
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Obrázek 159 - ochrana volného okraje; zdroj [51] 

 

Žebříky   

Riziko Pád ze žebříku při výstupu/sestupu a při práci na něm. 

Opatření 

Žebříky budou umístěny takovým způsobem, aby byla zajištěna jeho 

stabilita během používání: 

• Žebřík bude postaven na pevný a únosný podklad 

• Žebřík bude opřen oběma bočnicemi o konstrukci 

• U paty bočnic bude žebřík opatřen gumovými protiskluznými 

patkami a zajištěn mechanicky proti vybočení z polohy nebo 

prokluzu (na podkladní betonovou konstrukci se natloukacími 

hřeby připevní dřevěný hranol, který bude tvořit záporu žebříku) 

• U výstupní hrany budou bočnice žebříku fixovány k okolní pevné 

konstrukci vázacím drátem, které se pracovník může přichytit při 

výstupu a sestupu 

• Přesah žebříku nad horní hranu výstupního podlaží/konstrukce 

bude alespoň 1,1 m 

• Sklon osazení žebříku bude minimálně 1:2,5 (horizontální: 

vertikální vzdálenost) 

• Žebřík bude umístěn tak, aby kolem nástupní příčle byl 

půdorysný volný prostor alespoň 0,6 m 

 
Obrázek 160 - zabezpečení a přesah žebříků; zdroj [52] 
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Lešení   

Riziko Pád osob z mobilního lešení. 

Opatření 

Lešení musí být ustaveno na rovný podklad, případné výškové 

nerovnosti budou dorovnány dřevěnými fošnami nebo OSB deskami 

(alternativně znehodnocenými bednícími překližkami), aby nehrozilo 

převrácení.  

 

Výstup na pracovní podlážky bude prováděn zásadně z vnitřní strany 

lešení, aby nedošlo k jeho převrácení a poranění pracovníka.  

Lešení překračující výšku 1,5m budou opatřena identifikačním 

štítkem. Dále bude lešení podrobeno pravidelným kontrolám 

v intervalu 7dní a výsledek této kontroly bude zapsáno na 

identifikační štítek lešení. Na štítek se dále uvede datum provedení 

kontroly, popis závad a případně podmínky limitující použití. 

 

Stabilita konstrukce lešení 

Riziko Ztráta stability mobilního lešení s následky zřízení. 

Opatření 

Mobilní lešení bude postaveno dle manuálu výrobce a bude použito 

veškerých doplňkových prvků – diagonální a vodorovné ztužení.  

Kolečka budou vybavena brzdou a před výstupem na lešení budou 

pracovníkem zkontrolována, zda jsou zabrzděna.  

 

Vymezení ochranného pásma 

Riziko 
Úraz osoby/pracovníka pohybujícího se pod místem provádění prací 

padajícím předmětem (materiál, pracovní pomůcky, nářadí apod.). 

Opatření 

Plochy a konstrukce, na kterých jsou prováděny práce budou 

opatřeny zábranou na svém okraji o výšce 150 mm pro zamezení 

pádu předmětů, toto platí v případě konstrukcí s volnou hranou – 

balkonové desky a stropní konstrukce.  

Od 2NP je uvažováno s využitím šplhacího bednění, které je opatřeno 

pochozí lávkou se zábradlím a zarážkou 150 mm u okopové hrany.   

Při provádění atikových zídek v úrovni 14NP bude konzolová lávka 

v úrovni 13NP ponechána a bude tvořit zábranu padajícím 

předmětům.  

 

Na základě výše zmíněného nevzniká potřeba provádět vymezení 

nebezpečného prostoru pod místem pracoviště.  

V případě, kdy nastane skutečnost, při které by nebylo možné provést 

zabezpečení vůči pádu předmětů budou ochranná pásma vymezena, 

a to v následujících vzdálenostech: 

• Výška prací 3-10 m vzdálenost 1,5 m 

• Výška prací 10-20 m vzdálenost 2,0 m 

• Výška prací 20-30 m vzdálenost 3,0 m 
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• Výška prací nad 30m vzdálenost 6,0m (nebo min. 1/10 výšky 

objektu, což odpovídá přibližně 6,0 m) 

 
Obrázek 161 - vymezení nebezpečného prostoru pod místem pracoviště; zdroj [53] 

 

Pád do hloubky prostupy ve stropních konstrukcích  

Riziko Pád, vkročení/prošlápnutí do volného prostoru. 

Opatření 

Prostupy provedené ve stropních konstrukcích o rozměrech větších 

jak 0,15x0,15 m (instalační šachty) budou stavebními překližkami. 

Překližky budou kotveny ve všech krajích ke stropní konstrukci 

natloukacími hřeby.  

 

Otvor v úrovni stropu nad 1PP do zimní zahrady bude zajištěn 

zábradelní konstrukcí výšky 1,1 m. Pro tyto potřeby bude použito 

systémové řešení společnosti Doka XP (zábradelní systém) s využitím 

botky se svorkou, která bude na stropní konstrukci upevněna, do ní 

zasunuty sloupky XP výšky 1,2 m a ty budou doplněny zábradelními 

fošnami 150/30 mm. 

 

Pád do hloubky otvorem výtahových šachet  

Riziko 
Možnost pádu pracovníka do výtahové šachty otvorem ve stěnách 

pro osazení výtahové kabiny. 

Opatření 

Otvory do výtahových šachet budou zajištěny zábradelní konstrukcí, 

která bude tvořena 3 dřevěnými zábradelními fošnami 150/30 mm 

umístěných do výšky 1,1 m. Jedna zábrana bude umístěna u okopové 

plochy (0,15 m), druhá v polovině (0,55 m) a poslední bude svojí horní 

hranou v úrovni zmíněných 1,1 m. 

 

Zábradelní fošny budou kotveny mechanicky natloukacími hřeby do 

monolitické stěnové konstrukce s přesahem fošen alespoň 150 mm.  
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Zranění o vystupující betonářskou výztuž 

Riziko Zranění o vystupující výztuž (říznutí, nabodnutí apod.) 

Opatření 

Veškeré volné konce vystupující výztuže budou opatřeny barevnými 

(nejlépe červenými nebo žlutými) bezpečnostními plastovými zátkami 

(kloboučky nebo lišty). Tyto prvky budou odstraněny bezprostředně 

před navazování výztuže, do té doby budou kryté.  

 
Obrázek 162 - ochran výztuže proti poranění osob; zdroj [54] 

 

Práce z plošiny bádie 

Riziko Přetížení plošiny, pád pracovníka z plošiny. 

Opatření 

Bádii bude obsluhovat pouze pracovník, který byl proškolen, bude 

pracovním postrojem připoután k bádii a bude se na plošině 

pohybovat výlučně sám. Dále musí být pracovník zdravotně způsobilý 

pro práce ve výškách, musí být držitelem vazačského průkazu. Na 

plošinu bádie musí být zajištěn bezpečný vstup a výstup.  

 

Práce s nebezpečnými látkami (NCHLP) 

Riziko 

Popálení, podráždění, intoxikace, poškození dýchacích cest, 

poleptání, poškození životního prostředí, zdravotní problémy 

s krátkodobými nebo dlouhodobými následky, poškození zraku. 

Opatření 

Pracovník, který je pověřen prací nebo nakládáním s nebezpečnými 

látkami bude vybaven OOPP a bude si počínat dle pokynů výrobce 

nebo dodavatele.  

 

Nebezpečné látky budou skladovány výhradně na místech předem 

určených – skladovací uzamykatelné kontejnery na vanách s dvojitým 

dnem, pro případy úniku (vytečení / průsaku). V tomto skladovacím 

prostoru nebo v jeho těsné blízkosti bude umístěn přenosný hasící 

přístroj.   

 

Před manipulací bude pracovník informován / proškolen a úkony 

v případě, kyd dojde ke kontaktu, požití nebo vdechnutí nebezpečné 

látky. 
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Poranění elektrickým proudem 

Riziko Úraz elektrickým proudem, popálení. 

Opatření 

Opravy elektrických rozvodných skříní a elektrických přívodů bude 

vykonávat pouze kvalifikovaná osoba, která se prokáže platným 

průkazem.  

 

Dvířka rozvodných skříní smí otevřít pouze oprávněné / pověřené 

osoby.  

 

Je přísně zakázáno odpojovat, přepojovat a jinak zacházet s již 

zapojenými elektrickými zařízeními (mimo taková, která jsou žádoucí 

odpojit).  

 

Veškeré elektrické přístroje a zařízení mohou být připojeny výhradně 

k odběrným místům, která byly určeny vedoucím pracovníkem. 

 

Připojované elektrické přístroje a zařízení musí mít platnou revizi. 

 

Pracovníci budou dále dbát na šetrné zacházení s elektrickými 

přívody při manipulaci / vypínání / zapínaná do zásuvek, dodrží zákaz 

omotávání elektrických kabelů kolem kovových konstrukcí lešení a 

zábradlí, kromě případů, kdy takto ovinutý elektrický kabel umístí do 

plastové chráničky. 

 

Svařování a práce s plamenem  

Riziko Popálení končetin pracovníka. 

Opatření 

Na celém území staveniště bude platit přísný zákaz rozdělávání 

otevřeného ohně a manipulace s ním. 

 

Svářeči budou vybaveni patřičným nehořlavým pracovním oděvem a 

nebudou oděni do žádného hořlavého prádla a při sváření si odloží 

reflexní vestu – v takovém případě bude v jeho blízkosti další 

pracovník, který bude do reflexní vesty oděn. Dále pracovník bude 

svůj oděv pravidelně kontrolovat, zda není znečištěn hořlavou látkou, 

která by mohla vést ke vznícení oděvu. 

Při sváření budou pracovníci používat svářečské ochranné brýle. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

Riziko 
Pořezání, zranění pádem materiálu / předmětu, propíchnutí 

hřebíkem / betonářskou výztuží, poranění zraku / sluchu apod. 

Opatření 

Všichni pracovníci účastnící se stavebního procesu budou při nástupu 

proškoleni v rámci BOZP a PO. Budou vybaveni OOPP, které budou 

využívat po celou dobu jejich působení na stavbě, aby zabránili nebo 

minimalizovali dopad úrazu. 
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O školení BOZP stvrdí toto školení, a že mu rozuměli svým podpisem 

do knihy BOZP. 

 

Bez výjimky budou všichni pracovníci oděni do pracovního oděvu 

(betonáři a železáři budou striktně nosit pouze kalhoty s dlouhými 

nohavicemi), obuví S3 a bezpečnostní helmou a reflexní vestou.  

 

Při provádění betonáže, zkracování betonářské výztuže a u prací se 

zvýšenou prašností nebo hlukem budou pracovníci dovybaveni 

chrániči sluchu, očí a dýchacích cest.  

 

Práce se stroji 

Riziko 

Zranění pracovním strojem (sražení, přejetí, dopravní nehoda), 

překlopení, propadnutí / zapadnutí (uvíznutí), únik provozních 

kapalin, poranění při čištění.  

Opatření 

Stroje se budou po staveništní komunikaci pohybovat maximální 

povolenou rychlostí stanovenou na 15 km/h.  

 

Při pohybu stroje směrem vzad (couvání) bude tento úkon doplněn o 

akustickou signalizaci.  

 

U návěsových souprav bude řidiči směr jízdy signalizovat pracovník 

stavby (signalista). 

 

Na konci pracovní směny nebo při odchodu na obědovou pauzu musí 

obsluha stroje (strojník) provést řádné zajištění stavebního stroje 

proti nežádoucímu pohybu (zakládacími klíny apod.). Zároveň pod něj 

umístí záchytnou vanu na provozní kapaliny a motorový olej, kterou 

bude kontrolovat. 

 

Údržbu a čistění provádět jen za klidu a vyloučení nežádoucího, 

předčasného uvedení stroje do chodu (po vyjmutím klíčku ze spínací 

skříňky v kabině).  

Servisní úkony na strojní mechanizaci budou vykonávat pouze externí 

servisní pracovníci / mechanici.  

Při čištění strojů, především u rýpadlo-nakladače je možnost 

poranění při jeho čištění, pracovníci budou při tomto úkonu používat 

ochranné rukavice. 
 

Dodržovat zákaz přepravy osob na nakladači a pracovním zařízení 

(přípustné je vozit spolujezdce pouze na místě pomocného sedadla). 

 

Na staveništní komunikaci bude nutné zřetelně vyznačit veškeré 

překážky v jízdě. Přejezdový mostek, ve kterém bude umístěna 
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tlaková hadice zásobování vody bude proveden v kombinaci černo-

žluté barvy.  

 

Před zahájením čerpání čerstvého betonu bude automobilové 

čerpadlo řádně zaparkováno a zapatkováno na pevném podkladu 

k jeho odstavení určeném. 

Při čerpání čerstvého betonu je přísně zakázáno procházet pod jeho 

rozvinutým ramenem.  

 

Obsluha jeřábu po ukončení pracovní směny nebo při zahájení 

obědové pauzy provede odblokování ramena jeřábu, kterému tak 

bude umožněn pohyb po směru proudícího větru.  

 

Manipulace s materiálem a břemeny  

Riziko 

Komplikace v komunikaci vazače břemen a obsluhy zvedacího 

mechanismu, pád zavěšeného břemena při absenci vazačského 

průkazu (nedodržení pravidel pro vázání břemen, nevhodné 

použití smyčky, smyčky a popruhy ve špatném stavu), převrhnutí 

zavěšeného břemena. 

Opatření 

Pro manipulaci s břemeny bude použito vhodné zařízení pro 

jeho přesun – koš, výklopný kontejner, přepravní box apod. 

 

Vazači budou průběžně kontrolovat stav vázacích prostředků, 

zda nejsou porušeny (především popruhy nesmí vykazovat 

známky porušení – například naříznutí). Veškeré zjištěné 

nedostatky – poškozené nebo nadměrně opotřebované vázací a 

upínací prostředky budou neprodleně vyřazeny z užívání.  

 

Pro zdvihnutí břemen a materiálů bude volen pouze vhodný 

postup zdvihnutí, včetně správného umístění kotevních 

prostředků – břemena budou zavěšena na místech určených 

k uvázání.  

 

Zvedací mechanismus musí být využíván v souladu s pokyny 

výrobce a nesmí docházet k jeho nadměrnému přetěžování.  

 

Pracovníci se nebudou pohybovat pod zavěšeným břemenem. 

 

Komunikace mezi vazačem (respektive signalistou) a obsluhou 

zvedacího mechanismu (jeřábníkem) bude prováděna 

prostřednictvím vysílačky (v kombinaci s gesty) – příkazy 

jeřábníkovi může podávat pouze jedna jediná osoba v daný čas.  
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Skladování bednění 

Riziko 
Sesunutí, usmýknutí, pád, případně zranění procházejícího 

pracovníka. 

Opatření 

Bednící dílce (rámového bednění) budou skladovány výlučně 

v horizontální poloze na sobě. Mezi jednotlivými rámy budou vloženy 

dřevěné prokladky.  

Maximální výška skladování rámových prvků bude v souladu 

s předpisy výrobce.  

Mezi jednotlivými stohy rámů budou zachovány průchozí uličky o 

šířce alespoň 0,75 m. 

Bednění 

Riziko 
Ztráta únosnosti a prostorové stability bednění a podpěrných 

konstrukcí, zhroucení bednění nebo jeho části na pracovníka,  

Opatření 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění jako celku bude 

doložena statickým výpočtem. 

Zajistit únosnost a ztužení podpěrných konstrukcí v podélném, 

příčném a vodorovném směru. 

Bude vyznačen zákaz vstupu nepovolaným osobám do ohroženého 

prostoru, který se nachází pod místem, kde se uskutečňují 

odbedňovací práce. Prostor zákazu vstupu bude vyznačen od hrany 

konstrukce ve výšce, na které je prováděna práce ve vzdálenosti min. 

3,0 m. Zábrana bude tvořena davovými zábranami. 

Veškeré demontované prvky budou bez odkladu po odbednění 

očištěny a uloženy na předem vyhrazených místech (skladovací 

plochy) dle jejich druhu a rozměrů.  

Školení personálu 

Riziko Porušení plánu BOZP. 

Opatření 

Plán BOZP bude vypracován koordinátorem BOZP a předám 

stavbyvedoucímu při předání staveniště.  

Školení pracovníků bude prováděno každý měsíc, účastnit se jej 

budou povinně všichni pracovníci ve skupinách. Po skončení školení 

stvrdí svoji účast i srozumění s plánem BOZP svým podpisem. 

Dále budou v intervalu jednou za dva týdny (14 kalendářních dní) 

prováděny koordinační schůzky se zástupci subdodavatelů, jejichž 

pracovníci jsou na stavbě přítomni a vykonávají stavební práce. Tito 

zástupci předají stavbyvedoucímu jejich technologické předpisy a 

z nich vyplývající požadavky na BOZP. 

Součástí těchto porad budou i koordinace v rámci prací navazujících. 
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Veškeří pracovníci jsou povinni při zjištění hrubého porušení BOZP 

neprodleně předat tuto informaci pracovníkům, kteří se daného 

porušení dopustili. Při této konfrontaci nesmí být použit způsob, který 

by mohl vést k úrazu cílové osoby – leknutí a následný pád či poranění 

apod.  

V případech, kdy porušení BOZP zjistí vedoucí THP pracovník 

generálního dodavatele (stavbyvedoucí a jeho stavební mistři) bez 

odkladů přeruší práce na dotčeném pracovišti. Taková porušení 

budou tito pracovníci dokumentovat pomocí foto/video záznamu, na 

základě, kterého mohou uplatnit právo na předem stanovené sankce 

vůči pracovníku, respektive subdodavateli. Po odstranění vzniklé 

závady / porušení BOZP bude pořízen další foto/video záznam, který 

bude dokumentovat nápravu situace a přijatá opatření. Tento 

podklad včetně protokolu o porušení BOZP předá elektronickou 

komunikací koordinátorovi BOZP, který vyhodnotí vhodnost použité 

nápravy. Zmíněný postup bude uplatněn u závažného porušení 

pracovní kázně.  
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1 Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet je zpracován dle zadání pro hrubou spodní i vrchní stavbu 

řešeného objektu F (SO 204) v komplexu CRA II. Rozpočet včetně výkazů výměr byl 

zpracován softwarem RTS BUILDPower S, s cenovou úrovní II/19. 

Samotný položkový rozpočet včetně soupisu limitek materiálů je k práci 

přiložen formou volné přílohy I.101 – I.102. 

1.1 Sazba DPH 

Položkový rozpočet je pro daný objekt zpracován v základní sazbě DPH, která 

v letech zpracování této práce činila 21,0 %. 

1.1.1 Odůvodnění sazby DPH 

Tato sazba DPH byla zvolena na základě skutečností, že dva byty, respektive 

mezonetový byt typu J, který se nalézá ve 12 – 13NP přesahuje svojí podlahovou 

plochou, která je zákonem definována pro sociální bydlení.  

Dle §49, odstavce (1) zákona o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších 

předpisů č. 235/2004 Sb. se nejedná o stavbu určenou pro sociální bydlení. Stavba 

pro sociální bydlení, u které se uplatňuje snížená sazba DPH ve výši 15,0 % je dle 

výše uvedeného zákona definována v §48, odstavci (6), písmeno a), jako obytný 

prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2.  

Na základě této skutečnosti byl objekt zařazen do základní sazby DPH, z 

důvodu velikosti podlahové plochy bytu ve 12NP a 13NP, která tuto hranici 120,0 m2 

překračuje (12NP - 206,76 m2, 13NP - 186,30 m2). 

V následující kapitole 1.2 jsou přiloženy zjednodušené půdorysy / schémata 

dotčených podlaží s vyznačenou podlahovou plochou, včetně tabulek místností.  



260 

1.2 Schématický půdorys 12NP a 13NP 

1.2.1 Podlaží 12NP 

Obrázek 163 - půdorys 12NP s vyznačenou podlahovou plochou; zdroj [autor] 

Č. místnosti Účel místnosti Plocha [m2] 

F – 1201 Byt typ J 206,76 

01 Recepce 14,42 

02 Chodba 16,98 

03 Bar 59,28 

04 Společenská místnost 59,61 

05 Kuchyňka 10,60 

06 Spa 26,99 

07 Sprcha 2,12 

08 WC 1,53 

09 Toaleta – ženy 3,56 

10 Toaleta – muži 4,19 

11 Sklad DKP 7,48 

12 Terasa 66,31 

Tabulka 102 - tabulka místností 12NP; zdroj [projektová dokumentace] upraveno 
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1.2.2 Podlaží 13NP 

Obrázek 164 - půdorys 13NP s vyznačenou podlahovou plochou; zdroj [autor] 

Č. místnosti Účel místnosti Plocha [m2] 

F – 1301 186,30 

01 Chodba 27,32 

02 Studio 49,71 

03 HUB 51,4 

04 Salonek 10,63 

05 Malá zasedací místnost 22,25 

06 Technická místnost 7,85 

07 Toaleta – ženy 3,57 

08 Toaleta – muži 4,19 

09 Kuchyňka 9,34 

Tabulka 103 - tabulka místností 13NP; zdroj [projektová dokumentace] upraveno 





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 

J. PROPOČET STAVBY DLE THU
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 

Bc. Jan Čermák 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 

Ing. BORIS BIELY 

BRNO 2020 





265 

1 Propočet stavby dle THU 

Propočet stavby byl proveden v rámci komplexu CRA II pouze pro řešený 

objekt F (SO 204) a na něj úzce navazující a související objekt D (SO 202), ve kterém 

jsou umístěny parkovací místa v podzemní garáži.  

 Propočet stavby dle THU byl zpracován softwarem, respektive samostatným 

modulem v rámci RTS BUILDPower S, s cenovou úrovní II/19. 

Samotný propočet stavby je k práci přiložen formou volné přílohy J.101. 

Propočet dle THU 

SO 201 Příprava území 1 500 785.00, - Kč 

Část 02 Přeložka veřejného osvětlení 221 420.00, - Kč 

SO 202 Objekt D 195 947 190.00, - Kč 

SO 204 Objekt F 110 641 140.00, - Kč 

SO 206 Vodní plocha 530 400.00, - Kč 

SO 207 Sadové úpravy 1 603 210.00, - Kč 

SO 208 Komunikace a zpevněné plochy 

Část 01 Veřejná část 3 183 541.00, - Kč 

Část 02 Areálová část 2 785 700.00, - Kč 

SO 210 Venkovní kanalizace 

Část 01 Pro veřejnou potřebu 1 250 235.00, - Kč 

Část 02 Přípojka kanalizace D, F 52 150.00, - Kč 

Část 03 Areálová kanalizace  

(jednotná, splašková, dešťová) 
570 400.00, - Kč 

SO 211 Venkovní rozvody vody 

Část 01 Přípojky vody a vodoměrná šachta D, F 103 170.00, - Kč 

Část 03 Areálové rozvody vody 288 325.00, - Kč 

SO 213 Přípojka STL plynu 

Část 01 Přípojka STL plynu D, F 219 800.00, - Kč 

SO 214 Venkovní rozvody NN 

Část 02 Venkovní osvětlení 865 364.00, - Kč 

SO 215 Venkovní rozvody SLP 414 000.00, - Kč 

Celková cena bez objektu D – SO 202 124 229 640.00, - Kč 

Celková cena včetně objektu D – SO 202 320 176 830.00, - Kč 

Tabulka 104 - propočet stavby dle THU; zdroj [autor] 





267 

Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navržení a vypracování stavebně 

technologického projektu pro výškový objekt F v rámci komplexu CRA II v Brně – 

Bohunicích a příloh vyplývající ze zadání. Po domluvě s vedoucím této práce, panem 

Ing. Borisem Bielym bylo zadání upřesněno na řešení spodní hrubé stavby 

zmíněného objektu, konkrétně zaměřené na provádění monolitických konstrukcí. 

Diplomová práce obsahuje textovou část, jejíž součástí jsou vložená schémata, 

dle kterých jsem zpracoval výkazy výměr pro položkový rozpočet, obrázky 

zachycující pracovní postup, ilustrativní fotografie nebo schematicky řešené detaily 

a tabulky. Dále je součástí přílohová část, do které jsem zařadil jednotlivé výkresy 

(zařízení staveniště, posouzení dopravních tras, návrh stěnového a stropního 

bednění), položkový rozpočet pro hrubou stavbu, propočet areálu CRA II s řešeným 

objektem na základě zatřídění THU, časový plán pro detailní výsek typického podlaží 

2NP, celkový časový plán hrubé stavby objektu, tabulku provádění kontrol v rámci 

KZP a další. 

Podklad, ze kterého jsem čerpal a na jehož základě je celá tato práce 

vypracována mi byl poskytnut společností Aid team a.s.  

Při práci na diplomové práci jsem se v maximální možné míře snažil prohloubit 

své znalosti ve specificky zaměřených softwarech používaných při přípravě staveb i 

mimo ni. Konkrétně jde o využití softwarů MS Project (časové plánování), DokaCAD 

(návrh stěnového a stropního bednění), PeriCAD (návrh oblého stěnového bednění), 

RTS BUILDPower S (zpracování položkového rozpočtu a propočtu THU) a Autodesk 

Vehicle Tracking (posouzení dopravních tras pomocí modelace vlečných křivek 

dopravní mechanizace).  

V samotném závěru musím konstatovat, že zpracování této diplomové práce 

pro mě mělo významný přínos. Nabyl jsem řadu nových poznatků a informací, 

kterými jsem si rozšířil své stávající znalosti spojené s komplexní přípravou a 

samotnou realizací stavby a věřím, že tyto poznatky využiji a zúročím i v budoucím 

profesním životě. 
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Seznam použitých zkratek 

mm Milimetr 

cm centimetr 

m/bm Běžný metr 

μm Mikrometr 

m2 Metr čtverečný 

m3 Metr krychlový 

g Gram 

kg Kilogram 

t Tuna 

km kilometr 

hod. Hodin 

min. Minut 

kBq/m3 Kilobecquerel na metr krychlový 

A Ampér 

V Volt 

W Watt 

kW Kilowatt 

MWh Megawatthodina 

l/s Litrů za vteřinu 

ks Kus/kusů 

DN Jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

PP Podzemní podlaží 

NP Nadzemní podlaží 

IČO Identifikační číslo osoby 

DIČ Daňové identifikační číslo 

s.r.o Společnost s ručením omezeným 

a.s. Akciová společnost 

SO Stavební objekt 

CRA Campus Residential Area I (Campus rezidenční areál I) 

CRA II Campus Residential Area II (Campus rezidenční areál II) 

FN Brno Fakultní nemocnice Brno 

DP Diplomová práce 

PD Projektová dokumentace 

CHÚC Chráněná únikový cesta 

VZT Vzduchotechnika 

m n.m. Metrů nad mořem 

HTÚ Hrubé terénní úpravy 

SDK Sádrokarton 
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EPS Pěnový polystyren 

XPS Extrudovaný polystyren 

Cfck,cyl/fck,cube Třída betonu 

fck,cyl Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 

fck,cube Charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku 

ČSN Česká technická norma 

EN Evropská norma 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

TSB Technické sítě Brno 

VO Veřejné osvětlení 

NN Nízké napětí 

RN Retenční nádrž 

ZTP Osoby zvlášť těžce postižené 

M+R/MaR Měření a regulace 

°C Stupně celsia 

KT/KAM Kameninové potrubí 

BEO Betonové potrubí 

PVC Polyvinylchlorid 

SN Kruhová tuhost potrubí, udávaná v kN/m2 

kN Kilonewton 

kPa kilopascal 

Os Osoba/osoby 

PE Polyethylen 

HDPE Polyethylen s vysokou hustotou 

D Vnější průměr potrubí 

STL Plyn středotlaký 

NTL Plyn nízkotlaký 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

Qmin/max Jmenovitý průtok minimální/maximální 

UT Upravený terén 

ÚT Ústřední topení/vytápění 

EPS Elektronická požární signalizace 

SLP Slaboproudé rozvody 

SEK Síť elektronických komunikací 

FTTP Širokopásmové optické vlákno 

THU Technicko-hospodářský ukazatel 

Sb. Sbírky 

Zák. zákon 

NV Nařízení vlády 

Vyhl. Vyhláška 
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§ Paragraf  

č. číslo 

ALΑeqT Hygienický limit akustického tlaku 

LAcq,T Denní ekvivalentní hladina akustického tlaku 

dB Decibel  

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KOOBOZP Koordinátor BOZP  

PO Požární ochrana 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

KD Kontrolní den 

TDS Technický dozor stavebníka 

AD Autorský dozor 

MHD  Městská hromadná doprava  

Hz Hertz  

ot./min. Otáček za minutu 

B 500B Betonářská ocel  

H.H. Horní hrana konstrukce 

S.H. Spodní hrana konstrukce  

Edef Modul přetvoření zeminy  

T.I. Tepelná izolace 

H.I. Hydroizolace  

KZP Kontrolní a zkušební plán  

R Značení poloměru  
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