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ABSTRAKT  

Předmětem mé diplomové práce je vypracovat stavebně technologický projekt 
vzdělávacího komplexu UTB ve Zlíně. Práce zahrnuje technickou zprávu, časový 
harmonogram, projekt zařízení staveniště pro 3 hlavní etapy, návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis pro provádění 
vodonepropustné konstrukce, dopravní vztahy, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ekologie a položkový rozpočet. 
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ABSTRACT  

This thesis deal with a develop a construction technology project of the TBU 
educational complex in Zlín. This work includes technical report, time schedule, 
project of construction site equipment for 3 main stages, design of main construction 
machines and mechanisms, technological regulation for implementation of 
waterproof construction, traffic relations, control and test plan, health and safety on 
job site and ecology and item budget. 
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ÚVOD 
Předmětem mé diplomové práce je vypracovat stavebně technologický projekt 

vzdělávacího komplexu UTB ve Zlíně. V práci se budu zaměřovat na postup výstavby 
vodonepropustné konstrukce spodní stavby a s tím související technologický předpis 
a kontrolní a zkušební plán. Dále budu zpracovávat technickou zprávu, časový plán a 
položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt, projekt zařízení staveniště pro 3 hlavní 
etapy výstavby, navrhnutí hlavních stavebních strojů a jejich umístění na staveništi. 
V neposlední řadě návrh dopravy stavebních materiálů a strojů potřebných 
k dokončení stavby. Také bude vypracována bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
a ekologická rizika.  
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA   

1.1 Základní identifikační údaje o stavbě [2] 

a) Název stavby:  

UTB – Vzdělávací komplex 

b) Místo stavby: 

ulice Štefánikova 5670, 760 01 Zlín 

Číslo parcely Výměra [m2] Druh pozemku Vlastník 
Způsob ochrany 
nemovitosti 

9173 2716 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

UTB památková zóna 

1087/5 2219 ostatní plocha Statutární město Zlín památková zóna 

Tab. 1-1 Místo stavby [28] 

c) Dotčené pozemky: 

Číslo parcely Výměra [m2] Druh pozemku Vlastník 
Způsob ochrany 
nemovitosti 

1087/9 1276 ostatní plocha Statutární město Zlín památková zóna 

1087/13 502 ostatní plocha Statutární město Zlín památková zóna 

1087/17 571 ostatní plocha UTB památková zóna 

1087/18 35 ostatní plocha UTB památková zóna 

1090/21 1124 ostatní plocha Statutární město Zlín památková zóna 

Tab. 1-2 Dotčené pozemky [28] 

d) Účel stavby: 

výukový objekt veřejné vysoké školy 

e) Doba výstavby: 

Zahájení výstavby: 1.1.2020 

Dokončení výstavby: 31.3.2022 

Předpokládaná doba výstavby: 27 měsíců 

f) Cena: 

Dle THU je cena stanovena na 523 783 306 kč včetně DPH. 
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1.2 Účastníci výstavby [2]: 
Investor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Zastoupená: prof. Ing. Petr Sáha, CSc. 

IČ: 708 862 21 

Projektant: Sdružení FHS – UTB 

Reprezentant sdružení: AED project, a.s. 

Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 

IČ: 615 036 47 

Architekt: AI – Design s.r.o. 

Prof. Ing. arch. Eva Jiříčná 

Ing. arch. Petr Vágner 

Petržílkova 15, 158 00 Praha 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Zbyněk Ransdorf 

AED project, a.s. 

Sklenářská 682, 150 00 Praha 5 

1.3 Zpracovatelé dokumentace [2] 
Generální projektant: AED project, a.s. 

Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Zbyněk Ransdorf 

Architekt: AI – Design s.r.o. 

Prof. Ing. arch. Eva Jiříčná 

Ing. arch. Petr Vágner 

Petržílkova 15, 158 00 Praha 

 

Inženýring: 

 

AIP engineering Zlín 

Ing. Petr Košacký 

Ing. Sylva Košacká 
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Stavební část: AED project, a.s. 

Ing. Ivo Karlický 

Ing. Silvie Tučková 

Konstrukční část: HSD statika s.r.o. 

Ing. Petr Kohout 

Ing. Jiří Houra 

Zdravotní technika: AED project a.s. 

Ing. Martin Jokl 

Vytápění, chlazení, vzduchotechnika: 

 

AED project a.s. 

Ing. Ondřej Kaňka 

VN, trafostanice: Lukáš Kupka 

Doprava, komunikace: Ateliér PROMIKA s.r.o. 

Ing. Martina Krouparová 

Ing. Jaroslav Míka 

1.4 Členění stavby na stavební objekty [2]: 
Stavební objekty:  SO 01 Příprava území  

SO 02 Výstavba Vzdělávacího Komplexu UTB 

 SO 02.01 Trafostanice 

Inženýrské objekty: IO 03 Přípojky na vnější inženýrské sítě 

     IO 03.01 Přípojka splaškové kanalizace 

     IO 03.02 Přípojka dešťové kanalizace 

     IO 03.03 Přípojka vodovodu 

     IO 03.04 Přípojka parovodu 

     IO 03.05 Přípojka optická 

     IO 03.06 Přípojka VN 

IO 04 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 

IO 05 Sadové úpravy 

IO 06 Veřejné osvětlení areálu 
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1.5 Stavebně architektonické řešení: 

1.5.1 Účel stavby a charakteristika  

Novostavba vzdělávacího objektu je určena k vysokoškolskému studiu a s tím 
souvisejícím činnostem. Jedná se o objekt sestávající ze dvou identických křídel 
s 6 nadzemními podlažími, vzájemně propojenými jednopodlažní budovou 
s centrálním vstupem. Soubor budov je podsklepen dvěma podzemními podlažími. 
V budovách jsou umístěny posluchárny, jednotlivé třídy a kanceláře pedagogů. Mezi 
budovami v 1.NP je hlavní přednášková místnost zastřešená železobetonovou 
monolitickou skořepinovou konstrukcí. Stavba je doplněna odpovídajícím počtem 
parkovacích stání umístěných ve 1.PP a 2.PP. Vzdělávací komplex se nachází na 
pozemku, který je umístěn mezi školskými budovami a přiléhá k Štefánikově ulici. 
Objekt je navržen v pravidelném půdorysném tvaru s převládajícími stranami 
67,7 x 42 m. Hlavní objekt je členěn na 3 části (A, B, C), které jsou navzájem propojeny 
suterénem a 1.NP. Části A a B (levá a pravá budova) jsou navrženy o půdorysných 
rozměrech 19 x 42 m a výšky 23,05 m nad terén.  Část C má půdorysný rozměr 
29 x 42 m a výšku 8,085 m nad terén. Podzemní podlaží zasahují 7,0 m pod úroveň 
terénu. Součástí objektu jsou venkovní opěrné stěny a schodiště dotvářející 
kompozici objektu. Založení bude provedeno hlubině na pilotách v kombinaci s 
podlahovou deskou. Spodní stavba bude řešena jako „bílá vana“. Svislé a vodorovné 
nosné konstrukce tvoří monolitický železobetonový skelet o modulaci sloupů 
8,1 x 6 m doplněný železobetonovými stěnami. Stropy budou tvořeny monolitickými 
železobetonovými stropními deskami o tloušťkách 280 a 200 mm. Obvodový plášť 
bude tvořen systémem cihelného obkladu s tepelnou izolací. [3] 

1.5.2 Charakter zástavby 

Vzdělávací komplex UTB je umístěn na pozemku bývalého školního hřiště ve Zlíně. 
Stávající asfaltové hřiště je využívané jako parkoviště. Poloha stávajícího hřiště je 1 m 
nad úrovní ulice Štefánikova. Nejvyšší výška pozemku je na kotě 235,590 m n.m.  a 
nejnižší je 231,050 m n. m. Celkový výškový rozdíl staveniště ve směru ze severu na 
jih je cca 4,6 m a ve směru z východu na západ 1,6 m. Na severní straně pozemek 
přiléhá k chodníku, autobusové zastávce a silnici. Silnice obsahuje tři jednosměrné 
jízdní pruhy ve směru jízdy na Vizovice. Z jižní, východní a západní strany pozemek 
navazuje na blokovou zástavbu objektů škol a tělocvičny. Na těchto třech stranách se 
zároveň nachází obslužná komunikace areálu. [3] 
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1.5.3 Provozní a dispoziční řešení  

Hlavní vstup do objektu je ze severní strany z ulice Štefánikova. Vstupuje se do 
přízemní centrální budovy na úrovni 1.NP (objekt C), kde se nachází hlavní foyer a v 
něm informační pult a hlavní velká posluchárna zastropená kupolí tvořenou lepenými 
vazníky. Celková kapacita velké posluchárny je 241 posluchačů. Vedle velké 
posluchárny jsou navrženy tři menší posluchárny pro 98, 70 a 72 posluchačů, které 
se již nachází v půdorysné stopě obou křídel budovy. Součástí foyer je i šatna s 
částečnou obsluhou, toalety, relaxační místa a místa k sezení. Zbytek plochy 1.NP 
obsahuje učebny, kabinety, komunikační a technické místnosti a výstavní prostor. 
Díky severojižnímu výškovému rozdílu je přízemní budova z jihu na úrovni terénu. Její 
střecha je veřejně přístupná. Ve střeše jsou pásové světlíky, které osvětlují prostor 
foyer a prostory kolem velké posluchárny. V každém křídle budovy je dvojice 
vertikálních komunikací, navazujících na foyer. Jedná se o schodiště s dvojicí výtahů 
na východní, respektive západní straně a dále schodiště na straně severní.  Vertikální 
komunikace vedou z 2.PP až do 6.NP. V podzemních podlažích jsou garáže a technické 
místnosti. Příjezd a odjezd vozidel je řešen pomocí jednopruhové jednosměrné 
rampy na západní straně objektu pro vjezd vozidel a na východní straně pro výjezd. 
Tato rampa je navržena v základní šířce 3,0 m a je rozšířena v oblouku dle potřeb 
užívání vozidel. [3] 

 Do 1.PP se vjíždí odbočovacím pruhem z ulice Štefánikova na západní straně 
budovy po jednosměrné rampě o sklonu 14 %. Pomocí rampy se sjede do prostoru 
garáží, kde se nachází 54 parkovacích stání, technické místnosti strojoven VZT, 
rozvodny NN a výměníkové stanice UT. Po středové přímé rampě překonávajících 
celou výšku podlaží se dostaneme do 2.PP, kde je 33 parkovacích stání. Výjezd z 2.PP 
je opět přes rampu do 1.PP a dále ven po rampě na východní straně objektu. Ta ústí 
připojovacím pruhem opět do ulice Štefánikova. [3] 

1.6 Kapacitní údaje stavby [2] 

1.6.1 Základní bilance ploch 

Zastavěná plocha:  2 861 m2 

Obestavěný prostor: 59 240 m3 

Užitná plocha celkem: 13 088 m2 

Plocha garáží: 3 098 m3 

Počet podlaží: 6.NP a 2.PP 
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1.6.2 Bilance osob 

Počet studentu a pedagogů: 
(okamžitá obsazenost) 

2180 osob 

1.6.3 Bilance parkovacích míst 

Vnitřních parkovací stání: 87  

Vnitřní stání pro invalidy 5  

1.7 Geologický a hydrogeologický průzkum  
Na pozemku bylo provedeno 6 průzkumných sond. Předkvartérní podloží je 

budováno především jílovci a slínovci. Povrch skalního podloží je na úrovni 
cca 218,00 m n.m., mimo dosah projektovaných prací. Kvartérní pokryv reprezentují 
svahové uloženiny v podobě hlín na rozmezí tuhé a měkké. Směrem k bázi se 
konzistence hlín zlepšuje až na pevnou. Povrch terénu modeluje vrstva navážek o 
mocnosti cca 1 m. [3] 

Hladina podzemní vody byla průzkumem zaznamenána v různých úrovních a 
s rozdílnými přítoky. Nejvydatnější přítok je mimo dosah prací. Další průsaky byly 
zjištěny ve svahových hlínách. Dle popisu geologického průzkumu by měl být přítok 
do jámy minimální. Není nutné volit vodotěsné pažení. [3] 

1.8 Radonový průzkum 
V podloží projektovaného objektu bude převážně nízce plynopropustné 

zeminové prostředí. Na základě výpočtu byl ověřen nízký radonový index pozemku. 
Nejsou nutná opatření pro snížení radiační zátěže z geologického podloží objektu. [3] 

1.9 Napojení staveniště na dopravní systém 
Staveniště se nachází uprostřed města Zlína a jeho vjezd i výjezd jsou na silnici 

I/49. Silnice prochází celým Zlínem od západu na východ a spojuje Zlín s Otrokovicemi 
a Vizovicemi. V místě staveništního vjezdu i výjezdu se jedná o tří pruhovou 
jednosměrnou komunikaci ve směru na východ. Také je v okolí objektu silnice II/490, 
která je druhá páteřní komunikace protínající Zlín od severu k jihu. Podrobněji je 
doprava řešena v kapitole č. 6. 
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1.10 Popis jednotlivých stavebních objektů 

1.10.1 SO 01 Příprava území 

Při přípravě území dojde k vytyčení a ověření všech stávajících podzemních sítí a 
bude vybudováno zařízení staveniště dle přílohy P3.1 pro zemní práce.  Vytyčení bude 
zapsáno do stavebního deníku. Dále dojde k vybourání stávajícího hřiště. 

Budou odstraněny následující konstrukce: 

1. Stávající asfaltové hřiště. Hutněné asfaltové vrstvy se odfrézují v tl. 0,20 m a 
podkladní betonová část v tl. 350 mm se vybourá. Hřiště zabírá 600 m2. 

1.10.2 SO 02 Vzdělávací Komplex UTB  

1.10.2.1 Zajištění stavební jámy pomocí záporového pažení 

Záporové pažení je v závislosti na hloubce stavební jámy navrženo nekotvené 
nebo s jednou řadou kotev. Pažení je po obvodu stavební jámy navrženo z dvojice 
profilů IPE 330 a IPE 360 ve vrtech průměru 900 mm, na části obvodu jámy s menší 
hloubkou jsou samostatné profily IPE 400 ve vrtech průměru 620 mm. Kotvení zápor 
je provedeno tak, že kotvy prochází mezerou mezi profily ve dvojici. [3]  

1.10.2.2 Založení stavby 

Objekt bude založen hlubině, na velkoprůměrových betonových pilotách 
s armokošem a průměru 600, 900 a 1200 mm. Délka pilot je dle intenzity zatížení od 
8 m až do 13,5 m. Přes hlavu pilot bude provedena základová deska tloušťky 350 a 
500 mm. Základová deska je provedena jako „bílá vana“. V návrhu pilot a desky není 
uvažováno spolupůsobení. Deska bude pouze s pilotami propojena výztuží ve 
středním traktu (objekt C), z důvodu možného výskytu tlakové spodní vody. [3]  

1.10.2.3 Spodní stavba 

Obvodové zdivo v 2.PP a 1.PP jsou navrženy z vodostavebního betonu a budou 
provedeny jako „bíla vana“. Pracovní spáry a prostupy budou opatřeny systémovými 
prvky zajištující vodonepropustnost. Tato část je podrobněji rozebrána v kapitole číslo 
5.[3] 

1.10.2.4 Nosné konstrukce [3] 

Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet, jehož nosnou 
konstrukci tvoří modulové rozměry cca 8,1 x 6,0 m, doplněný železobetonovými 
stěnami. Stropy budou tvořeny železobetonovými monolitickými stropními deskami 
o tloušťkách 280 a 200 mm.  Podlahová deska bude mít horní hranu na výškové úrovni 
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cca -6,950 a -3,800 m. Svislé nosné konstrukce budou převážně tvořeny monolitickými 
železobetonovými sloupy a stěnami. Stropní konstrukce budou tvořeny 
železobetonovými monolitickými deskami. Zastřešení velké posluchárny (objekt C) 
tvoří železobetonová skořepiny s tl. 150 mm ve vrcholu a 370 mm v patě. [3] 

1.10.2.5 Schodiště a rampy 

Schodiště: V budovách A a B je dvojice vnitřních vertikálních komunikací, které 
navazují na atrium. Jedná se o dvouramenné schodiště s šířkou ramene 1400 mm 
umístěné na západní a východní straně objektu. Tyto komunikace doplňuje na severní 
straně dvouramenné schodiště s šířkou ramene 1200 mm. Všechna schodiště 
procházejí od 2.PP až do 6.NP. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná a jsou 
ukládána na monolitické podesty a mezipodesty. Podesty a mezipodesty jsou uložené 
přes vylamovací výztuž stěn. Uložení ramen na podesty a mezipodesty bude řešeno 
pomocí ozubů a pružných podložek. [3] 

 Rampy vnitřní: Vnitřní rampy v garážích jsou navrženy jako železobetonové 
monolitické desky vynášené podélnými stěnami a budou opatřeny přechodovými 
oblouky a obrubníky. Rampy budou samostatné konstrukce oddilatované od objektu 
dilatací se smykovými trny.[3] 

Rampy venkovní: Vjezdové rampy budou samostatné konstrukce oddilatované 
od objektu dilatací se smykovými trny. Tloušťka ramp je 350 mm. [3] 

1.10.2.6 Střecha  

Části A a B jsou zastřešeny plochou střechou v klasickém pořadí vrstev. Tepelná 
izolace je tvořena kompletizovanými dílci z objemově stabilizovaného pěnového 
polystyrénu tloušťky 200 mm. Odvodnění střechy bude provedeno minimálním 
spádováním ke střešním vpustím. Spádování střechy bude zajištěno vrstvou 
monolitického lehčeného betonu. V celé ploše střechy bude dodržen minimální spád 
2 %. Minimální tloušťka spádové vrstvy u střešní vpusti je 40 mm. Povrchovou vrstvu 
bude tvořit střešní hydroizolační PVC folie Fatrafol 810 tl.1,5 mm. Identická skladba 
střešního pláště bude použita pro střechu nad 5.NP v místě technologického 
prostoru. Pod technologickými jednotkami budou instalovány betonové základky. 
Střecha nad vstupní halou bude plochá a servisně pochozí. Přístupná bude po 
ocelovém servisním schodišti z terénu v úrovni 2.NP na jižní straně. Střecha bude 
ozeleněná (kombinace extenzivní zeleně a valounků 2 frakcí). Zastřešení velké 
posluchárny (Část C) tvoří prostorová konstrukce železobetonové skořepiny. Na 
skořepinu bude aplikována parozábrana a bude proveden rastr nosných stojek pro 
kotvení obkladu. Na parozábranu bude uložena ve dvou vrstvách tepelná izolace 
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z minerálních vláken o celkové tloušťce 240 mm. Poté bude překryta hydroizolační 
fólie včetně systémových hydroizolačních tvarovek okolo prostupů. Na nosné ocelové 
stojky procházející skladbou střechy bude shora kotven roznášecí rošt s obkladovými 
deskami. [3] 

1.10.2.7 Obvodová plášť [3] 

Vnější obvodový plášť je řešen systémem cihelného obkladu s tepelnou izolací 
z minerální plstí o tl. 180 mm, která je kotvena talířovými kotvami a provětrávanou 
mezerou tl. 40 mm. Cihelný obklad je upevněný na hliníkové konstrukci v systému 
neviditelného uchycení. Celková tloušťka skladby cihelného pláště je 260 mm.  [3] 

1.10.2.8 Vnitřní dělící konstrukce 

Zděné: V nadzemních podlažích jsou zděné příčky Porotherm tl. 140 a 175 mm. 
V podzemních podlažích jsou betonové tvárnice tl. 150 a 200 mm. Na severní fasádě 
je v každém křídle na celou výšku objektu sklobetonová stěna umístěná před 
schodištěm. Sklobetonová stěna bude vyzděna systémem Block Lock. 

SDK: Sádrokartonové příčky jsou navrženy v systému Rigips. Všechny SDK příčky 
budou provedeny s dvojím opláštěním. Příčky budou standartně opláštěny 
sádrokartonovými deskami 2xRb 12,5 mm a musí splňovat akustické požadavky. 
V místnostech s větší vlhkostí budou používány impregnované desky RBi. Dělící SDK 
příčky na požárních úsecích musí splňovat požadavky na protipožární ochranu. 

1.10.2.9 Výplně otvorů 

Okna jsou řešena jako hliníkový fasádní rámový systém s vloženými otvíravými 
křídly. Zasklené budou tepelně izolačním trojsklem. Členění fasády vychází ze 
základního rastru šířky 1350 mm. [3] 

1.10.2.10 Podlahy 

V podzemních podlažích budou použity průmyslové podlahy na bázi 
epoxidových samonivelačních stěrek a nátěrů bez použití tepelné a akustické izolace. 
Dilatace podlahové vrstvy budou provedeny dle technologických předpisů výrobce. 
Epoxidové samonivelační stěrky budou použity na patrových podestách 
v podzemních podlažích, únikové chodbě číslo 1.10 a ve strojovně chlazení v 1.NP. 
Vybraná technologická zařízení budou uloženy na samostatném betonovém základku 
odděleném od ostatních stavební konstrukcí akustickou podložkou. V nadzemní části 
objektu v místnostech se standardními a se zvýšenými požadavky na kročejový 
útlum, budou provedeny plovoucí podlahy. Celková tloušťka podlahy v nadzemních 
podlažích bude 100 mm. Pod nášlapnou vrstvou je navržena skladba z plovoucí desky 
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uložené na kročejové izolaci z elastifizovaného pěnového polystyrénu. Plovoucí 
podlahy jsou oddilatovány od okolních stěn izolačním okrajovým páskem. Pro 
provozy v zázemí objektu, úklidové místnosti 1.NP a toalety je navržena dlažba. Ve 
foyer je navržena žulová velkoformátová dlažba o rozměrech 600x600 mm. Dlažby 
budou lepené do tmelu s příslušným plastifikátorem. Dilatační spáry budou navrženy 
dle potřeby jednotlivých dlažeb a budou kopírovat dilatace v podkladních vrstvách. 
Dilatační spáry a rohové styčné spáry budou vyplněny trvale pružným silikonovým 
tmelem. V prostorách s mokrým provozem bude na podkladní vrstvu přes penetrační 
nátěr aplikována hydroizolační stěrka. Hydroizolační stěrka bude vždy vytažená na 
obvodové stěny místnosti na výšku min. 150 mm. V serverovnách bude instalována 
zdvojená podlaha tvořená minerálními kazetami s antistatickým PVC uloženými na 
stavitelných ocelových stojkách. Tloušťka skladby podlahy bude 300 mm. Součástí 
dodávky podlah jsou samonosné čistící zóny, jedná se o hotové kompletní výrobky 
z hliníku s pevně zafixovanými pryžovými a textilními pásky. Venkovní čistící zóna pro 
odstranění hrubých nečistot bude osazena ve vymezeném prostoru do chodníku 
před hlavním vstupem do objektu, dočišťovací zóna v prostoru zádveří. Vnitřní rohož 
bude uložena pod úrovní podlahy v připraveném otvoru do zapuštěného rámu. [3] 

1.10.2.11 Povrchové úpravy  

Betonové konstrukce v prostorách suterénu nepřístupných veřejnosti budou 
opatřeny uzavíracím bezprašným nátěrem. V nadzemních podlažích a v parkingu 
bude na povrch nanesena stěrka a nátěr. Zděné příčky budou omítnuty, natřeny a 
provedeny ve standardu Knauf.  SDK konstrukce se nacházejí v nadzemních patrech 
a budou opatřeny finálním nátěrem. Na vnější líc SDK stěny kuchyněk směrem do 
atria bude aplikována sádrová stěrka. Vnitřní povrch příček v kuchyňkách bude 
s obkladovými deskami. [3] 

1.10.2.12 Podhledy 

Sádrokartonové plné podhledy jsou navržené ve veřejně přístupných 
komunikačních prostorách kromě atrií. Součástí SDK podhledu bude i provedení 
kapotáže instalačních rozvodů. Obecně ve všech místnostech, kde je v prostoru 
podhledu vedeno větší množství instalací a je nutno zajistit přístup revizními a 
manipulačními otvory navržen skládaný rastrový podhled. Jedná se o hliníkové 
perforované kazety s hranami tvarovanými pro zaklapnutí do profilů roštu. 
V učebnách, kancelářích a atriu budou použity kazety s vloženou akusticky pohltivou 
tkaninou. [3] 
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1.10.2.13 Dveře 

Interiérové dveře v objektu jsou rozděleny na 3 základní skupiny – ocelové, dřevěné 
a prosklené. Všechny dveře budou mít atypickou výšku 2200 mm. Požární a akustické 
požadavky musí splňovat celá konstrukce dveří. V objektu bude systém generálního 
klíče. V podzemních podlažích jsou navrženy dveře převážně s ocelovým dveřním 
křídlem. Vnitřní dveře osazené do zděných a betonových stěn suterénů budou 
provedené v ocelové dvoudílné obložkové zárubni typu HSE-DZD bezfalcové. Dveře 
do prostoru schodišť budou v nadzemních podlažích prosklené, s požadovanou 
požární odolností, s ocelovým rámem z uzavřených profilů opatřeným komaxitovým 
nátěrem. [3] 

1.10.2.14 Výtahy 

V objektu jsou navrženy 4 osobní výtahy a nákladní plošina pro odpadky. Osobní 
výtahy jsou lanové a nacházejí se ve dvojicích ve střední části A a B u schodišť. 
Nosnost výtahů je 1 150 kg. Dva osobní výtahy slouží jako evakuační, vždy se jedná o 
jeden z dvojice. Výtahy prochází z 2.PP do 6.NP. 

1.10.2.15 Klempířské výrobky  

Klempířské výrobky zahrnují oplechování střešních konstrukcí (atiky, světlíky, 
střešní výlez, parapetní plechy apod. Klempířské výrobky budou provedeny 
z titanzinkového plechu. Upevňovací prvky, šrouby a nýty budou z nerezové oceli, 
ocelové prvky budou žárově pozinkovány. Veškeré kotevní šrouby budou řešeny jako 
neviditelné. Klempířské výrobky budou provedeny dle firemních předpisů a detailů 
dodavatele. Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních 
prvků ke stavební části. [3] 

1.10.2.16 Zámečnické výrobky  

Materiálem zámečnických výrobků jsou převážně běžně dostupné kovové profily 
typových řad. Spoje budou prováděny svary a šroubovými spoji potřebné dimenze a 
kotveny pomocí chemických kotev. Součástí některých zámečnických výrobků jsou 
doplňky z jiných materiálů (dřevo, betonový základ, interiérový obklad, skleněná výplň 
apod.), tak aby výrobek tvořil jeden kompletní a funkční celek. [3] 

1.10.3 Napojení na technickou infrastrukturu 

1.10.3.1 IO 03.01 Přípojka splaškové kanalizace 

Splaškové vody budou odvedeny v severní části hmoty A a B kanalizační částí KT 
DN 200 do horní větvě KT 300, která dále směruje do revizní šachty číslo 3. V jižní části 
hmoty A a B budou odvedeny splaškové vody pomocí PVC KG 160 do revizních šachet 
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a dále přes hlavní vstupní šachtu (Ø1000) přípojkou číslo 3 v materiálu KT DN 200 do 
stávajícího řádu BE300. Před vyústěním splaškových přípojek z objektu bude na 
potrubí osazen čistící kus a zpětná klapka. Sklon přípojky splaškové kanalizace nesmí 
klesnout pod 2 %. Krytí přípojky musí být min. 1,0 m. [3] 

1.10.3.2 03.02 Přípojka dešťové kanalizace 

Dešťové vody budou odvedeny v severní části objektů A, B a C pomocí PVC KG 160 
do revizních šachet a dále přes horní větev z KT 300 do revizní šachty číslo 7. V jižní 
části hmoty A a B bude dešťová kanalizace odvedena pomocí PVC KG 160 do revizních 
šachet a dále pomocí PVC KG 200 napojena na revizní šachtu číslo RŠ08 areálové 
kanalizace v jihozápadní části pozemku. Do stejné větve jsou svedeny taktéž uliční 
vpusti číslo 5, 6, 7 a 8. Větev dále pokračuje do veřejného řádu kanalizace BE300. 
Sklon přípojky dešťové kanalizace nesmí klesnout pod 1 %. Krytí přípojky musí být 
min. 1,0 m. [3]  

1.10.3.3 IO 03.03 Přípojka vodovodu  

Zásobení vodou bude zajištěno ze stávajícího vodovodního řádu DN 300 v ulici 
Štefánikova. Napojení na řád bude provedeno navrtávacím přírubovým pasem 
300/80 a osazeným šoupětem se zemní soupravou. Potrubí přípojky bude dále 
zavedeno do objektu a na prostupu nosnou stěnou bude opatřeno chráničkou. Za 
vstupem přípojky do objektu bude osazena vodoměrná sestavou. [3]  

Vodovodní přípojka bude z tvárné litiny PN 20 v průměru DN 80 o celkové délce 
21,6 m se spádem 0,5 % směrem k veřejné síti. Potrubí bude uloženo do 100 mm 
pískového lože. Obsyp potrubí bude minimálně 300 mm nad horní hranu potrubí. 
Lože a obsyp je tvořen těženým pískem zrnitosti 0-4 mm.  

1.10.3.4 IO 03.04 Přípojka parovodu 

Parovodní přípojka je napojena v jižní části hmoty A. Přípojka vede k hranici 
pozemku v jižní části, kde se napojuje na stávající parovod a pak odbočuje na západ 
do stávající šachty Š2. Před nově budovanou budovou bude vybudována revizní 
šachta s výlezem na terén. Šachta obsahuje dva poklopy, z nichž jeden je ventilační. 
Z nové šachty vede průchozí kanál cca 120 x 180 cm ve spádu do nové budovy. Před 
zaústěním do budovy bude v kanálu bezpečnostní výlez do venkovního prostoru. 
V kanálu je vedena letní a zimní pára a přečerpávaný kondenzát. Odbočky z hlavního 
kanálu jsou vybaveny uzávěry. Potrubí je uložena na standardních ocelových 
podpěrách na ocelových nosnících. Délková dilatace je kompenzována na straně 
připojení na stávající kanál ohyby na trase a stejně tak je ohyby kompenzována 
délková dilatace ve výměníkové stanici. Prostup potrubí stěnou do výměníkové 



 

29 

 

stanice bude v protipožárním provedení, vybavený příslušným certifikátem. Nová 
přípojka bude vybavena chráničkou PHDE DN 40 pro zafouknutí optokabelu. [3] 
Potrubní rozvody jsou provedeny z ocelových trubek v jakosti 13 353. Odvodnění 
parního potrubí je provedeno ve výměníkové stanici. Prostupy potrubí stavebními 
konstrukcemi jsou vedeny v ocelových chráničkách. Potrubí bude taktéž opatřeno 
nátěrem. Izolace bude z lisované minerální vlny se zámkem s povrchovou úpravou 
v podobě hliníkové folie s přelepy.  

Parovodní přípojka obsahuje:  kondenzát přečerpávaný DN 50,  

pára letní DN65  

pára zimní DN 125 

1.10.3.5 IO 03.05 Přípojka optická 

Objekt je napojen na optické sítě v jižní části hmoty A. Přípojka kopíruje trasu 
parovodu a obsahuje PHDE potrubí s průměrem 40 mm. 

1.10.3.6 IO 03.06 Přípojka VN 

 V objektu Vzdělávacího komplexu bude vybudována vestavěná 
velkoodběratelská trafostanice 2x 630 kVA. Nová trafostanice se nachází v části B 
v jižní části objektu a bude napojena smyčkou VN 23 kV kabelem na stávající rozvody 
firmy E.ON. Trafostanice není řešena v rámci přípojky VN, ale v je součástí hlavního 
stavebního objektu SO 02. Kabelový svazek z trafostanice objektu povede z jižní části 
objektu B podél hranice pozemku směrem na východ a bude zatažen do VN 
rozvaděče ve stávající TS 87 skrz stávající kabelovou chráničku. Délka kabelového 
výkopu cca 58,4 m.  Délka kabelových svazků je 60 a 65 m.  Kabely VN budou uloženy 
v zemi v pískovém loži s krytím 1 m.  V místě přechodu přes komunikaci budou kabely 
uloženy v chráničkách např. TR 200/PVC-Rehau. [3] 

1.10.4 IO 04 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 

Na pozemku bude vybudována nová asfaltová komunikace se souvrstvím: 

ACO 11     40 mm 

Spojovací postřik   0,5 kg/m2 

ACP    60 mm 

Infiltrační postřik   1 kg/m2 

SC C 8/10   120 mm 

Štěrkodrť   200 mm 
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Komunikace bude vybudována v úrovni vjezdu v severní části a bude pokračovat 
k jižní straně, kde se napojí na stávající obslužnou komunikaci. Druhá část 
komunikace se bude nacházet na výjezdu z podzemních garáží na východní straně. 
Celkově množství upravované plochy činí 563 m2. Komunikace bude mít šířku 3,5 m. 

Komunikace pro pěší s možností pojezdu z kamenné dlažby. Komunikace bude 
vybudována v severní části budovy UTB a bude spojovat vjezdovou a výjezdovou část 
asfaltové vrstvy. Celkově množství upravované plochy činí 480 m2. Šířka je proměnná. 

 Komunikace pro pěší z pražské mozaiky. Komunikace se bude nacházet ze 
severní, západní a částečně z východní strany v okolí budovy UTB. Celkově množství 
upravované plochy činí 982 m2. Šířka je proměnná. 

1.10.5 IO 05 Sadové úpravy 

V rámci sadových úprav bude část stávajících stromů na zájmovém pozemku 
pokácena. Kácení dřevin podléhá povolení ke kácení dle zákona č. 123/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů a také povolení od Magistrátu města Zlín a Ministerstva životního prostředí. 
Celkově bude pokáceno 27 vzrostlých stromů. Kácení těchto dřevin provede 
certifikovaný arborista. Zbylé stromy budou ochráněny proti poškození, a to pomocí 
dřevěné konstrukce složené z fošen a dřevěných hranolů. Minimální výška ochranné 
konstrukce činí 1,8 m. Po realizaci bude část stromů a keřů opět vysazena dle 
projektové dokumentace. Sadové úpravy se týkají také střešní zahrady. Zahrada byla 
rozčleněna na plochy s výsadbou trav, na plochy s výsadbou směsi rozchodníků a na 
plochy s kačírkem ve dvou frakcích. [3] Po dobudování hlavního stavebního objektu 
dojde k terénním úpravám a svahování dle projektové dokumentace. 

1.10.6 IO 06 Veřejné osvětlení areálu 

V severní části pozemku u vjezdu a výjezdu na ulici Štefánikovu z podzemní 
garáže zájmového objektu budou vyhotoveny nové přechody pro chodce. Tyto 
přechody budou nasvíceny novými stožáry veřejného osvětlení. Jedná se o 2 sloupy 
(A1 a A2). Sloupy budou výšky 8 m. Kabely budou uloženy v chodníku s krytem 
minimálně 0,5 m a budou zakryty betonovou deskou. Při přechodu komunikace 
budou uloženy s krytem 1 m. Pod komunikací budou chráněny v PVC chráničkách o 
průměru 110 mm. Stožáry budou uzemněny pomocí zemnícího drátu, který bude 
uložen na dno kabelové rýhy. [3] Celková délka kabeláže je 277 m. 
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1.11  Postupu prací pro zemní práce, založení, hrubou spodní a 
vrchní stavbu 

1.11.1.1 Zemní práce a pažení 

Práce započnou sejmutím ornice v tloušťce 300 mm z velké části pozemku. 
Vytěžená ornice bude převezena na 6 km vzdálenou skládku. Na staveništní deponii 
bude ponecháno cca 240 m3 zeminy pro budoucí zásypy a terénní upraví. Následně 
budou geodeticky vytyčeny hranice pro vybudování záporového pažení.  

Záporové pažení: 

Jako první bude provedený svahovaný předvýkop sloužící k vytvoření pracovní 
úrovně. Vrty pro zápory budou prováděny vrtnou soupravou a do vrtů se vloží ocelové 
zápory.  Při osazování zápor do vrtů je nutno dbát na jejich půdorysné umístění a 
svislost. Do zápor budou postupně vkládány dřevěné pažiny.  Ty budou z vnější strany 
zasypávány zeminou, která bude hutněna. Zápory budou v patě až do úrovně 
budoucího dna stavební jámy zabetonovány chudým betonem. Do pažené stavební 
jámy bude zhotovena sjezdová rampa v jižní části objektu s maximálním sklonem 
17 %. Poté bude odtěžena zemina na kotevní úroveň (-3,4 m). Následuje vyvrtání, 
osazení a injektování kotev. Napnutí kotev lze provést nejdřív 10 dní po dokončení 
injektáže. Po dopnutí kotev bude odtěžena zbylá zemina na úroveň 1.PP (-4 m). Při 
těžení zeminy na úroveň 2.PP (-7,1 m) bude opakován stejný postup.  Osazení 
dřevěných zápor, zasypaní z vnější strany zeminou a další těžení. Výška těžených 
záběru je cca 0,8 m. Zemina bude taktéž odvážena na 6 km vzdálenou skládku. Také 
budou vyhloubeny šachty pod dojezdy výtahů.  

1.11.1.2 Odvodnění stavební jámy 

Po obvodu stavební jámy bude provedeno drenážní potrubí DN 150 ve štěrkovém 
obsypu frakce 16/32. Drenáž bude svádět dešťovou vodu do předem určeného místa, 
ze kterého bude voda přečerpávána za pomocí kalového čerpadla do jednotné 
kanalizace v jižní a západní části pozemku. Stavební jáma bude vyspádována 
1% sklonem k drenáži.  

1.11.1.3 Založení stavby 

Po dokončení výkopových prací bude pomocí vrtné soupravy provedeno vrtání 
pilot s vkládáním armovacích košů a betonáží. Krytí armovacích košů je stanoveno na 
75 mm. Práce započnou v 2.PP v části A a B a postupně se přesunou do části C.  Po 
vybetonování pilot, budou přebývající části vybourány a odvezeny na skládku.  
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1.11.1.4 Spodní stavba 

• Zhotovení vodonepropustné konstrukce je detailněji popsáno v kapitole 
č. 5.  

Po dokončení pilot v 2.PP následuje vyhotovení podkladního betonu 
C 16/20– C1 – Dmax 16 – S3 v tloušťce 100 mm. Po dozrání bude nanesena 
hydroizolační bitumenová stěrka ve dvou vrstvách. Po technologické pauze bude 
stěrka překryta ochrannou betonovou mazaninou C 16/20–XC1– Dmax 16 – S3 
v tloušťce 50 mm. Po technologické pauze bude po celé délce betonové mazaniny 
přetažena PE folie a na ni vybudována podlahová deska. Realizace železobetonové 
základové desky je rozdělena na 3 části, které jsou navzájem odděleny smršťovacími 
pruhy šířky 1 m. Smršťovací pruhy se nacházejí po sousedních okrajích části C a jsou 
1 m široké. Smršťovací pruhy budou procházet celou částí C, tedy od 2.PP do 1.NP. 
Z tohoto důvodu bude provádění rozděleno na 3 části. Smršťovací pruhy budou 
zabetonovány nejdřív 60 dní od vyhotovení základové desky. Nejprve bude 
provedena základová deska v částech A a B. Po vyhotovení těchto části se provede 
část C. Podlahová deska je z vodostavebního betonu C 30/37 – XA1 – Dmax 22 - S3 
s 90denní pevností. Tloušťka desky je v 2.PP je 500 mm a v 1.PP je 350 mm. Jako výztuž 
je použita betonářská ocel 10 505 R.  Krytí betonářské oceli směrem k zemině je 50 
mm. Všechny spoje v základové desce a prostupy budou opatřeny systémovými prvky 
pro zajištění vodonepropustnosti.  

Následuje vyhotovení svislých nosných zdí a sloupů. Obvodové konstrukce jsou 
z vodostavebního betonu C 30/37 – XA1 s 90denní pevností. Na svislé obvodové 
nosné zdi bude nanášena z vnější strany bitumenová stěrka a následně bude překryta 
nopovou folií. V části anglických dvorků a schodišť bude na bitumenovou stěrku 
přilepen XPS polystyrén tl. 120 mm a překryt nopovou folií. Poté bude vybudována 
stropní desky nad částí 2.PP. Po úplném vyhotovení prací v 2.PP budou vyhotoveny 
piloty v 1.PP se všemi návaznostmi jako v části 2.PP. Zde bude postup prací od 
východní části směrem k západní. Tento postup je z důvodů vjezdové rampy do 
stavební jámy, která je provedena přes 1.PP. Následuje bednění stropní konstrukce 
nad 1.PP.  

1.11.1.5 Hrubá vrchní stavba 

Pro stropní desku bude použit beton C 30/37 – XC1. Pro vnitřní stěny 
C 25/30 – XC1 a sloupy C 35/45 – XC1 a C 30/37 – XC1. Stěny budou v tloušťce 200, 250 
a 300 mm. Sloupy budou o rozměrech převážně 400x400 mm. Při   výstavbě se bude 
opakovat stejný postup od 1.NP až do 6.NP. Navázání výztuže sloupů a stěn na 
vyčnívající výztuž ze stropní desky, zabednění a vybetonování. Po technologické pauze 
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proběhne bednění stropní desky, vyvázání výztuže a zabetonování. Souběžně 
s těmito prácemi bude vždy osazeno prefabrikované schodiště v částech A a B. 
Schodiště muže být osazeno až beton dosáhne dostatečné pevnosti. Schodiště bude 
uloženo na monolitické podesty a mezipodesty, které jsou uloženy na vylamovací 
výztuži. Zastřešení části C bude provedeno pomocí železobetonové skořepiny až po 
zabetonování všech smršťovacích pruhů a nabytí dostatečné pevnosti. Což by mělo 
být po 1 měsíci. Skořepina bude vybetonována z betonu třídy C 30/37 – XC1.  

1.11.1.6 Demontáž záporového pažení 

Záporové pažení bude vzhledem k umístění věžových jeřábů z východní a západní 
strany v blízkosti stavební jámy demontováno ve dvou fázích, z důvodu bezpečnosti 
a stability jeřábu. Severní a jižní část bude demontována po vybudování svislých 
konstrukcí 1.PP. Pažení z východní a západní strany bude postupně demontováno 
tak, aby se nenarušilo stabilitu jeřábů. V případě narušení stability se práce zastaví a 
pažení bude vytaženo až po demontáži jeřábu. Postup demontáže: Prostor mezi 
budovou a pažením se začne opatrně zasypávat zeminou a hutnit po 0,5 m. Po 
dokončení prací do výšky kotvení se kotvy deaktivují. Poté se provede zásyp a hutnění 
na úroveň terénu a zápory se vytáhnou. V případě, že záporové pažení nebude 
možno vyprostit, zůstane trvalou součástí zásypu.  

1.12 Časový plán 
Časový plán realizace hlavního stavebního objektu SO 02 je vyhotoven v příloze 

číslo P2.1. 

1.13 Zařízení staveniště 
Projekt zařízení staveniště je popsán v kapitole č. 3 a návrh zařízení staveniště, 

výkresová část je vyhotoven v příloze č. P3.1, P3.2 a P3.3. 

1.14 Hlavní stavební mechanismy 
Návrh hlavních stavebních mechanismů je popsána v kapitole číslo 4 Návrh 

hlavních stavebních strojů.  

1.15 Ekologie a bezpečnostní rizika 
Ekologická a bezpečnostní rizika jsou vypracována v kapitole číslo 8. 
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2 PODROBNÝ ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 

V této kapitole byl vyhotoven celkový harmonogram včetně dokončovacích prací 
pro hlavní stavební objekt a byl vytvořen pomocí software Contec. 

Časový plán je v příloze č. P2.1. 
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3 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

3.1 Informace o návrhu 
Zařízení staveniště bylo navrženo pro 3 etapy výstavby. 

A) Zemní práce 
B) Pro hrubou spodní a vrchní stavbu 
C) Dokončovací práce 

Při návrhu byla zohledněna poloha stavby a její specifické podmínky a kladen 
důraz na finanční a časovou výhodnost návrhu. Staveniště je ze severní strany 
ohraničeno tří pruhovou jednosměrnou komunikací. Ze zbylých stran je obklopeno 
areálem UTB, který bude během realizace využíván veřejností. Z tohoto důvodu je 
napojení na obslužnou komunikaci výhodné a možné pouze z vrchní části staveniště 
na západní stran a výjezd ze stavby v horní části staveniště z východní straně.  Při 
návrhu hlavních zvedacích mechanizmů bylo respektováno napojení na 
jednosměrnou tří pruhovou komunikaci a s tím související dopravu stavebních 
materiálů. Dalším kritériem pro vybrání polohy zvedacího mechanizmu bylo umístění 
prefabrikovaných schodišťových ramen, které se nacházejí na ose 3 ve střední části 
po okrajích. Váha nejtěžšího schodišťového ramene je 4 118 kg. Dále jsou části 
budovy A a B napojeny na vjezdové a výjezdové rampy do podzemních garáží. Vjezd 
a výjezd se nachází ve vrchní části z východní a západní strany. Z těchto důvodů je 
výhodné umístit jeřáb z východní a západní strany, tak aby byly v blízkosti 
prefabrikovaných schodišťových ramen ve střední části budovy a přitom nebylo 
nutné s jeřáby v průběhu realizace pohybovat. Budova obsahuje i další dvojici 
prefabrikovaných ramen v severních částech budovy A a B. Jejich zabudování obstará 
autojeřáb.  

Alternativní návrhy hlavního zvedacího mechanismu: 

A) V případě umístění jeřábů do spodní části staveniště, by bylo nutné navrhnout 
jeřáby s vyšší zvedací únosností, neboť vzdálenost pro zabudování 
prefabrikovaných schodišť by přesáhla 20 m a mnou navržený jeřáb by 
nevyhověl. Musel by být tedy navržen jeřáb s vyšší únosností, což by bylo 
finančně nevýhodné. 

B) Při umístění do severní části by jeřáby překážely dopravě materiálu a nebylo 
by možné využít výjezd z východní strany. 
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C)  Při variantě jednoho jeřábu z východní strany v blízkosti schodiště a druhého 
z jižní strany v blízkosti plynovodní přípojky, by byla vzdálenost pro 
zabudování schodiště větší než 22 m a mnou navržený jeřáb by nesplnil 
podmínky únosnosti. Musel by být tedy navržen jeřáb s vyšší únosností, což 
by bylo finančně nevýhodné. 

D) Varianta křížových pozic jeřábu je také nevýhodná, z důvodů vybudování 
vjezdových a výjezdových ramp do podzemních garáží. Musela by být 
v průběhu realizace změněna pozice jednoho jeřábu.  Což by bylo finančně i 
časově nevýhodné. 

3.2 Základní informace o staveništi 

3.2.1 Základní identifikační údaje o stavbě  

Název stavby UTB – Vzdělávací komplex 

Místo stavby: Ulice Štefánikova 5670, 760 01 Zlín 

Parcelní číslo pozemku: 9173, 1085/5 

Účel stavby: Výukový objekt veřejné vysoké školy 

Doba výstavby: 1.1.2020 – 31.3.2022 

Cena výstavby: 523 783 306 kč včetně DPH 

Zastavěná plocha:  2 861 m2 

Obestavěný prostor: 59 240 m3 

Počet podlaží: 6.NP a 2.PP 

3.3 Časové návaznosti zařízení staveniště 

3.3.1.1 Zařízení staveniště pro zemní práce 

Před realizací zařízení staveniště budou pokáceny nevhodné dřeviny na pozemku 
investora a v lednu 2020 bude vybudováno staveništní oplocení mobilním plotem 
výšky 2 m s neprůhlednou plachtou. Zřídí se dočasné staveništní přípojky elektrické 
energie, vody a napojení na kanalizaci. Provedou se staveništní komunikace a 
zpevněné plochy pro skládky a parkování strojů. Navezou se obytné, sanitární a 
skladovací kontejnery, které se připojí k dočasným staveništním přípojkám.  
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3.3.1.2 Zařízení staveniště pro hrubou spodní a vrchní stavbu 

Před započetím této etapy v červnu 2020, budou navezeny další obytné, sanitární 
a skladovací kontejnery z důvodů většího výskytu pracovníků. Z mezideponií, které 
byly využity na zásyp stavebního objektu se stanou parkovací plochy. Dle časového 
plánu bude objekt z jižní strany v prosinci připojen na splaškovou a dešťovou 
kanalizaci, parovodní přípojku, optickou přípojku a přípojku vysokého napětí. 
K tomuto připojení muže dojít, neboť v listopadu dojde k deaktivaci a vytažení 
záporového pažení ze severní a jižní strany. 

3.3.1.3 Zařízení staveniště pro dokončovací práce 

Během této etapy bude do listopadu 2021 zachován počet stavebních buněk 
z předchozí etapy. V prosinci 2021 bude část stavebních kontejnerů odvezena. 
Výsledný počet a poloha obytných kontejnerů bude shodný s podobou zařízení 
staveniště pro zemní práce. Po dokončení prací na hlavním stavebním objektu budou 
v lednu připojeny zbývající přípojky. Jedná se o vodovodní, splaškovou a kanalizační 
přípojku v severní části objektu. 

3.4 Návrh zařízení staveniště 

3.4.1.1 Zabezpečení staveniště 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,025 m. Vstupní brána na 
staveniště se nachází v západní části pozemku a jedná se o dvě pole mobilního 
oplocení, které budou opatřena zámkem s řetězem. Výjezd ze stavby bude proveden 
stejným způsobem a je umístěn ve východní části staveniště. Šířka vjezdu a výjezdu 
je shodná 6,9 m. Na Jižní straně bude vybudován stejným způsobem druhý výjezd ze 
stavby. Tento výjezd bude sloužit pouze při betonáži s autočerpadlem pro odjezd 
autodomíchávačů. Výjezd bude vybaven zámkem s řetězem. Mimo betonáž bude 
vždy uzamčen. Mobilní oplocení bude opatřeno neprůhlednou plachtou, pro 
zamezení šíření prachových částic. Celková délka oplocení je 365,7 m. Jedná se o 
106 polí mobilního oplocení. 

• Rozměry pole:  3450 x 2025 mm 
• Hmotnost:  11,2 kg 
• Rozteč ok  260 x 100 mm 

3.4.1.2 Značení staveniště 

Mobilní oplocení a vstupy budou z každé strany vybaveny výstražnou cedulí 
upozorňující na probíhající práce se zákazem vstupu nepovolaným osobám. U vjezdu 
a výjezdů ze stavby budou cedule upozorňující na výjezd a vjezd ze staveniště. Na 
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vjezdu bude cedule „zákaz vjezdu mimo vozidel stavby“. Dále zde bude cedule 
s omezením rychlosti na staveništi na 10 km/h a výstražnou a informační cedulí 
s informacemi o nutnosti používání ochranných osobních pracovních pomůcek a 
informace o zhotoviteli stavby s jeho kontakty. Na chodníku křížící ze severní strany 
příjezdovou a výjezdovou komunikaci budou cedule „chodník je uzavřen, přejděte na 
druhou stranu“. Na všech výjezdech ze staveniště bude značka „stůj, dej přednost 
v jízdě“.  

3.4.1.3 Zábory pozemku 

Z důvodů omezených prostor na staveništi, bude vybudováno mimostaveništní 
parkoviště na parcele č. 1090/20. Parcela je vlastnictví investora. Parkoviště se bude 
nacházet na západní straně od staveniště s plochou 117 m2. Parkoviště bude 
využíváno při II a III etapě, tedy při hrubé spodní a vrchní výstavbě a dokončovacích 
pracích. Zpevněná plocha bude vyhotoveno z cihelného recyklátu o mocnosti 150 
mm. Po ukončení prací bude recyklát odtěžen a pozemek navrácen do původního 
stavu. Poloha je zakreslena v příloze číslo P3.2 a P3.3. Nájezd na parkoviště je ze 
stávající zpevněné plochy. 

3.4.1.4 Staveništní komunikace 

Pro příjezd na staveniště bude využívaná stávající asfaltová komunikace, na 
kterou se napojí zpevněná plocha staveniště z cihelného recyklátu tl. 200 mm.  Na 
staveništi se nachází jednosměrné a obousměrné komunikace s proměnnou šířkou. 
Nejužší část komunikace má 3,5 m. Na staveništní komunikace spojující severní a jižní 
stranu bude kyvadlová doprava. Při určitých procesech během výstavbu muže dojít 
k couvání v jednosměrné komunikaci, při této skutečnosti bude vždy průběh pohybu 
vozidel kontrolovat oprávněný pracovník stavby. Komunikace bude zhutněna na 
Edef2 > 45 MPa. Staveništní dočasné komunikace kopírují budoucí komunikaci na 
pozemku. Z tohoto důvodu bude kladen důraz na použitý recyklát a zhutňování. 
V případě kvalitního provedení a vyhovujících laboratorních zkoušek, by bylo možné 
na recyklátu vyhotovit souvrství budoucí komunikace a zpevněných ploch. Recyklát je 
zvolen z důvodů pozdějšího vyhotovení přípojek technické infrastruktury. V případě 
použití ŠD, která by správně měla být v podkladní vrstvě, by došlo k jejímu 
znehodnocení přimícháním hlíny z výkopu, při provádění přípojek technické 
infrastruktury objektu. 

3.4.1.5 Skládky 

Během výstavby se bude měnit účel a plocha skladovacích ploch dle aktuální 
potřeby. Skladovací prostory budou zpevněné, odvodněné, bez zjevných nerovností 
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a udržované v čistotě. Na staveništi se budou nacházet při etapě zemní práce 
zpevněná plocha pro odstávku strojů o ploše 204 m2 a plocha pro skládku materiálu 
potřebného pro pažení o ploše 206 m2. Dále v severní části staveniště bude dvojice 
mezideponii zeminy o celkové ploše 159 m2. Na deponie se předpokládá uložení 
240 m3 zeminy pro budoucí zásyp objektu.  

Při etapě hrubá spodní a vrchní stavba budou všechny skládky v dosahu věžových 
jeřábů. V dosahu západního věžového jeřábu budou skladovací plochy výztuže a 
bednění o ploše 349 m2. Dále bude v jižní části pozemku předmontážní plocha a 
skládka o ploše 72,5 m2. Jako předmontážní plocha bude využita i již vyhotovená 
stropní konstrukce objektu, avšak je nutno dbát na nepřetížení stropní konstrukce. 
Východní jeřáb bude mít v dosahu skládku výztuže o ploše 90 m2, skládku bednění 
s 88 m2 a předmontážní plochu se skládkou o ploše 72,5 m2. Při předpokladu, že na 
1 m2 skladovací plochy výztuže budou umístěny 4 t výztuže je možno uskladnit při 
maximální vytížení 63 t. Armovací koše a výztuž budou na stavbu dováženy již 
naohýbané. Materiál pro zabudování musí být minimálně 1 den předem na staveništi. 

Při etapě dokončovacích prací budou venkovní skladovací plochy využity pro 
uskladnění materiálů opláštění a materiálu dokončovacích prací, které nebudou 
náchylné na změny počasí. Ostatní materiál bude uskladněn v objektu nebo ve 
skladovacích kontejnerech.  

Poloha a plochy skládek jsou zakresleny v příloze č. P3.1, P3.2 a P3.3. 

3.4.1.6 Skladovací kontejnery 

Skladovací kontejnery jsou umístěny v západní části staveniště. Pro zemní práce 
jsou navrženy 2 skladové kontejnery a pro další etapy je navrženo celkově 
5 uzamykatelných skladovacích kontejnerů. Kontejnery budou využívány pro 
uskladnění drobného nářadí. 

3.4.1.7 Odpadní kontejnery 

Na staveništi během celé výstavby budou umístěny odpadní kontejnery. U 
buňkoviště na západní straně budou plastové kontejnery pro ukládání skleněného, 
papírového, plastového a směsného odpadu. Jedná se o plastové kontejnery o 
rozměrech 1370x1070x1465 mm s objemem 1100 l. Dále, zde budou umístěny 
2 kontejnery pro zbytkový materiál během výstavby a na východně straně pozemku 
bude umístěn kontejner pro mechanické čistění mechanizace. Do kontejneru se bude 
umisťovat znehodnocená hlína. Jedná se o vanové kontejnery o rozměrech 
1870x3020x860 mm s objemem 5-10 m3. Všechny kontejnery budou pravidelně 
vyváženy a všichni zaměstnanci budou povinni třídit odpad. 
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3.4.1.8 Osvětlení staveniště 

Staveniště bude v zimních a podzimních měsících vybaveno venkovními LED 
reflektory. Osvětlení je primárně určené ke zvýšení viditelnosti při příchodu a 
odchodu pracovníků v ranních a odpoledních hodinách a z důvodů ostrahy objektu.  
Na stavbě bude 5 reflektorů. Dva budou umístěny na buňkovišti v západní části 
staveniště. Dále na dvojici jeřábů a na vrátnici ve východní části staveniště. 

• Výkon jednoho reflektoru:  250 W 
• Ochrana:    IP 65 

3.4.2 Staveništní rozvody 

Pro zařízení staveniště je nutné vybudovat přípojky vody, elektrické energie a 
kanalizace.  

3.4.2.1 Staveništní přípojka elektrické energie 

Pro zabezpečení elektrické energie budou staveništní rozvody NN napojeny na 
stávající trafostanici u přilehlé budovy v západní části staveniště u buňkoviště. 
Budova je v majetku investora. Na přípojku bude v místě buňkoviště napojen 
staveništní rozvaděč, na kterém bude elektroměr pro měření odběrů během 
výstavby. V jižní části bude na staveništní síť napojen další staveništní rozvaděč, na 
který budou napojeny stavební věžové jeřáby. Staveništní rozvody elektrické energie 
budou vedeny v PE chráničkách s průměrem 40 mm. Převážně budou vedeny po 
oplocení a po zemi. V místě napojení na rozvaděč, vjezdu a výjezdu budou rozvody 
zvednuty do výšky 4,2 m pro bezproblémový průjezd mechanizace. 

3.4.2.2 Staveništní přípojka vody 

Voda pro stavbu bude zabezpečena napojením staveništních rozvodů na stávající 
hydrant v severní části staveniště. Na přípojné místo bude osazen vodoměr pro 
měření odběrů během výstavby. Vodovodní přípojka povede v podzemí a bude 
opatřena tepelnou izolací proti zamrzání. V místě křížení s příjezdovou cestou bude 
umístěna v chráničce proti poškození. 

3.4.2.3 Staveništní přípojka kanalizace 

Přípojka kanalizace zařízení staveniště bude napojena na revizní šachtu stávající 
kanalizace na západní straně pozemku. Kanalizační přípojka bude z PVC potrubí 
DN 100 mm s minimálním spádem 3 % směrem k revizní šachtě. 
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3.5 Návrh stavebních kontejnerů 
Návrh stavebních kontejnerů byl proveden z histogramu pracovníků viz příloha 

č. P9.2 a to pomocí průměrného výskytu dle etap výstavby. Zařízení staveniště bude 
během výstavby 2x změněno. Při etapě zemních prací a dokončovacích jsou navrženy 
stavební kontejnery pro 20 dělníků, 3 mistry 2 přípraváře, 2 TDS a 1 stavbyvedoucího. 
Součástí buňkoviště jsou i prostory pro konání kontrolních dní a porad vedení o ploše 
44 m2. Při etapě hrubé spodní a vrchní stavby jsou stavební kontejnery navrženy pro 
40 dělníků, 3 mistry 2 přípraváře, 2 TDS a 1 stavbyvedoucího. Návrh obytných a 
sanitárních kontejnerů je lehce předimenzovaný, a to z důvodů vykrytí měsíců, kdy se 
na stavbě bude pohybovat více dělníků než je průměrný počet. Stavební kontejnery 
budou dvakrát do měsíce uklízeny úklidovou službou. V každém obytném stavebním 
kontejneru bude umístěn hasící přístroj z důvodů požární ochrany. 

Pozice Počet Potřebná plocha  

Navržená 
plocha 

kontejnerů 
Navržený 
kontejner 

Stavbyvedoucí 1  1 x 15=15 m2  22,3 m2 1 x PC/10 

Mistr  3  3 x 8= 24 m2  29,26 m2 2 x PC/4 

Přípravář 2 2 x 6 =12 m2  14,63 1 x PC/4 

TDS 2 2 x 8 =16 m2  22,3 m2 1 x PC/10 

Dělník 20  20 x 1,25=25 m2  43,89 m2 3 x PC/4 

Tab. 3-1 Potřebná plocha kontejnerů pro zemní a dokončovací práce [62] 

Pozice Počet Potřebná plocha  

Navržená 
plocha 

kontejnerů 
Navržený 
kontejner 

Stavbyvedoucí 1  1 x 15=15 m2  22,3 m2 1 x PC/10 

Mistr  3  3 x 8= 24 m2  29,26 m2 2 x PC/4 

Přípravář 2 2 x 6 =12 m2  14,63 1 x PC/4 

TDS 2 2 x 8 =16 m2  22,3 m2 1 x PC/10 

Dělník 40  40 x 1,25=50 m2  73 m2 5 x PC/4 

Tab. 3-2 Potřebná plocha kontejnerů pro hrubou spodní a vrchní stavbu [62] 

Hygienické zařízení 

 Počet 
zaměstnanců Parametry návrhu Počet 

Navržený 
počet 

Navržený 
kontejner 

Umyvadlo 
 

30 
1 x umyvadlo na 10 

osob 3 12 2 x 2/S 

Sprcha  30 1 x sprcha na 15 osob 2 4 2 x 2/S 

Pisoár a sedadlo  30 2 x pisoár / 2 x sedadlo 2 a 2 4 a 4 2 x 2/S 

Tab. 3-3 Potřebný počet hygienických zařízení pro zemní a dokončovací práce 
[62] 
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Hygienické zařízení 
Počet 

zaměstnanců Parametry návrhu Počet 
Navržený 

počet 
Navržený 
kontejner 

Umyvadlo 50 1 x umyvadlo na 10 osob 5 18 3 x 2/S 

Sprcha 50 1 x sprcha na 15 osob 4 6 3 x 2/S 

Pisoár a sedadlo 50 2 x pisoár / 2 x sedadlo 2 a 2 6 a 6 3 x 2/S 

Tab. 3-4 Potřebný počet hygienických zařízení hrubou spodní a horní stavbu 
[62] 

3.5.1.1 Obytný kontejner PC-10 

Dva propojené kontejnery v přízemí o celkové ploše 44 m2 budou využívány pro 
koordinační porady. Další kontejnery v horním patře bude využívat stavbyvedoucí a 
TDS. Kontejnery budou vybaveny stoly, židlemi, skříněmi a věšákem. Také zde bude 
umístěna lékárnička a ruční hasící přístroj. Kontejnery budou orientovány okenními 
otvory směrem na staveniště, a to z důvodů přehledu stavbyvedoucího a mistrů o 
stavbě. Kontejnery bude připojeny na rozvody elektrické energie. 

Parametry: 2 ks elektrický přímotop, 4 ks elektrická zásuvka, 2 ks okno s plastovou 
vnitřní roletou, 2 ks dveře 875 x 2000 mm, 2 ks zářivka   

Rozměry: šířka 2 891 mm, délka 6 058 mm, výška 2 820 mm 

 

Obr. 3-1 Stavební kontejner PC-10 [63] 

3.5.1.2 Obytný kontejner PC-4 

Kontejner bude sloužit pro mistry a dělníky. Dle účelu bude kontejner vybaven 
buď jako šatna nebo jako pracoviště pro mistry. Kontejner bude připojen na rozvody 
elektrické energie. 

Parametry: 1 ks elektrické přímotop, 2 ks elektrická zásuvka, 2 ks okno s plastovou 
vnitřní roletou, 1 ks dveře 875 x 2000 mm, 2 ks zářivka  
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Rozměry: šířka 2 438 mm, délka 6 058 mm, výška 2 820 mm 

 

Obr. 3-2 Stavební kontejner PC-4 [63] 

3.5.1.3 Vrátnice 5/0 

Vrátnice se nachází na hlavním vjezdu a výjezdu ze stavby.  Bude v ní osoba 
zodpovědná za ostrahu staveniště. Kontejner bude napojen na rozvody elektrické 
energie. 

Parametry: 1 ks elektrické přímotop, 2 ks elektrická zásuvka, 2 ks okno s plastovou 
vnitřní roletou, 1 ks dveře 875 x 2000 mm, 1 ks zářivka 

Rozměry: šířka 2 438 mm, délka 3 000 mm, výška 2 820 mm 

 

Obr. 3-3 Stavební kontejner 5/0 [63] 

3.5.1.4 Sanitární kontejner 2/S 

Na staveništi jsou navrženy 2 až 3 sanitární kontejnery dle fáze výstavby.  
Kontejner budou vybaveny mýdlem, toaletním papírem a papírovými utěrky. 
Kontejner budou napojeny na vodovodní, kanalizační a elektrickou přípojku 
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Parametry: 2 ks elektrický přímotop, 2 ks zářivka, 5 ks zásuvka vodotěsná 
k umyvadlu, 4 ks plastové okno 600 x 400 mm, 2 ks WC kabina s porcelánovým 
záchodem s nádržkou na vodu, 6 ks porcelánové umyvadlo, 2 ks porcelánový pisoár 
se zástěnou, 2 ks sprchová kabina, 1 ks ohřívač vody 200 l. 

Rozměry: šířka 2 438 mm, délka 6 058, výška 2 820 mm 

 

Obr. 3-4 Stavební kontejner 2/S [63] 

3.5.1.5 Skladový kontejner 1/P 

Na staveništi jsou navrženy 2 až 5 uzamykatelných stavebních kontejnerů dle fáze 
výstavby. Kontejnery budou sloužit pro uskladnění určitých materiálů a nářadí. 
Kontejner nebude napojen na staveništní přípojky.  

Rozměry: šířka 2 438 mm, délka 6 058, výška 2 820 mm 

Parametry: dvoukřídlá ocelová vrata 2290/2295 mm  

 

Obr. 3-5 Skladový kontejner 1/P [63] 
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3.5.1.6 Mobilní toaleta W/61 s možností umytí rukou 

Ve východní části pozemku bude umístěna jedna mobilní toaleta, a to z důvodu 
velké vzdálenosti pracovišť od buňkoviště. Toaleta bude vybavena mýdlem, toaletním 
papírem a papírovými utěrkami. 

Rozměry: šířka 1 118 mm, délka 1 219, výška 2 310 mm 

Parametry: hmotnost 73,5 kg, objem nádrže 265 l ,1 ks sedadlo, 1 ks dveře  

 

Obr. 3-6  Mobilní toaleta W/61[63] 

3.5.1.7 Doprava a usazení 

Stavební kontejnery budou zapůjčeny od lokální firmy Pegas Container Rent s.r.o., 
ze skladů na adrese Výpusta 599, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí. Dovezeno bude 
pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Sklad je od stavby vzdálen 6,6 
km. Kontejnery budou osazeny na vodorovnou plochu z hutněného cihelného 
recyklátu mocnosti 200 mm. 

3.6 Zdroje pro stavbu 

3.6.1 Výpočet maximální potřeby vody 

Výpočet je proveden za období největšího odběru vody a to je ošetřování 
monolitické konstrukce s maximálním počtem pracovníků na stavbě při této etapě. 
Dle histogramu pracovníků bude uvažováno s 50 pracovníky. Pro účely návrhu není 
požadováno protipožární zajištění vodou. Při vypuknutí požáru budou použity 
požární hydranty v okolí staveniště. 

 



 

48 

 

A) voda pro provozní účely 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka Množství 
Střední 
norma 

Potřebné 
množství 
vody [l] 

Ošetření betonu m3 286 200 57200 

Čištění bednění hod 8 100 800 

Celkem  58 000 l 

Tab. 3-5 Voda pro provozní účely [62] 

B) voda pro sociálně hygienické účely 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka Množství 
Střední 
norma 

Potřebné 
množství 
vody [l] 

Umyvadlo, WC pracovník 50 40 2000 

Sprchy pracovník 50 50 2500 

Celkem 4 500 l 

Tab. 3-6 Voda pro sociálně hygienické účely [62] 

Výpočet maximální potřeby vody pro provozní účely Qa [62]: 

�� =
�� ∗ ��
	 ∗ 3600

 

�� =
58	000 ∗ 1,5
8 ∗ 3600

= 3,02	�/� 

Qa= množství vody pro provozní účely 

Sv= spotřeba vody za den v litrech 

Kn= koeficient nerovnoměrnosti odběru (1,5) 

t= čas, po který je voda odebírána (h) 

Výpočet maximální potřeby vody pro sociálně hygienické účely Qb [62]: 

�� =
�� ∗ �� ∗ ��
	 ∗ 3600

 

�� =
4	500 ∗ 2,7
8 ∗ 3600

= 0,422	�/� 

Qb= množství vody pro sociálně hygienické účely 

Pp= počet pracovníků 

Kn= koeficient nerovnoměrnosti odběru (2,7) 

t= čas, po který je voda odebírána (h) 

Ns= norma spotřeby vody na osobu a den 
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K celkové sekundové spotřebě vody Qn připočítáno 20 % na drobnou spotřebu a na 
ztráty způsobené netěsností potrubí.  

�� = �� + �� = 3,02 + 0,422 = 3,442	l/s 

�� = �� ∗ 0,2 + �n 

	Qn=	3,442*0,2+3,442=	4,13	l/s	

K celkové sekundové spotřebě vody Qn připočítáno 20 % na drobnou spotřebu a 
na ztráty způsobené netěsností potrubí.       

Spotřeba vody je 4,13 l/s. Navrženo je PE potrubí DN 63 mm s výpočtovým 
průtokem 4,9 l/s. 

3.6.2 Výpočet maximální potřeby elektrické energie 

Výpočet je proveden na největší teoretický odběr energie. Tento odběr by měl 
nastat při využívání obou jeřábů a využívání elektrických přímotopů v buňkovištích.  

Druh odběru 
Příkon 
[Kw] 

Počet [ks] 
Celkový 
příkon 
[Kw] 

Věžový jeřáb Liebherr 30 2 60 

Ponorný vibrátor 1,6 4 6,4 

Svářecí invertor  5 3 14 

Ostatní (drobná 
spotřeba) 1  5 5 

Celkem 86,4 

Tab. 3-7 Příkon stavebních strojů  

Druh odběru 
Příkon 
[Kw]   

Příkon 
vytápění 
[Kw]   

Počet [ks] 
Celkový 
příkon [Kw] 

Kontejner 5/0                
-administrativní práce 0,072 1,5 2 0,216 

Kontejner PC/10            
-administrativní práce 0,29 1,5 4 1,74 

Kontejner PC/4              
-administrativní práce 0,19 1,5 6 1,71 

Kontejner PC/4-šatna 0,087 1 5 0,435 

Kontejner 6/S-WC 0,087 1 3 0,261 

Celkem 4,362 

Tab. 3-8  Příkon vnitřního osvětlení a topení [62] 
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Druh odběru 
Příkon 
[Kw] 

Počet [ks] 
Celkový 
příkon [Kw] 

Venkovní osvětlení 0,25 5 1,25 

Tab. 3-9  Příkon venkovního osvětlení [62] 

Výpočet maximální příkonu elektrické energie [62] 

� = 1,1#$0,5 ∗ �1 + 0,8 ∗ �2 + 1,0 ∗ �3%2 + $0,7 ∗ �1%2				[�'] 

� = 1,1#$0,5 ∗ 86,4 + 0,8 ∗ 4,362 + 1,0 ∗ 1,25%2 + $0,7 ∗ 86,4%2	 = 85,6	�' 

S= elektrický příkon (kW) 

1,1= součinitel rezervy pro nepředvídatelné zvýšení (k=1,1)  

0,5= součinitel náročnosti elektromotorů 

0,8= součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 

1,0= součinitel náročnosti venkovního osvětlení  

0,7= fázový posun 

P1= výkon strojů a spotřebičů na stavbě 

P2= výkon osvětlení vnitřních prostor a vytápění 

P3= výkon venkovního osvětlení  

Nutný příkon elektrické energie je 85,6 kW.	 

3.7 Likvidace zařízení staveniště 
Po ukončení prací budou demontovány dočasné staveništní přípojky a stavební 

kontejnery budou navráceny do půjčovny. Zpevněné plochy z cihelného recyklátu bez 
dalšího využití budou odstraněny. V případě cihelného recyklátu v trase areálové 
komunikace budou provedeny laboratorní zkoušky a posouzení stavu, zda je možné 
na recyklátu vyhotovit souvrství budoucí komunikace. Pokud recyklát nevyhoví, bude 
odtěžen a provedeno souvrství dle projektové dokumentace. 

3.8 Náklady na zařízení staveniště 
Náklady na zařízení staveniště jsou uvažovány procentuální částkou z celkové 

ceny stavby z programu Buildpower S. Při výstavbě hrubé spodní a vrchní stavby 
budou na staveništi 2 věžové jeřáby. Je tedy uvažováno s částkou 9 637 889 kč. Jedná 
se o 2 % z celkové ceny stavby. 
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3.9 Ekologie – vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
Na stavbě budou použity stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 

jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené technickým osvědčením. Při 
stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené v Nařízení vlády č.272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací a její novelou z č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

S odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude zacházeno v souladu se 
zákonem č.169/2013 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů v platném 
znění a také vyhláškou města Zlín č. 2/2007 Sb., v platném znění. Dále bude tříděn dle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. Odpad bude tříděn dle charakteru a 
vlastností a bude ukládán do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro 
následující odvoz. Odpady označené písmenem „N“ bude vyvážet firma, která má 
patřičné povolení pro odvoz a nakládání s nebezpečným odpadem. 

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie 
Způsob nakládání s 
odpadem 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 
pod číslem 08 01 11 08 01 12 O skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O skládka 

Beton 17 01 01 O skládka 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O skládka 
Směsi nebo oddělené frakce betou,   17 01 07 O skládka 

cihel a keramických výrobků 

Dřevo 17 02 01 O skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 

Plasty 17 02 03  O recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O sběrný dvůr 

Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 17 05 03 N sběrný dvůr 

Izolační materiál 17 06 04 O skládka 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O skládka 
Tab. 3-10 Odpady vznikající z průběhů výstavby [9] 
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Název odpadu Katalogové číslo Kategorie 
Způsob nakládání s 
odpadem 

Opadní hydraulické oleje 13 01 N skládka 

Opadní motorové, převodové a 
mazací oleje 13 02 N skládka 

Topný olej a motorová nafta 13 07 01 N skládka 

Motorový benzín 13 07 02 N skládka 
Tab. 3-11 Odpady vznikající při havárii [9] 
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4 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A 

MECHANISMŮ 

4.1 Časové nasazení mechanizace 
Časové nasazení mechanizace je v příloze P4.1 Nasazení strojní mechanizace 

v čase. 

4.2 Stroje pro zemní práce a zakládání 

4.2.1.1 Pásový dozer CAT D5K2 

Pásový dozer bude využíván pro skrývku ornice a zemní práce ve stavební jámě. 
Pásový dozer bude zapůjčen z místní půjčovny Zeppelin vzdálené 11,3 km od stavby. 
Pásový dozer bude dovezen na podvalníku s tahačem MAN TGA 33.480.  

 

Obr. 4-1 Dozer CAT D5K2 [44] 

Dozer CAT D5K2 

Parametr Jednotka Hodnota 

Šířka m 3,22 

Délka m 4,309 

Výška stroje m 2,769 

Výkon motoru kW 79 

Objem radlice m3 2,3 

Šířka radlice m 2,782 

Provozní hmotnost t 10 
Tab. 4-1 Specifikace dozer CAT D5K2 HD [44] 
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4.2.1.2 Pásový nakladač CX 330 NLC 

Pásový nakladač bude využíván pro výkop a nakládání těžené zeminy z pozemku 
a stavební jámy. Maximální hloubkový dosah činí 6,5 m. Dosah je dostatečný pro 
nakládání zeminy z úrovně 1.PP, která se nachází na cca -3,880 m. Hlubší dosah není 
potřeba, protože bude vybudována sjezdová rampa v jižní části staveniště. Pásový 
nakladač bude dovezen na podvalníku s tahačem MAN TGA 33.480. Nakladač bude 
dovezen a zapůjčen z firmy GEOSTAV spol. s.r.o., která je vzdálená 10,9 km od stavby. 

 

Obr. 4-2 Nakladač CX 330 NLC [33] 

Pásový nakladač CX 330 NLC 

Parametr Jednotka Hodnota 

Šířka m 3 

Délka m 5/ 11 

Výška stroje m 3,5 

Výkon motoru kW 202 

max. výškový dosah m 10,3 

max. hloubkový dosah m 6,5 

Objem lopaty m3 1,44 

Hmotnost t 35,5 
Tab. 4-2 Specifikace bagr CX NLC [33] 

4.2.1.3 Kolový nakladač CAT 926M 

Kolový nakladač bude využíván při zemních pracích pro nakládání zeminy a pro 
zpětný zásyp objektu po ukončení výstavby spodní stavby. Nakladač bude zapůjčen 
z místní půjčovny Zeppelin vzdálené 11,3 km a na stavbu se dopraví samostatně. 
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Obr. 4-3 Nakladač CAT 926M [44] 

Kolový nakladač CAT 926M 

Parametr Jednotka Hodnota 

Šířka m 2,5 

Délka m 7,4 

Výška stroje m 3,34 

Výkon kW 109 

Objem lopaty m3 2,8 

Hmotnost t 13 

Statické klopné zařízení t 7,3 
Tab. 4-3 Specifikace nakladač CAT 926M [44] 

4.2.1.4 Smykem řízený nakladač CAT 242 D 

Smykem řízený nakladač bude sloužit pro vybudování obslužných cest zařízení 
staveniště a podkladní vrstvy ŠD v budoucí areálové komunikaci. Nakladač bude 
zapůjčen z půjčovny Zeppelin ve vzdálenosti 11,3 km od stavby a na stavbu se dopraví 
samostatně. 

 

Obr. 4-4 Smykem řízený nakladač CAT 242 D [44] 
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Smykem řízený nakladač CAT 242D 

Parametr Jednotka Hodnota 

Šířka m 1,6 

Délka m 3,7 

Výška stroje m 2,1 

Výkon kW 55,4 

Objem lopaty m3 0,4 

Hmotnost t 3,3 
Tab. 4-4 Specifikace nakladač CAT 242 D [44] 

4.2.1.5 Tatra 815-231 6x6 

Tatra bude sloužit pro odvoz a dovoz zeminy na skládku a ze skládky. Skládka 
určená pro uskladnění zeminy je vzdálena 5,8 km od stavby. Nákladní automobil bude 
zapůjčen od firmy Geostav spol s.r.o.  Při objemu vlhké zeminy 2,1 t/m3 je Tatra 
schopná odvést cca 13 m3 zeminy. Plně naložený Tatra je schopna vyjet 20% sklon 
ramp, mnou navržené rampy do stavební jámy mají sklon 17 %. 

 

Obr. 4-5 Tatra 815 [40] 

Tatra T815 

Parametr Jednotka Hodnota 

Šířka m 2,6 

Délka m 8,575 

Výška stroje m 3,295 

Výkon motoru kW 325 

Objem korby m3 16 

Užitečná hmotnost t 27,9 
Tab. 4-5 Specifikace Tatra 815 [40] 
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4.2.1.6 Vrtná souprava Wirth B-1 

Vrtná souprava bude sloužit pro vyvrtání kotev pažení po obvodu pažené stavební 
jámy. Souprava bude dovezena na podvalníku s tahačem MAN TGA 33.480. Dovezena 
a zapůjčena bude z firmy Ekodril, s.r.o., která je vzdálená 1,6 km od stavby. 

 

Obr. 4-6 Vrtná souprava Wirth B-1 [39] 

Vrtná souprava Wirth B-1 

Parametr Jednotka Hodnota 

Šířka m 1,4 

Vrtný průměr do mm 300 
Tab. 4-6 Specifikace Vrtné soupravy Wirth B-1 [39] 

4.2.1.7 Vrtná souprava Casagrande B180 HD 

Vrtná souprava na pásovém podvozku bude sloužit pro vyhotovení pilot a pažení 
stavební jámy. Souprava bude dovezena na podvalníku s tahačem MAN TGA 33.480. 
Dovezena a zapůjčena bude z firmy Geostav spol. s.r.o., která je vzdálená 10,9 km od 
stavby. 
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Obr. 4-7 Vrtná souprava B180 HD [33] 

Vrtná souprava Casagrande B180 HD 

Parametr jednotka hodnota 

Šířka mm 3 900 

Délka mm 7 500 

Výška stroje m 21-26 
Výška stroje 
přepravní mm 3 350 

Výkon motoru kW 224 

Hmotnost t 60 

Výkon  m/den 100 

Tab. 4-7 Specifikace vrtné soupravy Casagrande B180 HD [33] 

4.2.1.8 Tandemový vibrační válec CAT CB24B 

Vibrační válec bude sloužit pro zhutnění zeminy a podkladních vrstev při 
vybudování komunikací a skládek na staveništi. Nakladač bude zapůjčen z půjčovny 
Zeppelin ve vzdálenosti 11,3 km od stavby a na stavbu bude dopraven na podvalníku 
s tahačem MAN TGA 33.480. 
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Obr. 4-8 Vibrační válec CAT CB24B [44] 

Tandemový vibrační válec CAT CB24B 

Parametr Jednotka Hodnota 

Šířka m 1,312 

Délka m 2,575 

Pracovní šířka m 1,2 

Výkon kW 24,4 

Statické linearní zatížení kg/cm 11,3 

Hmotnost t 2,8 

Amplituda mm 0,53 
Tab. 4-8 Specifikace vibračního válce CAT CB24B[44] 

4.2.1.9 Vibrační deska CR3 

Vibrační deska bude sloužit pro zhutnění zásypu v úrovni 2.PP po dokončení 
svislých nosných konstrukcích. Také bude použita při hutnění vjezdových a 
výjezdových ramp do objektu a zhutnění zásypu objektu.  

 

Obr. 4-9 Vibrační deska CR3 [44] 
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Vibrační deska CR3 

Parametr Jednotka Hodnota 

Šířka m 0,5 

Délka m 0,82 

Výška stroje m 1,23 

Pracovní šířka m 0,5 

Hmotnost t 0,2 

Frekvence Hz 80 
Tab. 4-9 Specifikace vibrační desky CR3 [44] 

4.2.1.10 Vibrační pěch SRV650 

Vibrační pěch bude sloužit jako pomocný hutnící nástroj, tam kde je obtížné 
použít vibrační desku. 

 

Obr. 4-10 Vibrační pěch SRV 650 [44] 

Vibrační pěch SRV 650 

Parametr Jednotka Hodnota 

Šířka m 0,28 

Délka m 0,36 

Výška stroje m 1,03 

Pracovní šířka m 0,28 

Hmotnost t 0,07 

Hloubka učinnosti m 0,5 
Tab. 4-10 Specifikace vibračního pěchu SRV 650 [44] 
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4.3 Stroje pro výstavbu hrubé stavby 

4.3.1.1 Kolový jeřáb pro montáž schodišťových ramen Terax Demag AC 40 

Autojeřáb bude využíván pro montování prefabrikovaných schodišťových ramen 
do budov A a B v severních částech objektu. Nejtěžší rameno váží 4 118 kg a bude 
osazováno do výšky + 18,650 m. Dle posouzení autojeřáb vyhoví. Autojeřáb bude 
zapůjčen z od firmy Geostav spol, s.r.o., která je vzdálená 10,9 km od stavby. 
Autojeřáb se na stavbu dopraví samostatně. 

 

Obr. 4-11 AutojeřábTerax Demag AC40 [34] 

 

Obr. 4-12 Posouzení autojeřábu Terax Demag AC40 [34] 
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Autojeřáb Terax Demag AC40 

Parametr jednotka hodnota 

Šířka m 2,5 

Délka m 7,4 

Výška stroje m 3,2 
Šířka při zapatkování m 6,2 
Přepravní šířka m 8,8 

Výkon motoru kW 205 

Hmotnost t 32,8 

Max. výška vyložníku m 31,2 

Maximální nosnost t 40 

Tab. 4-11 Specifikace autojeřáb Terax Demag AC40 [34] 

4.3.1.2 Věžový jeřáb 85 EC-B 5 FR.tronic 

Na stavbě budou dva věžové jeřáby Liebher 85 EC-B 5 FR.tronic. Jeřáby budou 
využívány při výstavbě monolitické konstrukce pro přemístění výztuží, bednících 
prvků a také při ukládání materiálů na skládky a předmontážní plochy. Jeřáby budou 
demontovány před započetím prací na souvrství střešní konstrukce v části A a B. Jeřáb 
bude založen na zhutněném podloží s betonovými panely. Aby nedošlo ke kolizi 
výložníků mají jeřáby rozdílnou výškovou úroveň výložníků.  Dle vrstevnic bude jeřáb, 
který je umístěný na západní straně založen o 2 metry níže než jeřáb na východní 
straně. Z tohoto důvodů bude výška jeřábu na západní straně 31,9 m. Výška jeřábu 
na východní straně bude 33,8 m. Celkový výškový rozdíl mezi výložníky činí 3,9 m.   

Věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 FR.tronic 

Parametr jednotka hodnota 

Délka výložníku m 50 

Rozměry zapatkování m 3,8 x 3,8 

Navržená výška výložníku 
(východní jeřáb) 

m 33,8 

Navržená výška výložníku 
(západní jeřáb) 

m 31,9 

Tab. 4-12 Specifikace věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 FR.tronic [61] 
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Obr. 4-13 Posouzení výložníku [61] 

Posouzení západního věžového jeřábu: 

A1= nejbližší břemeno 

Sestava bednicích prvků z předmontážní plochy o předpokládané váze 796 kg a 
vzdálenosti od paty jeřábu 6,8 m. 

B1= nejvzdálenější břemeno 

Sestava bednicích prvků z předmontážní plochy o předpokládané váze 796 kg a 
vzdálenosti od paty jeřábu 45 m. 

C1= nejkritičtější a nejtěžší břemeno 

Prefabrikované rameno schodiště zabudovávané do osy 3 v části A a B. Váha 
jednoho schodišťového ramene činí 4 118 kg. Vzdálenost od paty jeřábu činí 16 m. 

Posouzení východního věžového jeřábu: 

A2= nejbližší břemeno 

Sestava bednicích prvků z předmontážní plochy o předpokládané váze 796 kg a 
vzdálenosti od paty jeřábu 7 m. 

B2= nejvzdálenější břemeno 

Sestava bednicích prvků z předmontážní plochy o předpokládané váze 796 kg a 
vzdálenosti od paty jeřábu 50 m. 

C2= nejkritičtější a nejtěžší břemeno 

Prefabrikované rameno schodiště zabudovávané do osy 3 v části A a B. Váha 
jednoho schodišťového ramene činí 4 118 kg. Vzdálenost od paty jeřábu činí 15 m. 
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Obr. 4-14 Posouzení kritických břemen [61] 

4.3.1.3 Autodomíchavač Stetter C3 AM 9 C 

Autodomíchávač bude sloužit pro dopravu čerstvé betonové směsi z betonárky 
TAŠ-STAPPA beton, spol s.r.o. vzdálené 2,7 km od staveniště. V případě potřeby bude 
čerstvá betonová směs dovážena z betonárky ZAPA beton a.s. vzdálené 4,8 km od 
staveniště. 

 

Obr. 4-15 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C [36] 

Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitý objem m3 9 

Geometrický objem l 15 810 

Stupeň plnění % 57 

Sklon bubnu ° 11 

Hmotnost nástavby kg 3 920 

A – Průměr bubnu mm 2 300 

B – Výška násypky mm 2 474 

C – Průjezdná výška mm 2 534 

D – Výsypná výška  mm 1 089 
Tab. 4-13  Specifikace autodomíchavač Stetter C3 AM 9 C [36] 
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Obr. 4-16 Buben domíchávače Stetter [36] 

4.3.1.4 Autočerpadlo Swing S 58 SX a Swing S 61 SX  

Autočerpadlo bude sloužit pro čerpání betonové směsi. Čerpadlo Swing S 61 SX 
bude využíváno pro betonáž částí A a B. Čerpadlo Swing S 58 SX bude využíváno při 
betonáži části C. Při betonáži bude autočerpadlo Swing S 61 SX umístěno v severní 
časti nad objektem C. Při betonáži části A bude autočerpadlo Swing S 61 SX umístěno 
nad objektem A. Pří betonáži části B bude autočerpadlo umístěno nad objektem B.  
Pozice pro posouzení jsou vykresleny v příloze č. P4.2 Pozice autočerpadla. 

 

Obr. 4-17 Autočerpadlo Swing S 58 SX [59] 

Autočerpadlo Schwing S 58 SX 

Parametr Jednotka Hodnota 

Délka vozu m 12,3 

Vertikální dosah m 57,3 

Horizontální dosah m 53,4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice m 3 

Pracovní rádius otoče ° 2 x 185 

Zapatkování předních podpěr m 8,9 

Zapatkování zadních podpěr m 12,5 

Zatížení vpředu kN 370 

Zatížení vzadu kN 360 

Čerpací jednotka S 55 

Pohon l/min 636 

Tlak betonu max. bar 85 

Tab. 4-14  Specifikace autočerpadlo Swing S 58 SX [59] 
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Obr. 4-18 Posouzení autočerpadla Swing S 58 SX [59] 

Autočerpadlo Schwing S 61 SX 

Parametr Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah m 60,1 

Horizontální dosah m 56,3 

Skládání výložníku - RZ 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice m 3 

Pracovní rádius otoče ° 370 

Zapatkování předních podpěr m 8,9 

Zapatkování zadních podpěr m 12,5 

Zatížení vpředu kN 370 

Zatížení vzadu kN 360 

Tab. 4-15  Specifikace autočerpadlo Swing S 61 SX [60] 
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Obr. 4-19 Posouzení autočerpadla Swing S 61 SX [60] 

4.3.1.5 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor MP7 AFP 

Vibrátor bude používán pro zhutňování čerstvé betonové směsi u základové 
konstrukce v 2.PP a 1.PP a u podzemních nosných stěn. 

 

Obr. 4-20 Buben domíchávače Stetter [51] 
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Ponorný vibrátor Enar MP7 AFP 

Parametr Jednotka Hodnota 

Hmotnost kg 12 

Napětí V 42 

Hutnící výkon m3/hod 40 

Otáčky ot./min 12 000 

Průměr mm 65 

Délka hřídele m 5 

Délka hlavice mm 395 
Tab. 4-16 Technické parametry Enar MP7 AFD [35] 

4.3.1.6 Plovoucí vibrační lišta QZ H 

Plovoucí lišta bude použita pro zhutňování čerstvé betonové směsi ve 
vodorovných nosných konstrukcích. 

 

Obr. 4-21 Vibrační lišta QZ H [52] 

Plovoucí vibrační lišta QZ H 

Parametr Jednotka Hodnota 

Hmotnost kg 17/22 

Motor - benzínový 

Zdvihový objem cm3 25 

Palivo - Natural 95 

Objem nádrže l 0,5 

Frekvence 1/min až 9 500 

Délka m 2-3 

Odstředivá síla kp 29.V 
Tab. 4-17 Specifikace plovoucí lišty QZ H [52] 
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4.3.1.7 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor MP5 AFP  

Vibrátor bude použit pro zhutňování čerstvé betonové směsi u svislých nosných 
stěn od 1 NP až do 6 NP. 

Ponorný vibrátor Enar MP5 AFP 

Parametr Jednotka Hodnota 

Hmotnost kg 8 

Napětí V 42 

Hutnící výkon m3/hod 30 

Otáčky ot./min 12 000 

Průměr mm 50 

Délka hřídele m 5 

Délka hlavice mm 380 
Tab. 4-18 Technické parametry Enar MP5 AFD [35] 

4.3.1.8 Svařovací invertor TIGER 500 

Svařovací invertor bude na stavbě sloužit pro navařování výztuží sloupů. 

 

obr. 4-22 Invertor TIGER 150 [38] 

Svařovací invertor Pegas 160T Pulse 

Parametr Jednotka Hodnota 

Hmotnost kg 5,5 

Krytí - IP 23 S 

Jištění A 16 

Napájecí napětí V/Hz 230/50 

Metoda - MMA, TIG 

rozměry mm 310x143x220 
Tab. 4-19 Specifikace Invertor TIGER 150 [38] 
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4.3.1.9 Airless Wagner Power Painter 90 

Vysokotlaký kompaktní stříkací zařízení bude sloužit při výstavbě spodní stavby 
pro nanášení bitumenové stěrky na svislé konstrukce. Dále bude použit na nanesení 
bezprašného nátěru betonových konstrukcí v podzemních podlažích a také u 
dokončovacích prací. Bude vybaven rozdílnými tryskami, dle druhu nástřikové hmoty. 

 

obr. 4-23 Airless Wagner Power Painter 90 [50] 

Airless Painter 90 

Parametr Jednotka Hodnota 

hmotnost kg 22 

délka hadice m 5 

max. průtok l/min 1,25 
Tab. 4-20 Specifikace Airless [50] 

4.3.1.10 Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 

Je navržena dvojice stavebních výtahů, které budou sloužit pro vertikální dopravu 
stavebních materiálu střešní konstrukce v části A a B. Stavební výtahy budou 
zkonstruovány po demontování věžových jeřábů. Výtah muže být použit i pro 
dopravu pracovníků. Západní stavební výtah bude zkonstruován na místě věžového 
jeřábu a východní výtah bude v severní části objektu A. 



 

72 

 

 

obr. 4-24 Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP [53] 

Stavební výtah Geda ERA 1200 Z/ZP 

Parametr jednotka hodnota 

Šířka koše m 1,4 

Délka koše m 2,6 

Výška koše m 1,1 
Nosnost  kg 1200 
Rychlost zdvihu m/min. 24 

Napájení V 400 

Tab. 4-21 Specifikace výtahu Geda ERA 1200 Z/ZP [53] 

4.4 Stroje pro dopravu materiálu a pracovních strojů 

4.4.1.1 Užitkový vůz Ford Transit Connect 1.8 TDCi 4x2 

Užitkový vůz bude využíván během celé výstavby pro dopravu méně objemných 
materiálů a nářadí. 

 

obr. 4-25 Užitkový vůz Ford Transit Connect 1.8 [37] 
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Ford Transit Connect 1.8 TDCi 4x2 

Parametr Jednotka Hodnota 

Celková hmotnost kg 2 040 

Provozní hmotnost kg 1 463 

Užitečná hmotnost kg 577 
Tab. 4-22 Specifikace Ford Transit [37] 

4.4.1.2 Nákladní automobil s hydraulickou rukou DAF AE 85 XF 

Nákladní automobil bude sloužit pro dopravu materiálu a prefabrikovaných 
schodišť na stavbu. Vykládku stavebního materiálu provede valník samostatně 
hydraulickou rukou nebo za pomoci věžového jeřábu. 

 

obr. 4-26 NA s hydraulickou rukou DAF AE 85 XF [54] 

NA s hydraulickou rukou DAF AE 85XF 

Parametr jednotka hodnota 

Šířka  m 2,5 

Délka  m 9 

Výška  m 3,5 
Užitečná nosnost t 9 
Boční dosah m 7,5 

Délka ložné plochy m 7 

Nosnost hydraulické ruky t 5 

Tab. 4-23 Specifikace DAF AE 85 XF [54] 

4.4.1.3 Tahač MAN TGA 33.480 6x4 

Tahač v kombinaci s podvalníkem bude sloužit pro dopravu mechanizace na 
stavbu. Jedná se o transport dozeru, pasového nakladače, vrtných souprav, 
vibračního válce a věžového jeřábu. 
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obr. 4-27 Tahač MAN TGA 33.480 [55] 

Tahač MAN TGA 33.480 

Parametr jednotka hodnota 

Šířka  m 2,55 

Délka  m 6,5 

Výška  m 3,2 
Výkon motoru kW 357 

Tab. 4-24 Specifikace MAN TGA 33.480 [55] 

4.4.1.4 Podvalník GOLDHOFER STL-L3 Bau 

Podvalník bude sloužit pro dopravu věžového jeřábu, pasového dozeru, 
pasového nakladače a vibračního válce. Nosnost podvalníku činí 40,8 t a nejtěžší 
převážený stroj (pasový nakladač) váží 35,5 t. Délka největšího přepravovaného stroje 
(pásového nakladače) činí 11 m. Přepravní délka podvalníku je 11,2 m. Podvalník 
vyhovuje přepravním nárokům mechanizace. Celková délka podvalníku s tahačem 
Man TGA 33.480 6x4 je cca 15,9 m.  

 

obr. 4-28 Podvalník Goldhofer STL-L3 Bau [56] 
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Podvalník Goldhofer STN-L 3 Bau 

Parametr jednotka hodnota 

Pohotovostní hmotnost t 9,2 

Nosnost t 40,8 

Ložná plocha za labutím krkem m 8,4 x 2,55 

Tab. 4-25 Specifikace Goldhofer STL-L3 Bau [56] 

4.4.1.5 Podvalník GOLDHOFER STZ-VH8 80/80A  

Podvalník bude sloužit pro dopravu vrtné soupravy Casagrande B180 HD. Celková 
délka podvalníku s tahačem Man TGA 33.480 6x4 je cca 19,6 m.  

Podvalník Goldhofer STZ-VH8 80/80A 

Parametr jednotka hodnota 

Šířka  m 2,55 

Délka  m 17,585 

Výška  m 2,8 

Nosnost t 66,9 
Tab. 4-26 Specifikace Goldhofer STZ-VH8 80/80A [57] 

4.5 Další stroje a nářadí využívané v průběhu výstavby 
• Motorová pila 

Motorová pila bude použita při kácení dřevin při přípravných pracích a při 
zkracování dřevěných pažin při zakládání stavby. Dále může být využita při zkracování 
dřevin při bednění podkladního bednění. 

• Okružní pila s průměrem kotouče 400 mm 

Okružní pila bude použita při zkracování bednících prvků a při dokončovacích 
pracích. 

• Úhlová bruska s kotoučem na ocel o průměru 125 mm 

Úhlová bruska bude použita pro zkracování výztuží při výstavbě železobetonové 
konstrukce. 

• Paletový vozík 

Bude použit pro vnitrostavební dopravu stavebního materiálu. 

• Podlahová bruska 

Podlahová bruska bude sloužit pro zarovnání a vybroušení betonu v podzemních 
podlažích. Také se využije na sjezdové a výjezdové rampy. 
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Ostatní drobné stroje a nářadí potřebné pro vyhotovení požadovaných prací 
budou na stavbu zajištěny v dostatečném předstihu. 
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5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 

VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKCE A PODKLADNÍCH VRSTEV 

5.1 Obecné informace o stavbě 

5.1.1 Informace o stavbě 

Název stavby:    UTB – Vzdělávací komplex 

Adresa stavby:    ulice Štefánikova 5670, 760 01 Zlín 

Parcelní čísla pozemku:  9173, 1085/5 

Investor:    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 708 862 21 

Základní údaje:  Charakter stavby: výukový objekt veřejné vysoké 
školy  

 Počet podlaží:  6 NP a 2 PP 

 Zastavěná plocha:   2 861 m2 

 Obestavěný prostor:  59 240 m2 

 Užitná plocha:   13 088 m2 

Jedná se o objekt sestávající ze dvou identických budov s 6 nadzemními podlažími 
vzájemně propojenými jednopodlažní budovou s centrální vstupem. Soubor budov je 
podsklepen dvěma podzemními podlažími. Mezi budovami v 1.NP je hlavní 
přednášková místnost zastřešená železobetonovou monolitickou skořepinovou 
konstrukcí. Stavba je doplněna odpovídajícím počtem parkovacích stání umístěných 
ve 1.PP a 2.PP. Vzdělávací komplex se nachází na pozemku, který je umístěn mezi 
školskými budovami přiléhajícím ke Štefánikově ulici na místě původního sportoviště. 
Objekt je navržen v pravidelném půdorysném tvaru s převládajícími stranami 
67,7 x 42 m. Hlavní objekt je členěn na 3 části (A, B, C), které jsou navzájem propojeny 
suterénem a 1.NP. Části A a B (levá a pravá budova) jsou navrženy o půdorysných 
rozměrech 19 x 42 m a výšky 23,05 m nad terén.  Část C má půdorysný rozměr 
29 x 42 m a výšku 8,085 m nad terén. Podzemní podlaží zasahují 7,0 m pod úroveň 
terénu. Založení bude provedeno hlubině na pilotách v kombinaci s podlahovou 
deskou. Spodní stavba bude řešena jako „bílá vana“. Svislé a vodorovné nosné 
konstrukce tvoří monolitický železobetonový skelet o modulaci sloupů 8,1 x 6 m 
doplněný železobetonovými stěnami. Stropy budou tvořeny železobetonovými 
monolitickými železobetonovými stropními deskami o tloušťkách 280 a 200 mm. 
Obvodový plášť bude tvořen systémem cihelného obkladu s tepelnou izolací. [3] 
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Obr. 5-1 Rozdělení objektu na části A, B, C [1] 

5.1.2 Informace o procesu 

Předpis se týká provádění vodonepropustné konstrukce. Jedná se o podkladní 
vrstvy, základovou desku a obvodové svislé nosné konstrukce do 1.PP. 

Po vybudování podkladních vrstev bude realizace železobetonové základové 
desky rozdělena na 3 části, které jsou navzájem odděleny dilatačními smršťovacími 
pruhy šířky 1 m. Smršťovací pruhy se nacházejí po sousedních okrajích části C a jsou 
1 m široké. Smršťovací pruhy budou procházet celou částí C, tedy od 2.PP do 1.NP. 
Výztuž ve smršťovacích pruzích bude chráněna nátěrem proti negativním vlivům 
vody. Pruhy je možné zabetonovat nejdříve po uplynutí 60 dnů od betonáže 
základové desky (dáno projektovou dokumentací). Tohle opatření je z důvodu 
zamezení vzniku trhlin v základové konstrukci vinou sedání. Konstrukce se během 
60 dní od betonáže dotvaruje a sedne.  

V části C se nacházejí tahové piloty, které budou napojeny výztuží na základovou 
desku. Napojení je z důvodu možného výskytu podzemní tlakové vody. Všechny spoje 
v základové desce a prostupy budou opatřeny systémovými prvky pro zajištění 
vodonepropustnosti. Prvky jsou dále popsány v technologickém předpisu. 
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Obr. 5-2  Schématické znázornění polohy dilatačních smršťovacích pruhů [1] 

Podlahová deska, výšková úroveň -6,950 m (2.PP) a Výšková úroveň -3,8 m (1.PP):  

Jako první vrstva bude vybudován podkladní beton C 16/20–XC1 – Dmax 16 – S3. 
Po dozrání bude na suchý, popřípadě lehce vlhký beton nanesena hydroizolační 
bitumenová stěrka ve dvou vrstvách 1,5 kg/m2, což odpovídá 3 mm. Po technologické 
pauze bude stěrka překryta ochrannou betonovou mazaninou C 16/20–XC1– Dmax 16 
– S3. Po technologické pauze bude po celé délce betonové mazaniny přetažena PE 
folie a na ni vybudována podlahová deska. Podlahová deska je z vodostavebního 
betonu C 30/37 – XA1 – Dmax 22 - S3 s 90denní pevností. Vodonepropustnost je 
stanovena na 35 mm. Maximální velikost trhlin na vnější straně je 0,15 mm a na 
vnitřní straně 0,3 mm. Maximální povolené množství chloridu Cl k hmotnosti cementu 
je 0,4 %. Tloušťka desky je 500 a 350 mm. Jako výztuž je použita betonářská ocel 
10 505 R.  Krytí betonářské oceli směrem k zemině je 50 mm. Přísady do betonu nesmí 
nepříznivě ovlivňovat trvanlivost betonu a jeho vlastnosti. 

Obvodové stěny ve styku se zeminou 

Obvodové stěny jsou z vodostavebního betonu C 30/37 – XA1 – Dmax 22 – S3 
s 90denní pevností. Vodonepropustnost je stanovena na 35 mm. Maximální velikost 
trhlin na vnější straně činí 0,15 mm a na vnitřní straně 0,3 mm. Maximální povolené 
množství chloridu Cl k hmotnosti cementu je 0,4 %. Tloušťka konstrukce je 300 mm. 
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Jako výztuž je použita betonářská ocel 10 505 R. Krytí betonářské oceli směrem k 
zemině je 50 mm. Po dozrání je na obvodové stěny nanesena hydroizolační 
bitumenová stěrka ve dvou vrstvách s nástřikem 1,5 kg/m2 každá vrstva. Po 
technologické pauze je překryta ochrannou nopovou folií. V části, kde je schodiště 
nebo anglické dvorky je bitumenová stěrka překryta tepelně izolačními deskami XPS 
o tloušťce 120 mm. 

Zemnící souprava objektu bude provedena FeZn páskem umístěným 
v podkladním betonu s minimálním krytím 50 mm. Propojení s hromosvodnou 
soustavou bude provedeno také FeZn páskem, který bude vedený uvnitř nosné 
monolitické konstrukce a bude spojený s hlavní výztuží objektu.  

5.2 Materiál 

5.2.1 Dodavatelé materiálu:   

Bednění:  PERI, spol. s.r.o.  

          Za Olomouckou 4421  

796 01 Prostějov 

    Výztuž: Výztuž CZ, s.r.o.  

Jiráskova 904  

763 62 Tlamačov    

Beton: TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.  

 Průmyslové areál rybníky VII/5547 

760 01 Zlín-Prštné 

5.2.2 Hlavní materiál:  

Množství materiálu je převzatu z rozpočtu stavby z přílohy č. 11.2 Položkový 
rozpočet pro hlavní stavební objekt SO 02. 
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5.2.2.1 Betony 

Finální složení čerstvé betonové směsi bude upřesněno s technologem, hlavním 
projektantem a betonárkou. Pro stěny anglických dvorků bude použit 
samozhutnitelný beton. 

materiál 
množství V [m3] 

část A část B část C smršťovací pruhy 

 2.PP-podkladní beton 

C 16/20 51,61 51,61 65,00 5,20 

 2.PP-ochranná betonová mazanina 

C 16/20 25,80 25,80 32,50 2,60 

2.PP-základová deska 

C 30/37 – XA1- 
Dmax 22 – S3 267,68 265,45 325,00 26,00 

2.PP-stěny a výtahová šachta 

C 30/37 – XA1- 
Dmax 22 – S3 

61,33 61,33 47,25 1,89 

Tab. 5-1 tabulka betonů pro 2.PP 

materiál 
množství V [m3] 

část A část B část C smršťovací pruhy 

 1.PP-podkladní beton 
C 16/20 36,80 36,80 41,84 3,19 

 1.PP-ochranná betonová mazanina 

C 16/20 18,39 18,39 20,59 1,59 

1.PP-základová deska 

C 30/37 – XA1- 
Dmax 22 – S3 128,68 126,64 159,50 12,76 

1.PP-základ pod anglické dvorky 

C 30/37 – XA1- 
Dmax 22 – S3 15,31 15,31 8,25   

1.PP-stěny  

C 30/37 – XA1- 
Dmax 22 – S3 79,89 79,83 54,78 2,19 

1.PP-anglické dvorky 

C 30/37 – XA1- 
Dmax 22 – S3 54,76 54,76 11,24   

Tab. 5-2 tabulka betonů pro 1.PP 
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5.2.2.2 Hydroizolační stěrka Bitumenová 

Spotřeba (1,5 kg/m2 každá vrstva) 

Konstrukce Množství [kg] 

2.PP-bitumenová stěrka 

Vodorovné kce 2601,30 

Svislé kce 952,02 

1.PP-bitumenová stěrka 

Vodorovné kce 1595,79 

Svislé kce 1992,44 
Tab. 5-3 tabulka množství bitumenové stěrky 

5.2.2.3 Výztuž 

Jako výztuž je použita betonářská výztuž 10 505 R v různých průměrech a délkách 
dle projektové dokumentace. Výztuž se bude navazovat vazačským drátem nebo 
svařovat. 

Materiál 
Množství  [t] 

část A část B část C 

 1.PP 

Výztuž 10505 R 45,60 45,60 57,23 

2.PP 

Výztuž 10505 R 21,00 21,00 28,00 
Tab. 5-4 tabulka výztuží 

5.2.2.4 Nopová folie u svislých konstrukcí 

Materiál 
Množství [m2] 

2.PP 

Nopová folie 634,68 

1.PP 

Nopová folie 1328,29 
Tab. 5-5 množství nopové folie 
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5.2.2.5 Bednění 

5.2.2.6 Bednění základové konstrukce 

Bednění základové desky bude zhotoveno z rámového bednění Peri Trio o výšce 
0,9 m. Výška základové desky v 2.PP je 500 mm a v 1.PP činí 350 mm. 

Podlaží Systém 
množství [m2] 

část A část B část C 

2.PP Peri Trio v=0,9 m 103,68 103,68 91,8 

2.PP-smrštovací pruhy Peri Trio v=0,9 m 1,80 

1.PP Peri Trio v=0,9 m 70,27 64,44 73,71 

1.PP-smrštovací pruhy Peri Trio v=0,9 m 1,80 
Tab. 5-6  množství bednění pro základové konstrukce 

5.2.2.7 Bednění obvodových stěn 

Pro stěnové bednění bude použito rámové bednění Peri Trio o výšce 3,3 m.  

Podlaží Systém 
množství [m2] 

část A část B část C 

2.PP-obvodové  Peri Trio v=3,3 m 350,46 350,46 270 

2.PP-smrštovací pruhy Peri Trio v=3,3 m 43,2 

1.PP-obvodové  Peri Trio v=3,3 m 456,00 456,00 313,00 

1.PP-smrštovací pruhy Peri Trio v=3,3 m 50,00 

Tab. 5-7 množství stěnového bednění 

5.2.2.8 Bednění anglických dvorků 

Pro bednění anglických dvorků je použito rámové bednění Peri Trio složené 
z panelů 3,3 a 2,7m. Celková výška bednění bude 6 m. 

Podlaží Systém množství [m2] 

1.PP 

Peri Trio v=6 m, 
složení z panelů 3,3 
a 2,7m 941 

Tab. 5-8 množství bednění pro anglické dvorky 
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5.2.2.9 Ostatní materiál  

Ostatní materiály, které budou použity během výstavby. 

Materiál spotřeba množství 

Odbedňovací přípravek Peri Bio Clean 50 l/m2 4 x 20 l 

Postřik na ošetření čerstvého betonu 
Novapor 5 l/m2 

116 x 200 l v PE 
sudech 

Benotonitový pásek 20x15mm Výkaz výměr 15,14 m 

Hadičky pro dodatečnou sanaci Výkaz výměr 436,85 m 

Plech Pentaflex KB Výkaz výměr 616 m 

Plech Pentaflex ABS Výkaz výměr 215,8 m 

Plech pro řízené trhliny illichman ASS Výkaz výměr 206 m 

Geoetextilie Výkaz výměr 29 x 1000 m2 

Malta pro utěsnění spár, PCI Polyfix odhad 60 kg 

Ochranný nátěr výztuže, PCI Nanocret AP odhad 60 kg 

XPS polystyrén, tl 120 mm Výkaz výměr 1 077 m2 

Pažnice FASO odhad 24 ks 

ISO nosník Isokorb T, typ WL, L= 1 m Výkaz výměr 44 ks 

Distanční had z vláknobetonu FBSN 100/50, 
krytí 50 mm plocha stropu + 10 % 2979 ks 

Distanční lišta UTH, krytí 50 mm plocha stropu + 10 % 2979 ks 

Distanční tělísko z vláknobetonu DP motýlek 
45/55/60, min. krytí 50 mm 84 ks/t 6 508 

Hřebíky odhad 15 kg 

Tab. 5-9  Doplňující materiál 

5.2.2.10 Lešení 

Hliníkové lešení pojízdné (délka 2 m, výška= 2 m, šířka 1,5 m) 

5.2.3 Doprava materiálu 

5.2.3.1 Primární doprava 

Systémové bednění bude na staveniště dovozeno od firmy PERI, spol s.r.o., ze 
skladů na adrese Za Olomouckou 4421, 796 01 Prostějov. Dovezeno bude pomocí 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Uloženo bude na podkladních 
hranolech a svázáno stahovací páskou. Sklad je od stavby vzdálen 72,8 km. 

Ocelová výztuž bude na staveniště dovozena od firmy Výztuž CZ, s.r.o., z adresy 
Jiráskova 904, 763 62 Tlamačov.  Dovezena bude pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou. Sklad výztuže je od stavby vzdálen 16,4 km. 

 Beton bude dovážen na staveniště od firmy TAŠ-STAPPA beton, spol s.r.o., 
z adresy Průmyslové areál rybníky VII/5547, 760 01 Zlín-Prštné. Dovozen bude pomocí 
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autodomíchávače Stetter C3 AM 9 C. Betonárka je vzdálená od stavby 2,7 km a je 
schopná vyprodukovat 90 m3 betonu za hodinu.  

Jako pojistná betonárna v případě komplikací bude zasmluvněná firma ZAPA 
beton a.s. Betonárna sídlí na adrese ulice Šrámkova – Panelárna Malenovice, 763 02 
Zlín. Betonárna je vzdálená od stavby 4,8 km a je schopná vyprodukovat 25 m3 betonu 
za hodinu.  

5.2.3.2 Sekundární doprava 

Bednění a výztuž bude dopravováno na staveniště pomocí dvojice věžových 
jeřábů Liebherr 85 EC-B FR.tronic, který bude na staveništi po celou dobu výstavby 
hrubé stavby. Jeřáby budou postaveny na pevných patkách a betonových panelech s 
rozměrem základny 3,8 x 3,8 m. Beton bude na místo určení dopravován 
z autodomíchávače pomocí autočerpadla betonové směsi Swing. 

5.2.4 Skladování 

Všechny skládky jsou umístěny v dosahu věžových jeřábů. V dosahu západního 
věžového jeřábu budou skladovací plochy výztuže a bednění o ploše 349 m2. Dále 
bude v jižní části pozemku předmontážní plocha a skládka o ploše 72,5 m2. Jako 
předmontážní plocha bude využita i již vyhotovená stropní konstrukce objektu, avšak 
je nutno dbát na nepřetížení stropní konstrukce. Východní jeřáb bude mít v dosahu 
skládku výztuže o ploše 90 m2, skládku bednění s 88 m2 a předmontážní plochu se 
skládkou o ploše 72,5 m2. Armovací koše a výztuž bude na stavbu dováženy již 
naohýbané. Materiál pro zabudování musí být minimálně 1 den předem na staveništi. 
Všechny skladovací plochy budou zpevněné a odvodněné.  Výztuž bude uložena na 
dřevěných hranolech, tak aby nedocházelo k průhybu. Výztuž bude skladována dle 
průměru a označena identifikačními štítky. Bednící prvky budou uloženy na 
dřevěných paletách. Doplňkový materiál k bednění bude skladován v přepravných 
koších od výrobce. Maximální skladovací výška je 1,8 m a průchozí šířka mezi 
jednotlivými materiály je 600 mm. Bentonitové pásky, těsnící pásy a plechy a drobné 
nářadí bude skladováno v uzamykatelných skladech.  

5.3 Převzetí a připravenost pracoviště 

5.3.1 Převzetí staveniště 

K převzetí pracoviště dojde v dopředu daném a domluveném termínu. Pracoviště 
bude předáno po dokončení veškerých zemních prací dle projektové dokumentace. 
Při předání musí být dodržen geometrický tvar a rovinnost. Přípustné odchylky jsou 
podrobněji rozepsány v KZP. Kontrola již zmíněných prací bude provedena vizuálně a 
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měřením. U kontroly budou přítomni zástupci dotčených stran, a to v podobě 
zhotovitele předchozích prací, zhotovitel následujících prací, technický dozor 
investora a investor stavby. Poté se vyplní předávací protokol o předání pracoviště a 
vše se zapíše do stavebního deníku. Zápis i protokol bude podepsán zúčastněnými 
osobami. 

5.3.2 Připravenost staveniště  
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,025 m. Vstupní brána na 

staveniště se nachází v západní části pozemku a jedná se o dvě pole mobilního 
oplocení, které budou opatřena zámkem s řetězem. Výjezd ze stavby bude proveden 
stejným způsobem a je umístěn ve východní části staveniště. Šířka vjezdu a výjezdu 
je shodná 6,9 m. Na Jižní straně bude vybudován stejným způsobem druhý výjezd ze 
stavby. Tento výjezd bude sloužit pouze při betonáži s autočerpadlem pro odjezd 
autodomíchávačů. Výjezd bude vybaven zámkem s řetězem. Mimo betonáž bude 
vždy uzamčen. Mobilní oplocení bude opatřeno neprůhlednou plachtou, pro 
zamezení šíření prachových částic. Mobilní oplocení a vstupy budou z každé strany 
vybaveny výstražnou cedulí upozorňující na probíhající práce se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. U vjezdu a výjezdů ze stavby budou cedule upozorňující na 
výjezd a vjezd ze staveniště. Na vjezdu bude cedule „zákaz vjezdu mimo vozidel 
stavby“ a cedule s omezením rychlosti na staveništi na 10 km/h. Na chodníku křížící 
ze severní strany příjezdovou a výjezdovou komunikaci budou cedule „chodník je 
uzavřen, přejděte na druhou stranu“. Na všech výjezdech ze staveniště bude značka 
„stůj, dej přednost v jízdě“. Na staveništi budou zřízeny dočasné přípojky elektrické 
energie, kanalizace a pitné vody. Ve východní části staveniště budou umístěny obytné, 
sanitární a skladové kontejnery, které budou složit jako zázemí pro pracovníky. 
Obytné buňky budou napojeny na zdroj elektrické energie. Sanitární kontejnery 
budou napojeny na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační přípojku. Pro 
vertikální a horizontální dopravu bude sloužit dvojice věžových jeřábu 
Liebherr 85 EC -B FR.tronic. Věžové jeřáby budou napojeny přes jeřábový rozvaděč na 
přípojku elektrické energie.  

5.4 Pracovní podmínky 

5.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je stanovena na 8 hodin a to od 7:00 do 15:30 s třiceti minutovou 
obědovou přestávkou. Pracovníci budou před započetím prací proškoleni o zásadách 
bezpečnosti práce a možnými riziky, která mohou vzniknout při výkonu práce. Po 
absolvování školení svým podpisem na prezenční listinu stvrzují, že rozumí všemu, co 
bylo odprezentováno. Dále musí dodržovat pořádek a kázeň na pracovišti. Všichni 
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pracovnicí budou také seznámeni s technologickými postupy prací, které vykonávají. 
Pokud probíhá betonáž při teplotě okolního vzduchu v rozmezí 5 °C až 27 °C nemusí 
se zavádět žádné zvláštní opatření. 

Ukládání při nižších teplotách: Teplota čerstvého betonu v době dodání na stavbu   
nesmí klesnout pod +5 °C. Teplota povrchu betonové konstrukce nesmí klesnout pod 
0 °C do doby, než beton dosáhne pevnosti minimálně 5 MPa. Konstrukce bude 
chráněna proti promrzáním překrytím geotextilií. Betonárna může použít ohřátou 
záměsovou vodu a kamenivo. Lze také použít cement s vyšším vývinem hydratačního 
tepla. Tato záměna neovlivňuje dobu zpracovatelnosti betonu, ale může přispět 
k popraskání betonové konstrukce. Její použití je na posouzení stavbyvedoucího, 
technického dozoru stavebníka a investora. Při teplotách od -5 °C, bude použít ohřev 
vháněním horkého vzduchu. [50] Ukládání při vysokých teplotách: Vodorovné 
konstrukce budou ošetřovány po betonáži uzavíracím nátěrem Novapor a případně 
vlhčením vlažnou vodou. V případě potřeby bude postřik opakován. Uzavírací nátěr 
zabraňuje vysoušení betonové konstrukce. Stěny budou překryty geotextilii a 
kropeny po dobu 72 hodin. Při ošetřování betonových konstrukcí není vhodné 
používat studenou vodu. 

Práce na zavěšených pracovních plošinách, žebřících nad 5 m výšky je při intenzitě 
větru nad 8 m/s zastavena. V ostatních případech je práce zastavena při rychlosti 
přesahující 11 m/s. Pokud je dohlednost v místě práce menší než 30 m, je nutné práce 
zastavit.  Taktéž při bouřce, krupobití a intenzivním sněžení. Při jiných podmínkách je 
betonáž a další pracovní postup na posouzení stavbyvedoucího. 

5.5 Personální obsazení 
Pracovní postupy a práce bude koordinovat a dohlížet určená zodpovědná a 

kvalifikovaná osoba. Postup všech prací bude zapisován do stavebního deníku. Práce 
musí být realizovány proškolenými a kvalifikovanými pracovníky. Pracovníci budou 
rozděleny do 3 pracovních čet.  

5.5.1 Vedoucí pracovníci: 

• 1x stavbyvedoucí (autorizace v oboru pozemní stavby) 
• 3x mistři (středoškolské vzdělání stavebního směru a 3 roky praxe) 

5.5.2 Složení obsluhy strojů: 

• 2 x jeřábník (jeřábnický průkaz) 
• 2 x dělník (vazačský průkaz) 
• 1 x řidič autočerpadla (řidičský průkaz skupiny C)  
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• 2 x řidič autodomíchávače (řidičský průkaz skupiny C) 

5.5.2.1 Bednění (20 až 30 pracovníků) 

• 3 x vedoucí pracovní čety, tesař (min. výuční list a 2 roky praxe) 
• 9 x tesař (min. výuční list) 
• 18 x dělník (min. výuční list) 

5.5.2.2 Armování (10 až 30 pracovníků) 

• 3 x vedoucí pracovní čety, železář (min. výuční list a 2 roky praxe) 
• 9 x dělník (min. výuční list + proškolení ohledně těsnění) 
• 9 x svářeč nebo vazač (min. výuční list a svářečské průkazy) 
• 9 x železář (min. výuční list) 

5.5.2.3 Betonáž (2 až 30 pracovníků) 

• 3 x vedoucí čety, dělník (min. výuční list) 
• 27 x dělník (min. výuční list) 

5.6 Stroje a pracovní pomůcky 

5.6.1 Stroje 

• 2x Věžový jeřáb 85 EC-B 5 Fr.tronic  
• Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
• 1x Autočerpadlo Swing S 61 SX  
• 1x Autočerpadlo Swing S 58 SX  
• 1x Užitkový vůz Ford Transit Connect 1.8 TDICi 4x2 
• 1x Nákladní automobil s hydraulickou rukou DAG AE 85 XF 

Podrobněji jsou stroje popsány v kapitole č. 4 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 

5.6.2 Pracovní pomůcky 

úhlová bruska s kotoučem na ocel o průměru 115 mm, stříkací zařízení Airless 
wagner power painter 90, řetězová motorová pila, aku vrtačka, vibrační deska CR3, 
ponorný vibrátor Enar MP7 AFP, rotační laser, hořák, LPG bomba 

5.6.3 Drobné nářadí 

pásmo, skládací metr, vodováha, olovnice, kleště, lopata, stříhačka a ohýbačka 
ocelových prutů, nivelační přístroj, nivelační lať, kladivo, hrábě, ocelové páčidlo, 
plastová škrabka, lať na beton, vázací drát, žebřík, hladítko se zuby, špachtle 
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5.6.4 Ochranné pracovní pomůcky 

přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, pevná uzavřená pracovní obuv, holínky, 
ochranné brýle, ochranná vesta z nehořlavého materiálu pro svářeče, svářečská kukla 

5.7 Pracovní postup 
Jednotlivé kontroly při provádění jsou detailněji popsány v kontrolním a 

zkušebním plánu v kapitole č.7 Kontrolní a zkušební plán konstrukce bílé vany. 

5.7.1 Postup výstavby 

U níže popsaných procesů se periodicky opakuje 5 postupů: bednění, betonáž, 
zhutnění a ošetřování betonové směsi. Schéma betonáže pomocí autočerpadle je 
v příloze č. P5.1. 

1. Podkladní souvrství pod šachtami 2.PP 
2. Vybudování šachty 2.PP 
3. Podkladní souvrství 2.PP 
4. Základová deska 2.PP + armování 
5. Svislé konstrukce 2.PP + armování 
6. Podkladní souvrství 1.PP 
7. Základová deska 1.PP + armování 
8. Svislé konstrukce 1.PP + armování 
9. Po dokončení všech monolitických konstrukcí v 2.PP-1.NP budou provedeny 

anglických dvorky 
10. Po uplynutí 60 dní proběhne betonáž smršťovacích pruhů 

5.7.2 Podkladní beton pod výtahové šachty 2.PP  

Jako první bude nutné dočistit a zkontrolovat rozměry výkopu pro výtahové 
šachty. Tvar bednění bude geodeticky vynesen. Výtahové šachty se nacházejí v části A 
na ose B3-B4 a v části B na ose L3-L4. Po dočištění výkopu bude provedeno bednění 
z fošen 50 x 140 mm, které budou spojeny pomocí dřevěné desky, která bude přibitá 
hřebíky k fošnám.  Popřípadě je možné konstrukci zapřít i dřevěnými prkny příslušné 
délky. Bednící prvky budou ze strany, která bude v dotyku s betonovou vrstvou 
nastříkány odbedňovacím prostředkem Peri bio clean. Poté bude výsledná 
konstrukce zkontrolována stavbyvedoucím a technickým dozorem investora, zda je 
v bezzávadném stavu. Po jejich odsouhlasení bude vybetonována podkladní vrstva 
z betonu C 16/20 – XC1– Dmax 16 – S3 tloušťky 100 mm, a to pomocí autodomíchávače 
a autočerpadla.  
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5.7.3 Podkladní beton pod základovou konstrukci 2.PP a 1.PP 

Obdobný postup jako u předchozí části s rozdílem v členění a průběhu betonáže. 
V prvním kroku budou zabedněny části A a B v 2.PP a vybetonovány pomocí 
autodomíchávače s autočerpadlem. Následuje zabednění části C a vybetonovaní. Po 
uplynutí 72 hodin, kdy je beton ošetřován, je možno nanést bitumenovou stěrku.  

Stejným postupem bude vyhotovena podkladní betonová konstrukce v 1.PP. 
S tím rozdílem, že postup prací bude probíhat z východní strany směrem na západní. 

5.7.4 Bitumenová stěrka vodorovné konstrukce 

 Po odplynutí technologické pauzy bude na podkladní beton aplikována 
bitumenová stěrka. Před aplikací je nutné zkontrolovat podkladní beton, zda je 
dostatečně pevný a rovný. Povrch musí být bez hnízd, dutin, trhlin a výčnělků. Podklad 
musí být suchý, popřípadě lehce vlhký. Ostré hrany je potřeba srazit. Při nalezení spár 
větších než 5 mm, je nutné spáry utěsnit pomocí malty PCI Polyfix. Bitumenová stěrka 
je aplikována ve dvou vrstvách o celkové mocnosti 3 mm, což odpovídá nátěru 1,5 
kg/m2 každé vrstvy. Po zatvrdnutí bude celková tloušťka 1,8 mm. První vrstva se 
nanáší hladítkem se zuby a druhá vrstva hladkou stranou hladítka paralelně s prvním 
nánosem. Druhá vrstva je aplikována, jakmile je vrstva pochozí, tedy cca po 3 
hodinách. V průběhu aplikace je nutné chránit stěrku před deštěm.[29] Po zavadnutí, 
bude povrch zkontrolován a případně doupraven na požadovanou tloušťku. Po 
uplynutí 5 dní je možno aplikovat následující vrstvu. 

5.7.5 Bitumenová stěrka svislé konstrukce + aplikace XPS a nopové folie 

Před aplikací je nutné zkontrolovat železobetonovou konstrukci, zda je 
dostatečně pevná a rovná. Povrch musí být bez hnízd, dutin, trhlin a výčnělků. 
Podklad musí být suchý, popřípadě lehce vlhký. Ostré hrany je potřeba srazit.  

 Stěrka je aplikována ve dvou vrstvách nástřikem pomocí stříkacího zařízení 
Airless Wagner power painter 90. Finální mocnost nástřiku bude 3 mm, což odpovídá 
nanesení 1,5 kg/m2 ve dvou vrstvách. Po zatvrdnutí bude celková tloušťka 1,8 mm. 
[29] Po zavadnutí, bude povrch zkontrolován a případně doupraven na požadovanou 
tloušťku. Po uplynutí 5 dní, bude na místa daná projektovou dokumentací přilepen 
polystyrén XPS tloušťky 120 mm. Polystyrén bude bodově přilepen za použití 
bitumenové stěrky s přidáním 4-5 kg cementu na 30 kg stěrky. Poté bude polystyrén 
překryt nopovou folií, která se bude mechanicky kotvit v úrovni upraveného terénu.  
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5.7.6 Ochranná betonová mazanina 2.PP a 1.PP a aplikace bentonitového 
pásku 

Po technologické pauze bude provedena ochranná betonová mazanina C 16/20 – 
XC1– Dmax 16 – S3 tloušťky 50 mm. Před vybetonováním bude výztuž vyčnívající 
z tahových pilot v části C ošetřena proti negativním účinkům vody. Ošetření bude 
provedeno pomocí PCI Nanocret AP. Kolem pilot bude provedeno utěsnění pomocí 
vložení bentonitového pásku 20x15 mm. Bentonitový pásek je vložen na styk piloty. 
Upevnění těsnění bude provedeno pomocí tmelu. Vytlačí se na podklad dostatečné 
množství tmelu a pásek je vtlačen, tak aby tmel mírně vytékal po stranách. 
K dokonalému ztuhnutí tmelu dochází až po 6 hodinách. Bentonitový pásek by po 
aplikaci neměl být vystaven kontaktu s vodou. Proto je nutné práce koordinovat 
s počasím v průběhu prací.[30] Další postup prací je shodný s postupem pro 
podkladní beton.  

Betonáž ochranné betonové mazaniny v 2.PP bude opět probíhat od části A a B a 
následně bude vyhotovena část C. V 1.PP bude betonáž probíhat z východní části na 
západní.  

5.7.7 Bednění základové desky 2.PP a 1.PP 

Objekt ve fázi realizace je rozdělen na 3 samostatně pracující části, které jsou 
rozděleny smršťovacími pruhy šířky 1 m. Smršťovací pruhy jsou provedeny 
v horizontálním i vertikálním směru a oddělují od sebe jednotlivé části budovy. 
Smršťovací pruhy mají za úkol minimalizovat smršťovací procesy v monolitické 
konstrukci. Před samotným vybedňováním bude položena separační PE folie 
s překrytím min. 15 cm. Z důvodů výšky základové desky 500 mm je zvolen způsob 
bednění pomocí stěnového bednění Peri trio z dílců 90x120 cm. Bednění při montáži 
bude používáno dle návodu od výrobce. Před aplikací bude ošetřeno odbedňovacím 
nástřikem Peri bio clean. Dílce budou k sobě sepnuty BFD zámky. Na každý panel 
budou použity 2 zámky. Každý panel bude obsahovat vzpěru ve středové části, která 
bude zapřena do pažení po obvodu stavební jámy. Vzpěry budou osově 1,2 metru od 
sebe. Rohová část bednění bude spojeno pomocí základové příložky trio, která 
umožnuje bezpečné a těsné provedení rohové části. Při montáži se základové příložky 
nasunou na panely. Následně se základové příložky posunout až na doraz. Vyšší žebra 
by měla přiléhat k panelu.[5] Nakonec se umístí dorazová prkna, které se zajistí 
hřebíky. 

V části, kde není možné vzpěry opřít o pažení stavební jámy bude přes budoucí 
výztuž, která bude vyčnívat do smršťovacích pruhů použit bednicí děrovaný plech. 
Plech se nasune na vyčnívající výztuž. Tento plech bude pomocí dřevěných vzpěr a 
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kotev uchycen k podkladnímu betonu. Vyčnívající výztuž bude natřena ochranným 
nátěrem PCI Nanocret AP, jelikož bude i po betonáži vystavena povětrnostním vlivům. 
K její zabetonování dojde až po 60 dnech. Návrh bednění bude nutné před realizací 
konzultovat s oddělením Peri pro návrh bednění. Sestavování bednění bude probíhat 
na předmontážích prostorách a dopravováno na místo určení pomocí věžového 
jeřábu Liebherr 85 EC-B 5 FR.tronic a popřípadě ručně.  

 

Obr. 5-3 Způsob manipulace se zámkem BFD [5] 

Úderem kladiva na klín zámku se panely: 

• Spojuji (1) 
• Vyrovnávají (2) 
• Utěsňují (3) 

 

Obr. 5-4 Uchycení rohů bednění [5] 

• Základová příložka (80) 
• Dorazová prkna (81) 
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5.7.8 Armování základové desky  

Ukládání armovací výztuže základové desky bude probíhat dle statického výkresu 
projektové dokumentace. Pro vyztužení bude použita výztuž 10 505 R. Výztuž do 
bednění budou ukládat vyškolení pracovníci. Při ukládání budou pracovníci průběžně 
kontrolování, aby nedošlo k záměně prutů výztuže. Na podkladní beton bude 
položena distanční had z vláknobetonu FBSN 100/50, který zajistí krytí spodní strany 
základové konstrukce na požadovanou velikost 50 mm.  Distanční lišta bude 
provedena v rozponech od 800 do 1000 mm, tak aby nedocházelo k průhybu výztuže. 
Na položenou spodní řadu výztuže bude položena distanční lišta UTH pro docílení 
správné rozteče mezi spodní a vrchní výztuží v základové desce. Pro zajištění 
požadované polohy nosné výztuže bude výztuž vhodně spojena pomocí vázacího 
drátu nebo svařována. [6] 

5.7.9 Těsnění základové desky  

Pro těsnění spoje deska/stěna bude použit těsnící plech Pentaflex KB. Pás je 
opatřen z obou stran speciálním povrstvením, které díky soudržnosti s betonem 
zabraňuje protečení vody. Pás Pentaflex KB bude aplikován ve spojích, kde se svislé 
železobetonové obvodové konstrukce budou napojovat na základovou konstrukci. Při 
montáži pásu se jako první odstraní spodní ochranná folie z vnitřní i vnější strany. 
Plechy se umisťují do středu budoucí svislé konstrukce na vrchní část armování 
základové konstrukce. Poté se v oblasti konců stočí horní ochranná folie o cca 100 
mm. Plechy se navzájem k sobě přitlačí s minimálním přesahem 50 mm a pojistí 
spojovací sponou. Při teplotě nižší než 5 °C se spoj pro dokonalejší spojení prohřeje 
hořákem. Pásy se připevňují k betonářské výztuži pomocí spon ve vzdálenosti 
maximálně 1 m. V rohových částech se plech mechanicky ohne. K odstranění horní 
ochranné folie dochází nejdříve po betonáži konstrukce desky. Spoje ve tvaru 
písmena T se řeší ohnutím plechu a pojištěním spojovací sponou. Před betonáží se 
odstraní obě horní ochranné folie na prvku.[31] 

 

Obr. 5-5 Uložení pásu do okraje základové konstrukce [31] 
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Obr. 5-6 Omega spona pro přichycení k horní vrstvě výztuže [31] 

Spoj deska/deska bude utěsněn pomocí pásu Pentaflex ABS.  Prvek je tvořen 
kombinací těsnícího plechu a děrovaného ztraceného bednění. Bednící funkci plní 
stabilní tahokov, který je vyztužen pomocí speciálních spon a prostorové příhradové 
výztuže. Tento prvek bude použit u smršťovacích pruhů, kde vznikají pracovní spáry. 
V místě pracovní spáry se na podkladní beton položí liniový distančník. Osadí se ABS 
prvek na spodní vrstvu výztuže. Směr zabudování je zvolen tak, aby prostorová 
příhradová výztuž a spony byly na stranu první betonované konstrukce. Připevnění 
ke spodní výztuži se provádí pomocí vázacího drátu. Napojování prvků ABS se 
provede prostým přiložením k sobě. Odstraní se jednostranně ochranná folie ze 
spodní i horní strany a následně se zasune na doraz do bednícího prvku. Spoje 
těsnících plechů jsou prováděny s přesahem 50 mm, pevně se přimáčknou a pojistí 
křížovou sponou. V případě teplot nižších než 5 °C se spoje zahřejí hořákem. Po 
uložení horní výztuže se prvek připevní i k horní vrstvě výztuže pomocí vázacího 
drátu. Před betonáží se odstraní vrchní i spodní ochranná folie.[31] Vzhledem k tomu, 
že napojovací betonáž bude probíhat po 60 dnech, budou pásy překryty foliemi a 
chráněny proti dešti. 

 

Obr. 5-7 Příčný řez konstrukce základové desky [31] 
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5.7.10 Betonáž základové desky 2.PP a 1.PP 

Před samotnou betonáží musí být zkontrolována poloha, počet prutů a celkové 
provedení výztuže. Také budou zkontrolovány těsnící prvky, zda jsou umístěny ve 
správné poloze a četnosti. Betonáž základové konstrukce bude probíhat pomocí 
autočerpadla a autodomíchávače. Objem čerstvé betonové nezhutněné směsi bývá 
až o 30 % větší než objem zhutněného betonu. Je nutné s tímto počítat při betonáži. 
Výška shozu čerstvé betonové směsi nesmí překročit 1,5 m. [6] Čerstvý beton bude 
ukládán do bednění v pravidelných pruzích. Postup betonáže bude kontrolován 
pomocí metru a odměřováním od bednění. Betonáž základové desky v 2.PP bude 
probíhat od části A a B k části C. Betonáž v 1.PP bude probíhat z východu na západ, 
tedy od části B do části A.  

5.7.11  Zhutnění betonu základové desky, stěn v 2.PP a 1.PP  

Základová deska má tloušťku 350 a 500 mm. Z tohoto důvodu je zvoleno 
zhutňování pomocí ponorných vibrátorů. Zhutňování bude prováděno po 
jednotlivých vrstvách, kdy výška zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25násobek 
hlavice vibrátoru. Na stavbě budou používány vibrátory s délkou hlavice 380 a 395 
mm. Výška zhutňované vrstvy je tedy stanovena na 475 mm. [6] Při ukládání 
čerstvého betonu musí vibrátor proniknout minimálně 100 mm do předchozí vrstvy. 
Při zhutňování nesmí být vpichy umístění více krát do jednoho místa. [43] Vzdálenost 
sousedních ponorů nesmí překročit 10násobek tloušťky hlavice, tedy 500 mm. [42] 
Místa vpichu jsou vedeny v takových vzdálenostech, aby se akční rádius vzájemně 
překrýval.[6] Vpichy se vedou ve svislém směru do čerstvé betonové směsi. Vibrování 
bude ukončeno, až se mezery na povrchu vyplní cementovou maltou. Jedno místo je 
vibrováno cca 20 až 60 sekund. Pokud během této doby nevystoupí cementová malta, 
má čerstvý beton nevhodnou konzistenci a je nezhutnitelný. [6] Vibrování 
prostřednictvím výztuže se nedovoluje. 

5.7.12 Těsnění svislých konstrukcí 2.PP a 1.PP 

Z důvodu předcházení drahých sanací, budou v místech budoucího napojení 
obvodových svislých nosných konstrukcí umístěny sanační hadičky Aquafin-CJ1. 
Maximální délka hadičky je 10 m. Z vnitřní strany bednění bude pomocí hřebíku 
připevněn standartní injektážní paker. Na paker se nasadí injektážní hadice a upevní 
se hadicovou sponou. Hadičky budou umístěny cca 2 cm vedle těsnicího plechu 
z vnitřní strany. Kotvena bude pomocí umělohmotných klipsů (6 ks/ 1 m) k základové 
konstrukci. Poté se injektážní hadice spojí pomocí lepidla s odvzdušňovací hadicí. 
Finální spoj je nutné přetáhnout smršťovací folií (cca 6-8 cm) a zatavit horkovzdušnou 
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pistolí, tak aby obepnula spojovací místo. Konce odvětrávacích hadic se zasunou do 
montážní krabice a opatří se injektážní koncovkou. [32] 

 

Obr. 5-8 Ukázka uchycení injektážní hadičky [32] 

Do svislých konstrukcí bude použit i spoj stěna/stěna. K tomuto zatěsnění se 
použije prvek Pentaflex ABS. Prvek je osazen až po částečném vyarmování svislé 
konstrukce a osazené jedné straně stěnového bednění. Prvky budou umisťovány do 
části, kde se nacházejí smršťovací pruhy. Do místa pracovní spáry se osadí trapézová 
lišta. Uloží se vnější výztuž. Poté se prvek připevní k výztuží pomocí vázacího drátu. 
Ochranná folie v části konstrukce, která bude betonována jako první se oboustranně 
odstraní. Prvek se zasune až na doraz do bednícího prvku ABS. Spoje těsnících plechů 
se provádí s přesahem 50 mm, pevně se přimáčknou a pojistí křížovou sponou.  Poté 
se prvek připevní k vnitřní výztuži pomocí vázacího drátu. Připevní se trapézová lišta 
a uzavře se bednění. Před betonáží druhé části betonové stěny se odstraní zbývající 
ochranná folie. [32] Vzhledem k tomu, že napojovací betonáž bude probíhat po 60 
dnech, budou pásy překryty folie a chráněny proti dešti. 

 

Obr. 5-9 Ukázka uchycení prvku Pentaflex ABS do stěny [31] 
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Obr. 5-10 Ukázka pásu před betonáží druhé části [31] 

Podobný postup je také při použití plechu ASS Illichman pro plánované trhliny u 
svislých konstrukcí. Plech bude použit v osových vzdálenostech 4 m pro 2.PP a 4,5 m 
pro 1.PP. Prvek se zabudovává do částečně vyarmované stěny. Po stažení folii z obou 
stran plechu se prvek vloží do výztuže stěny tak, aby zeslabovací lišty z plechu byly 
napříč stěnou a bitumenový plech uprostřed. Plech bude upevněn pomocí 
vestavených háků a vázacího drátu. Další prvek se pro napojení přiloží na volný konec 
plechu s minimálním přesahem 5 cm a pevným stlačením spojí. [45] 

 

Obr. 5-11 Zabudování plechu ASS illichman [45] 
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5.7.13 Armování svislých konstrukcí 2.PP a 1.PP 

Ukládání armovací výztuže do svislých konstrukcí bude probíhat dle statického 
výkresu projektové dokumentace. Pro vyztužení bude použita výztuž 10 505 R. Výztuž 
budou ukládat vyškolení pracovníci. Při ukládání budou pracovníci průběžně 
kontrolování, aby nedošlo k záměně prutů výztuže. Pruty budou navazovány na 
kotevní pruty vyčnívající ze základové konstrukce. Pro zajištění požadované polohy 
nosné výztuže, bude výztuž vhodně spojena pomocí vázacího drátu nebo svařována. 
Po vyztužení musí mít výztuž správnou polohu a být řádně stabilizovaná. [5] Při 
vyztužování bude použito lešení, které bude sestaveno dle návodu od výrobce. Pro 
dodržení předepsaného krytí jsou použity distanční tělíska z vláknobetonu DP 
motýlek 45/55/60 s drátem. Jeho aplikace musí být provedena tak, aby bylo docíleno 
minimálního krytí 50 mm. V místech, kde se bude nacházet napojení stěn anglických 
dvorků, bude do svislé části zabudován ISO nosník. Vyčnívající výztuž bude ošetřena 
nátěrem PCI Nanocret AP.  

5.7.14 Prostupy 

Prostupy budou řešeny systémovými pažnicemi z vláknitého cementu. V místě 
budoucího průchodu je potřeba odstranit výztuž. Poté je utěsněna pažnice zasunuta 
do otvoru a připevněna vázacím drátem k výztuži. Před betonáží se doporučuje 
pažnici namočit vodou pro docílení lepšího spojení s betonem. 

 

Obr. 5-12 Utěsnění prostupu konstrukcí [43] 

5.7.15 Bednění svislých konstrukcí 2.PP a 1.PP 

Bednění při montáži bude používáno dle návodu od výrobce. Před aplikací bude 
ošetřeno odbedňovacím nástřikem Peri bio clean. Výška základových konstrukcí 
v 2.PP je 2,7 m. Ve 1.PP je 3,130, proto budou použity bednící díly výšky 330 cm. Začíná 
se bednit od rohů a poté se pokračuje směrem k doměrkům. Rohové panely budou 
vždy složeny z panelu TR 60 a panelu TR 72. Panel TR 72 musí stát, při pohledu z vnější 
strany vpravo a panel TR 60 je k němu doražen. Rohové panely z vnější strany jsou 
spojeny 7 zámky BFD a z vnitřní strany 4 zámky. Nerohové dílce budou k sobě 
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sepnuty 3 zámky BFD. Montáž stavěcího bednění bude probíhat v pozici naležato. 
Uchytí se stabilizátory (na první panel dva stabilizátory a na každý další jeden 
stabilizátor). Stabilizátor se uchytí pomocí čepu a závlečky. Patky se připevní 
kotevními šrouby Peri. Poté se zavěsí na dvoupramenný závěs jeřábu a přepraví na 
místo určení. Panely se musí zajistit proti účinkům větru a překlopení. Hák pro 
sestavení bednění lze uvolnit pouze, když jsou namontované stabilizátory. Montáž 
uzavíracího bednění s betonářskou lávkou proběhne taktéž v pozici naležato. Na 
položený panel Trio se namontuje konzole, podlaha a zábradlová prkna. Poté se 
pomocí závěsu přemístí na požadované místo a sepne se spínacím systémem DW 20, 
který je do zatížení 150 kN. [5]   

Návrh bednění bude nutné před realizací konzultovat s oddělením Peri pro návrh 
bednění. Sestavování bednění bude probíhat na předmontážních prostorech a 
dopravováno na místo určení pomocí věžového jeřábu a popřípadě ručně. 

 

Obr. 5-13 Ukázka umístění BFD zámků a místa sepnutí [5] 

• Bednící prvky se budou spínat v polohách 1 a 2 

 

Obr. 5-14 Spínací systém DW 20 [5] 
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• táhlo DW 20    (30) 
• distanční trubka   (31) 
• těsnicí kónus    (32) 
• podložka DW 20   (34) 
• křídlová matice DW 20 (35) 

 

Obr. 5-15  Ukázka zabednění rohů [5] 

 

Obr. 5-16  Ukázka použití BFD zámků v rohové části [5] 

Bednění šachet, které se nacházejí v části A a B bude bedněno s šachtovým dílcem 
TSE. Výška šachet je 950 mm, proto budou použity panely 120. Mezi dva panely Trio 
se vloží šachtový díl a zajistí se čepem a závlečkou ve vnějším otvoru. Následně se 
sestava panelů přepraví na místo a zajistí zámky BFD. Šachtový díl je ještě nutné 
osadit pomocným páčidlem do bednící polohy zatlačením dolů. Sepnutí s další části 
bednění probíhá z vnější strany v místě šachtového dílu. [5] 
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Obr. 5-17  Ukázka bednění šachet [5] 

Bednění anglických dvorků bude probíhat až po vybudování svislých nosných 
konstrukcí 1.PP.  Výška anglických dvorků je proměnlivá s maximální výškou 5,9 m. 
Proto bude použito bednění výšky 6 m složené z panelu 330 a 270. Ke spojení bude 
použito zámku BFD a vyrovnávacích závor TAR 85. Vyrovnávací závora se stranou 
s háky třmenů nasadí do příslušných otvorů v žebrech panelu. Poté se klíny pevně 
dorazí kladivem. [5] K sepnutí bednění bude použit spínací systém DW 20. Díly budou 
smontovány na předmontážní ploše a přesunuty na místo určení jeřábem.  

 

Obr. 5-18  Bednící sestava pro bednění anglických dvorků [5] 
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Obr. 5-19  Montáž závory TAR 85 [5] 

• Háky třmenů (23.1) 
• Otvory v žebrech panelu (10.4) 
• Klíny (23.2) 

Čela budou zabedněna pomocí hranolu a překližky. Hranol s překližkou je 
uchycen pomocí závor a čelních kotev. [5] 

 

Obr. 5-20  Bednění čel [5] 

 
• Závora 85 (24) 
• Čelní kotva TS (25) 
• Kotevní držák AH (55) 
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5.7.16 Betonáž svislých konstrukcí 2.PP a 1.PP 

Před samotnou betonáží musí být zkontrolována poloha, počet prutů a celkové 
provedení výztuže. Taktéž je nutné zkontrolovat těsnící prvky, zda jsou umístěny ve 
správné poloze a četnosti. Betonáž svislých konstrukcí bude probíhat pomocí 
čerpadla na beton. Objem čerstvé betonové nezhutněné směsi bývá až o 30 % větší 
než objem zhutněného betonu. Je nutné s tímto počítat při betonáži. Pro zamezení 
rozmísení betonové směsi bude stanovena maximální výška shozu na 1,5 m. [6] 
Čerstvý beton bude ukládán do bednění v pravidelných pruzích a po maximální výšce 
475 mm. Postup betonáže bude kontrolován pomocí metru a odměřováním od 
bednění. Betonáž svislých konstrukcí v 2.PP bude probíhat od části A, poté B a 
následně část C. Betonáž v 1.PP bude probíhat z východu směrem na západ. 

5.7.17 Odbednění systémového bednění 

Odbednění základových konstrukcí a svislých nosných stěn je stanoveno na 
5 dnů.  Při odbedňování šachet bude jako první vyndán spínací díl. Poté se všechny 
čtyři šachtové díly připnou na jeřábový závěs. Pomocí páčidla se šachtové díly uvedou 
do odbedňovací polohy a celé bednění šachty se vytáhne a přemístí na montážní 
plochu pro očištění a demontáž. U demontáže stěnového bednění se první uchytí 
sestavovací háky a bednění se zavěsí na jeřábový závěs. Poté se na druhou polovinu 
bednění namontují stabilizátory. Nyní se odstraní sepnutí a spojovací díly. Poté už 
můžeme panely přemístit na montážní plochu pro očištění. Po očištění se háky zavěsí 
na druhou část bednění. Odmontují se stabilizátory a bednění se přemístí na plochu 
pro očištění. 

5.7.18 Betonáž smršťovacích pruhů 

Smršťovací pruhy je možné zabetonovat až po 60 dnech od betonáže posledního 
železobetonového prvku v příslušném podlaží. Po uplynutí této doby dojde k jejich 
zabetonování pomocí čerpadla na beton. Složení čerstvého betonu bude 
konzultováno s technologem a hlavním projektantem. Cílem je navrhnout beton s co 
nejmenším smršťováním. 

5.7.19 Ošetřování betonu 

Ošetřování betonovaných konstrukcí bude realizováno, jakmile beton dozraje 
pochůzné pevnosti. Betonové konstrukce budou ošetřeny při nižších teplotách 
překrytím geotextilií. Je nutné po dobu stanovenou pro ošetřování udržet teplotu 
betonové konstrukce na minimální teplotě +5 °C. Při klesnutí teploty pod 5 °C, se 
může doba ošetřování prodloužit o dobu po jakou byla konstrukce vystavena těmto 
teplotám. Při teplotách od -5 °C, bude použít ohřev vháněním horkého vzduchu.  



 

105 

 

Při vyšších teplotách budou vodorovné konstrukce ošetřeny po betonáži 
uzavíracím nátěrem Novapor, který zabraňuje vysoušení betonové konstrukce. Stěny 
a sloupy budou překryty geotextilii a kropeny po dobu 72 hodin. Není vhodné 
používat studenou vodu. Díky těmto opatřením lze minimalizovat plastické 
smršťování a zajistit dostatečnou pevnost a trvanlivost povrchu. [21] 

5.8 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly jsou podrobně rozepsány v kapitole číslo 7 Kontrolní a zkušební plán pro 

provádění vodonepropustné konstrukce. Součástí kontrolní a zkušebního plánu je i 
příloha číslo P7.1. 

5.8.1 Vstupní kontroly 

• Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola provedení předchozích prací 
• Kontrola pracovníků 
• Kontrola skladování 
• Kontrola materiálu 
• Kontrola výztuže 
• Kontrola bednících prvků 
• Kontrola strojů a nářadí 

5.8.2 Mezioperační kontroly 

• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola bednění 
• Kontrola armování 
• Kontrola systémových prvků bílé vany a prostupů 
• Kontrola dodávané betonové směsi 
• Kontrola betonáže a zhutňování 
• Kontrola provedení hydroizolační stěrky 
• Kontrola ošetřování betonových konstrukcí 
• Kontrola odbednění 

5.8.3 Výstupní kontroly 

• Kontrola ucelené konstrukce a povrchu betonu 
• Kontrola geometrické přesnosti 
• Kontrola pevnosti betonu 
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5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě seznámeni 

s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy pro všechny prováděné práce. 
Musí být dodržována ochrana proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat 
v pohotovosti. Pracovníci musí při pohybu na staveništi používat předepsané 
ochranné pomůcky. Specializované práce budou provádět jen osoby k tomu určené.  
Pracovníci musí udržovat čistotu a pořádek na pracovišti. Podrobněji je BOZP 
zpracována v kapitole číslo 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ekologie.  
BOZP se bude řídit těmito zákony a vyhláškami: 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, v platném znění 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, v platném znění 

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

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

• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi… v platném znění 

5.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 Na stavbě budou použity stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 

jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené technickým osvědčením. Při 
stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené v Nařízení vlády č.272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací a její novelou z č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

S odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude zacházeno v souladu se 
zákonem č.169/2013 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších změn a také vyhláškou města Zlín č. 2/2007 Sb., v platném znění. Dále 
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bude tříděn dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. Odpad bude tříděn podle 
charakteru a vlastní a bude ukládán do kontejnerů umístěných na ploše staveniště 
pro následující odvoz.  

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie 
Způsob nakládání s 
odpadem 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O skládka 

Beton 17 01 01 O skládka 
Směsi nebo oddělené frakce betou,   17 01 07 O skládka 

cihel a keramických výrobků 

Dřevo 17 02 01 O skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 

Plasty 17 02 03  O recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O sběrný dvůr 

Izolační materiál 17 06 04 O skládka 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O skládka 
Tab. 5-10 Zatřídění odpadů vznikající při realizaci 

vodonepropustné konstrukce [9] 
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6 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
V této části diplomové práce bude řešen způsob dopravy mechanizace a hlavních 

stavebních materiálu na staveniště. 

6.1 Základní informace o stavbě 

Název stavby:  UTB – Vzdělávací komplex 

Místo stavby: ulice Štefánikova 5670, 760 01 Zlín 

Staveniště se nachází uprostřed města Zlína a jeho vjezd i výjezd jsou na silnici 
I/49. Silnice prochází celým Zlínem od západu na východ a spojuje Zlín s Otrokovicemi 
a Vizovicemi. V místě staveništního vjezdu a výjezdu se jedná o tří pruhovou 
jednosměrnou komunikaci ve směru na východ. Vzhledem k omezeným prostorům u 
výjezdu a vjezdu bude podél chodníku sousedícího s příjezdovou silnicí rozmístěny 
výstražné cedule upozorňující na probíhající realizaci. Taktéž budou všichni řidiči 
informování, aby se zavčas řadili do nejbližšího pruhu pro odbočení na staveniště.  

 

Obr. 6-1  Umístění staveniště [58] 
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6.2 Dopravní trasy pro mechanizaci 

6.2.1 Dopravní trasa věžových jeřábů 

Dvojice stavebních věžových jeřábů bude zapůjčena od společnosti Liebherr. 
Sklad společnosti je na adrese Vintrovna 17, 664 41 Popůvky u Brna. Věžový jeřáb 
bude dovezen po částech na podvalníku Goldhofer STL-L3 Bau s tahačem MAN TGA 
33.480 6x4. Nejtěžší část věžového jeřábu je kabina, která váží 4,325 t. Vše bude 
naskládáno na podvalník tak, aby bylo využito maximum prostoru a zároveň byla 
zajištěna bezpečnost dopravy. Protizávaží věžového jeřábu bude dovezeno na 
nákladním automobilu. Celková délka podvalníku s tahačem je cca 15,9 m. Přeprava 
není zařazena do nadrozměrné dopravy.  Trasa je dlouhá 108 km. Po výjezdu ze 
skladu v Popůvkách u Brna se najede na silnici E461 a zní na dálnici D1 směr Zlín. 
V Otrokovicích bude sjezd na silnici č. 49, která nás dovede až ke staveništi. Vzhledem 
k tomu, že se nejedná o nadrozměrnou dopravu a celá trasa vede po hlavních 
komunikačních silnicích, nejsou zde výrazné zájmové body. Část trasy se shoduje 
s trasou pro dopravu mechanizace, kde jsou popsány kritická místa dopravy. 

 

Obr. 6-2  Dopravní trasa věžových jeřábů [58] 
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6.2.2 Doprava stavební mechanizace ze společnosti Zeppelin 

Ze společnosti Zeppelin bude zapůjčen pásový dozer, tandemový válec, kolový 
nakladač a smykem řízený nakladač. Pásový dozer a tandemový válec budou 
dopraveni na staveniště na podvalníku Goldhofer STL-L3 Bau s tahačem MAN TGA 
33.480 6x4. Celková délka podvalníku s tahačem je cca 15,9 m. Zbylá mechanizace má 
povolení pro účast v silničním provozu a přijede samostatně. Žádný způsob dopravy 
nespadá do nadrozměrné přepravy. Půjčovna Zeppelin sídlí na adrese Kvítkovická 
1623, 763 61 Napajedla a je vzdálená 10,9 km od stavby. Po výjezdu z půjčovny se 
najede na silnici číslo I/49 po které se dojede až na staveniště. Vzhledem k tomu, že 
se nejedná o nadrozměrnou dopravu a celá trasa vede po silnici I/49, jsou na trase 
pouze 2 zájmové body a to je výjezd z půjčovny a vjezd na staveniště. 

Poloměr otáčení soupravy s podvalníkem Goldhofer STL-L3 Bau je 11,5 m. 

 

Obr. 6-3  Dopravní trasa mechanizace z půjčovny Zeppelin [58] 

6.2.2.1 Zájmové body: 

Bod 1)  

Výjezd z půjčovny Zeppelin. 

Poloměr křižovatky 18 m > 11,5 m soupravy � Vyhovuje 

 



 

112 

 

 

 

Obr. 6-4  Výjezd z půjčovny Zeppelin [58] 

Bod 2) 

Vjezd na staveniště. 

Poloměr křižovatky 17 m > 11,5 m soupravy � Vyhovuje 

 
Obr. 6-5  Vjezd na staveniště [58] 
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6.2.3 Dopravní trasa mechanizace ze společnosti Geostav  

Ze společnosti Geostav bude zapůjčen pásový nakladač, vrtné soupravy, 
autojeřáb a nákladní automobil Tatra.  Pásový nakladač a vrtná souprava pro 
vyhotovení kotvení pažení budou dopraveny na staveniště na podvalníku Goldhofer 
STL-L3 Bau s tahačem MAN TGA 33.480 6x4. Celková délka podvalníku s tahačem je 
cca 15,9 m. Doprava těchto strojů nespadá do nadrozměrná přepravy. Autojeřáb se 
na stavbu dopraví samostatně. Taktéž nespadá do nadrozměrné dopravy. 

Vrtná souprava pro provádění pilot, bude přepravena na podvalníku Goldhofer 
STZ-VH8 80/80A s tahačem MAN TGA 33.480 6x4. Celková délka podvalníku 
s tahačem je cca 19,6 m. Dle vyhlášky č. 209/2019 Sb. o hmotnostech, rozměrech a 
spojitelnosti vozidel je tato přeprava posouzena jako nadrozměrná. Souprava 
převyšuje vyhláškou dané parametry délkové a hmotnostní. 

 Nadrozměrná 
doprava 

 Velikost Soupravy 

Délka 16,5 m < 19,6 m 

Šířka 2,55 m = 2,55 m 

Výška 4 m = 4 m 

Hmotnost 48 t < 60 t  

Firma zajištující přepravu bude mít povolení pro transport oddělení silničního 
hospodářství úřadu pro Zlínský kraj. Vzhledem k rozměrům bude transport proveden 
v ranních nebo nočních hodinách z důvodů klidnější dopravy. 

Společnost Geostav sídlí na adrese Objízdná 1897, 765 02 Otrokovice a je 
vzdálená 10,9 km od stavby. Po výjezdu z půjčovny se najede na silnici číslo I/49 po 
které se dojede až na staveniště.  

Poloměr otáčení soupravy s podvalníkem Goldhofer STZ-VH8 80/80A je 13,5 m. 

Poloměr otáčení soupravy s podvalníkem Goldhofer STL-L3 Bau je 11,5 m. 
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Obr. 6-6  Dopravní trasa mechanizace ze společnosti Geostav [58] 

6.2.3.1 Zájmové body: 

Bod 1) 

Jedná se o výjezd ze společnosti Geostav.  

Poloměr křižovatky 20 m > 13,5 m soupravy � Vyhovuje 

 
Obr. 6-7  Výjezd ze společnosti Geostav [58] 
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Bod 2) 

Dále na trase se nachází most přes železniční trať a místní komunikaci 
v Otrokovicích. Označení mostu 36746-4. Únosnost mostu je vyhovující 

 

Obr. 6-8  Most 36746 [58] 

Bod 3) 

Následně na silnici číslo 49 je řada podjezdů, s nejnižší světlou výškou 4,6 m. 
Světlá výška 4,6 m > 4 soupravy � Vyhovuje 

 

 
Obr. 6-9  Podjezd na silnici č. 49 [58] 
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Bod 4) 

Vjezd na staveniště. 

Poloměr křižovatky 17 m > 13,5 m soupravy � Vyhovuje 

 
Obr. 6-10  Vjezd na staveniště [58] 

6.3 Dopravní trasy pro stavební materiál  

6.3.1 Doprava čerstvé betonové směsi 

Beton bude dovážen na staveniště od firmy TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o. 
z adresy Průmyslové areál rybníky VII/5547, 760 01 Zlín-Prštné. Dovozen bude pomocí 
autodomíchavače Stetter C3 AM 9 C. Betonárka je vzdálená od stavby 2,7 km. Poloměr 
otáčení autodomíchávače je 8 m. 

 

Obr. 6-11  Trasa dopravy čerstvé betonové směsi [58] 
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6.3.1.1 Zájmové body: 

Zájmové body shodné s ostatníma trasami jsou vynechány. 

Bod 1,2,3) 

Po výjezdu z betonárky se nacházejí trojice křižovatek. 

Bod 1) Poloměr křižovatky 17 m > 8 m soupravy � Vyhovuje 

Bod 2) Poloměr křižovatky 17 m > 8 m soupravy � Vyhovuje 

Bod 3) Poloměr křižovatky 16 m > 8 m soupravy � Vyhovuje 

 
Obr. 6-12  Trojice křižovatek po výjezdu z betonárky [58] 

Bod 4) 

Poloměr křižovatky 15 m > 8 m soupravy � Vyhovuje 

 
Obr. 6-13  Nájezd na silnici č. 49 [58] 

6.3.2 Doprava bednění 

Systémové bednění bude na staveniště dovozeno od firmy PERI, spol s.r.o. ze 
skladů na adrese Za Olomouckou 4421, 796 01 Prostějov. Dovezeno bude pomocí 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Sklad je od stavby vzdálen 72,8 km. Po 
výjezdu z Prostějova se najede na silnici E462, z ní se sjede na silnici č. 433. Poté se 
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v Mořicích najede na dálnici D1. Z Dálnice D1 se sjede na silnici č.55 a Otrokovic na 
silnici č. 49, která vede přímo ke staveništi. Poloměr otáčení nákladní automobilu je 
8 m. Nejedná se o nadrozměrnou dopravu. 

 

Obr. 6-14  Trasa dopravy bednicích dílů na stavbu [58] 

6.3.2.1 Zájmové body: 

Zájmové body shodné s ostatníma trasami jsou vynechány. 

Bod 1) 

Při nájezdu ze silnice E 462 na silnici číslo 4334 u Vranovic 

Bod 1) Poloměr křižovatky 18 m > 8 m soupravy � Vyhovuje 

 

Obr. 6-15  Nájezd u Vranovic [58] 
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Bod 2) 

Křižovatka při odbočení na silnici č. 433 u Skalek. 

Bod 2) Poloměr křižovatky 22 m > 8 m soupravy � Vyhovuje 

 

Obr. 6-16  Křižovatka u Skalek [58] 

Bod 3,4) 

Dvojice křižovatek na silnici č. 433 v Němčicích nad Hanou.  

Bod 1) Poloměr křižovatky 17 m > 8 m soupravy � Vyhovuje 

 

Obr. 6-17  Křižovatky v Němčicích nad Hanou [58] 

6.3.3 Doprava výztuže 

Ocelová výztuž bude na staveniště dovozena od firmy Výztuž CZ, s.r.o. z adresy 
Jiráskova 904, 763 62 Tlamačov.  Dovezena bude pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou. Sklad výztuže je od stavby vzdálen 16,4 km. Po výjezdu z firmy 
se najede na silnici č. 55 ze které se sjede na silnici č. 49, která vede ke staveništi. 
Poloměr otáčení nákladní automobilu je 8 m. Nejedná se o nadrozměrnou dopravu. 
Na trase se nenacházejí nové zájmové body. 
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Obr. 6-18  Doprava výztuže [58] 

6.3.4 Doprava prefabrikovaných schodišť 

Prefabrikáty budou na staveniště dovozeny od firmy KŠ Prefa s.r.o. z adres 
Tovačov II-Annín 2 751 01. Materiál bude dovezen pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou. Závod Tovačov je od stavby vzdálen 54,3 km. Po výjezdu 
z Tovačova se ze silnice č. 367 najede na dálnici D1. V Otrokovicích se sjede na silnici 
č. I/49 která vede ke staveništi. Poloměr otáčení nákladní automobilu je 8 m. Nejedná 
se o nadrozměrnou dopravu. Vzhledem k podobné trase s předchozí dopravou 
stavebních strojů, se zde nenacházejí nové zájmové body. 

 
Obr. 6-19  Doprava prefabrikátů [58] 
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6.3.5 Odvoz a dovoz zeminy 

Zemina bude odvážena na skládku odpadů Suchý důl na adrese 760 01 Zlín. 
Zemina bude odvážena a přivážena na nákladních automobilech Tatra 815. Skládka 
je od stavby vzdálená 5,5 km. Nejedná se o nadrozměrnou dopravu. Poloměr otáčení 
nákladní automobilu je 7 m. 

 
Obr. 6-20  Doprava zeminy [58] 

6.3.6 Doprava běžných stavebních materiálů 

Stavební materiál bude na stavbu dovážen ze stavebnin DEK Zlín na adrese U 
Dřevnice 436, Louky, 763 02 Zlín. Materiál bude dovezen pomocí nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou a užitkovým vozem Ford Transit. Stavebniny jsou 
od stavby vzdálené 3,6 km. Po výjezdu ze stavebnin se na silnici č. I/49 která vede ke 
staveništi. Poloměr otáčení nákladní automobilu je 8 m. Nejedná se o nadrozměrnou 
dopravu. Na trase se nenacházejí nové zájmové body.  

 

Obr. 6-21  Doprava běžných stavebních materiálů [58] 
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7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 

VODONEPROPUSTNOU KONSTRUKCI 

7.1 Obecné informace 
Tabulková část kontrolního a zkušebního plánu je v příloze P7.1. 

7.2 Vstupní kontrola 

1. Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Kontroluje se 
rozsah, správnost a úplnost předložené projektové dokumentace dle vyhlášky č. 
405/2017 Sb. Z dalších dokumentů se kontroluje platnost stavebního povolení, 
vlastnické listy k pozemkům dotčených realizací a technologické předpisy. 
Dokumentace musí být v průběhu celé stavby přítomna na stavbě k nahlédnutí 
oprávněným osobám. 

2. Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontroluje se připravenost staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  a dle 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště musí 
být ohraničené plotem o minimální výšce 1,8 m a označené výstražnými cedulemi 
proti vstupu nepovoleným osobám na staveniště. Pracoviště bude bezpečně 
přístupné vyspádovaným sjezdem do stavební jámy. Okraje stavební jámy budou 
ohraničeny pevným zábradlím minimální výšky 1,1 m umístěné ve vzdálenosti 
minimálně 1,5 m od okraje jámy. Pracoviště bude uklizené. Staveniště bude 
uspořádané dle situace organizace výstavby.  

3. Kontrola provedení předchozích prací 

Před prováděním konstrukce bílé vany bude překontrolováno provedení a stav 
předchozích prací. Základová jáma bude přeměřena a musí splňovat odchylky dané 
tabulkou č. 7-1. Ve vodorovné rovině ve dvou vzájemně kolmých směrech je 
maximální odchylka 50 mm. Výšková odchylka je maximálně 10 mm. Vjezd do 
stavební jámy může mít max. sklon 17 %. Dále budou zkontrolován počet, rozteče a 
provedení pilot. V části C jsou tahové piloty, u těchto pilot bude překontrolována 
vyčnívající výztuž. Kontroluje se poloha, počet a délka vyčnívající výztuže a nadvýšení 
betonové části pilot nad úroveň základové spáry. Nadvýšení by mělo být cca 155 mm.  
Stavební jáma musí být uklizená a připravená pro následující činnosti.  
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Tab. 7-1 Mezní odchylky kontrol. měření prostorové polohy [25] 

4. Kontrola pracovníků 

Každý pracovník absolvuje školení BOZP a bude seznámen s technologickými 
předpisy a postupy prací. Kontroluje se odborná a technická způsobilost pro 
vykonávání práce. Každý zaměstnanec bude při výkonu práce používat osobní 
ochranné pracovní pomůcky. Pracovníci vykonávající specializovanou činnost, musí 
mít platné profesní průkazy po celou dobu realizace výstavby.  Během pracovní doby 
nesmí pracovníci užívat nepovolené omamné a psychotropní látky. Kontroly provádí 
mistr či pověřená osoba a jsou prováděny průběžně během realizace. 

5. Kontrola skladování 

Materiál musí být skladován na prostorách určených ke skladování. Skladovací 
prostory budou zpevněné, odvodněné, bez zjevných nerovností a udržované 
v čistotě. Průchozí vzdálenost mezi jednotlivými materiály je stanovena na 600 mm. 
Maximální skladovací výška materiálu je 1,8 m. Materiál bude vždy skladován na 
skládce k tomu určené a jeho způsob skladování musí být v souladu s technickým 
listem od výrobce. Materiály náchylný na vlhkost a změnu teplot jako bentonitové 
pásky a těsnící plechy budou skladovány v suchém prostředí. Nástroje pro svařovaní 
a stavební nářadí bude skladováno v uzamykatelném skladu. Doplňkový materiál 
k bednění bude skladován v přepravných koších od výrobce. Výztuž bude skladována 
tak, aby nedocházelo k průhybu a degradaci vlivem vlhkosti nebo deště. Bude 
roztříděna dle průměru, délky a bude označena identifikačními štítky.  
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6. Kontrola materiálu 

U každé dodávky materiálu se kontroluje shoda dodacího listu s objednacím 
listem.  Překontroluje se množství, kvalita a rozměrová shoda materiálu. Dodávaný 
materiál musí být ve shodě s projektovou dokumentací, technologickým předpisem a 
smluvním rozpočtem. Materiál nesmí být poškozený či jinak znehodnocený. 

7. Kontrola výztuže 

U každé dodávky materiálu se kontroluje shoda dodacího listu s objednacím 
listem. Každá dodávka výztuže bude opatřena identifikačními štítky. Kontroluje se 
druh oceli, délky, průměr, počet kusů a osvědčení o jakosti výztuže. Na povrchu 
výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze, v tomto případě nesmí být výztuž 
převzata. Povrchová rez je povolená.  

8. Kontrola bednících prvků 

Kontroluje se počet, rozměr a druh dodaného bednění. Bednění musí být 
nepoškozené, očištěné a odpovídat výkresům bednění a technologickému předpisu. 
Kontrolu provádí mistr jednorázově u každé objednávky. 

9. Kontrola strojů a nářadí 

Kontrolu provádí strojník či odpovědný dělník každý den před začátkem a na 
konci pracovní směny. Kontroluje se technický stav, celistvost a provozuschopnost. 
Ke strojům a nářadím se budou zaměstnanci chovat v souladu s manuálem pro 
používání. Každý strojník bude vést strojní deník. Průběžně se bude kontrolovat a 
doplňovat stav provozních kapalin strojů. Při odstávce strojů mimo pracovní dobu se 
pod stavební stroje umístí záchytné okapové vany, z důvodů případného úniku 
provozních kapalin. Při poruše stroje, bude stroj odborně opraven. 

7.3 Mezioperační kontrola 

10.  Kontrola klimatických podmínek 

Při kontrole klimatických podmínek se provádí měření teploty okolního vzduchu 
každý den před zahájením a v průběhu prací. Teplota se měří čtyřikrát denně. 
Z hodnot se udělá průměr, který se zapíše do stavebního deníku. Pokud probíhá 
betonáž při teplotě okolního vzduchu v rozmezí 5 °C až 27 °C nemusí se zavádět žádné 
zvláštní opatření. Při rozdílné teplotě je postup ošetřování betonové konstrukce 
popsán v bodě 17. Práce na zavěšených pracovních plošinách, žebřících nad 5 m 
výšky je při intenzitě větru nad 8 m/s zastavena. V ostatních případech je práce 
zastavena při rychlosti přesahující 11 m/s. Pokud je dohlednost v místě práce menší 
než 30 m, je nutné práce zastavit.  Taktéž při bouřce, krupobití a intenzivním sněžení. 



 

126 

 

11. Kontrola bednění 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, popřípadě mistr. Kontroluje se tvarová a prvková 
shoda s výkresem bednění a technologický předpisem. Bednění musí být úplné, těsné 
a provedeno tak, aby nedocházelo k únikům jemných částic. Bednění musí udržet 
beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Vnitřní strana bednění bude 
ošetřena odbedňovacím postřikem a před betonáží musí být čistá. V případě 
uchycení systémových prvků pro bíle vany se kontroluje jejich provedení a umístění 
dle technologického předpisu a projektové dokumentace. Vše musí být provedeno 
tak, aby odolalo tlaku čerstvého betonu a nedošlo ke změně polohy. Taktéž žádný 
prvek nesmí nepříznivě ovlivňovat kvalitu betonu. Kontrola osazení ve vodorovné 
rovině bude probíhat za pomoci metru. Osazení v předepsané výškové úrovni pomocí 
nivelačního přístroje s latí. Svislost pomocí dlouhé 2 m vodováhy. 

Druh dílce 
Ve vodorovné rovině 

[mm] 
Ve výškové úrovni 

[mm] Svislost [mm] 

Desky svislého 
bednění 1.PP a 

2.PP 

Vnitřní hrany 
opěrných prvků při 
použití distančních 

prvků 

+3   
-0 

Horní hrana  ±10 

± h/200 
=3300/200 =16,5, 

pro anglické 
dvorky je odchylka 
stanovena na ±24 

Vnitřní hrany 
opěrné plochy 

±8 

Desky 
vodorovného 

bednění 1.PP a 
2.PP 

  

Horní líc od 
pomocné 
výškové 
úrovně 

±10 
± h/200 =900/200 

=4,5 

Tab. 7-2 Mezní odchylky shody montážních značek při osazování 
dílců bednění [18] 

12. Kontrola armování 

Kontroluje se šířka mezer výztuží, pevnost spojů, přesahy, délky překrytí a 
uspořádaní prutů. Vše musí být provedeno dle statických výkresů a technologického 
předpisu. Krytí je stanoveno dle statických výkresů na 50 mm a musí být dodrženo. 
Také je nutné zkontrolovat umístění a počet distančních prvků. Před betonáží bude 
výztuž zkontrolována technickým dozorem stavebníka, mistrem a statikem. Veškerá 
výztuž musí být zajištěna proti posunutí vlivem betonování a nesmí být znečištěná a 
zkorodovaná. 
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13. Kontrola systémových prvků bílé vany a prostupů 

Všechny systémové prvky budou umístěny a provedeny dle technologického 
předpisu a projektové dokumentace. Bentonitový pásek bude nalepen okolo 
tahových pilot v části C. Bude umístěn tak, aby neoslaboval pilotu. Nesmí dojít 
k nabobtnání před betonáží. U těsnicích plechů základové desky a svislých konstrukcí 
jsou stanoveny přesahy minimálně 50 mm. Je nutné také zkontrolovat provedení 
ohybu v rohových částech. Injektážní hadičky budou umístěny z vnitřní strany vedle 
těsnícího plechu cca 100 mm od hrany bednění. Bude překontrolováno jejich 
uchycení k bednění a k základové desce. Vyčnívající část musí být důkladně 
připevněna vázacím drátem. Plechy pro plánované spáry ve svislých konstrukcích 
budou umístěny po osových vzdálenostech pro 2.PP 4 m a pro 1.PP 4,5 m. U prostupů 
se kontroluje umístění, poloha a počet. Vše musí odpovídat projektové dokumentaci. 
Před betonáží budou pažnice navlhčeny. 

14. Kontrola dodané betonové směsi 

Kontroluje se shoda dodacího listu s objednacím. Dodací list musí obsahovat tyto 
informace: [21] 

• Název betonárny  
• Pořadové číslo dodacího listu 
• Datum a čas naplnění (počátek doby zpracovatelnosti) 
• Identifikaci dopravního prostředku 
• Jméno odběratele 
• Název a místo staveniště 
• Číslo zakázky 
• Množství odebraného betonu v m3 
• Prohlášení o shodě s odkazem na specifikaci EN 206+A1 
• Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
• Čas zahájení vyprazdňování 
• Čas ukončení vyprazdňování 

Také bude zkontrolována pevnostní třída betonu v tlaku, stupně vlivu prostředí, 
obsahy chloridů, konzistence, druh a třídu cementu, množství, druh přísad a příměsí 
a frakci kameniva. Vše se musí shodovat s projektovou dokumentací a 
technologickým předpisem. Kontrola probíhá při každé dodávce. Teplota dodaného 
betonu nesmí klesnout v době dodávky pod +5 °C. Pro dodržení předepsané kvality 
budou na stavbě pravidelně prováděna zkouška sednutí dle ČSN EN 12350-2. Zkouška 
spočívá v odebrání čerstvého betonu z autodomíchávače a zkouší se, zda se čerstvý 
beton zhutní ve formě tvaru komolého kužele. Po zvednutí kužele směrem nahoru, 
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se měří vzdálenost, o kterou poklesl beton. Klasifikace sednutí pro S3 je v rozmezí 100 
až 150 mm. Měření probíhá s tolerancí 10 mm. Zkouška se bude provádět v případě 
pochybností při vizuální inspekci a náhodně. Protokol musí obsahovat: 

• Identifikaci zkušebního vzorku 
• Místo provedení zkoušky 
• Datum provedení zkoušky 
• Způsob sednutí (správné/usmýknuté) 
• Hodnotu skutečného sednutí s přesností na 10 mm 
• Zda byla odchylka od normovaného zkušebního postupu 
• Potvrzení o provedení zkoušky v souladu s ČSN EN 12350-2 

[22] 

 

Tab. 7-3 Posouzení zkušebního vzorku [22] 

V laboratorních podmínkách bude prováděna zkouška ztvrdlého betonu. Zkouška 
se bude provádět na jednotlivých pevnostech betonů a náhodně. Provede se odběr 
čerstvé betonové směsi dle normy ČSN EN 12350-1 a odlijí se zkušební krychle o 
hraně 150 mm, které jsou po vyzrání zatěžována až do porušení ve zkušebním listu. 
Postup zkoušky je dále popsán v bodu 21 Kontrola pevnosti betonu.  

15. Kontrola betonáže a zhutňování 

Před samotnou betonáží musí být zkontrolována poloha, počet prutů a celkové 
provedení výztuže a bednění. Taktéž je nutné zkontrolovat těsnící prvky, zda jsou 
umístěny ve správné poloze a četnosti. Maximální povolená výška shozu je 1,5 m. 
Čerstvý beton bude ukládán do bednění v pravidelných pruzích a po maximální výšce 
475 mm. Postup betonáže bude kontrolován pomocí metru a odměřováním od 
bednění. 
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  Zhutňování: Kontroluje se průběh zhutňování, umístění vpichů a celková doba 
hutnění. Výška zhutňované vrstvy je stanovena na 475 mm. Při ukládání čerstvého 
betonu musí vibrátor proniknout minimálně 100 mm do předchozí vrstvy. Při 
zhutňování nesmí být vpichy umístění více krát do jednoho místa. Vzdálenost 
sousedních ponorů nesmí překročit 10násobek tloušťky hlavice, tedy 500 mm. Místa 
v pichu jsou vedena v takových vzdálenostech, aby se akční rádius vzájemně 
překrýval. Vpichy se vedou svislém směru do čerstvé betonové směsi. Vibrování bude 
ukončeno, až se mezery na povrchu vyplní cementovou maltou. Jedno místo je 
vibrováno cca 20 až 60 sekund. Pokud během této doby nevystoupí cementová malta, 
má čerstvý beton nevhodnou konzistenci a je nezhutnitelný. 

16. Kontrola provedení hydroizolační stěrky 

Před aplikací je nutné zkontrolovat podkladní beton, zda je dostatečně pevný a 
rovný. Povrch musí být bez hnízd, dutin, trhlin a výčnělků. Podklad musí být suchý, 
popřípadě lehce vlhký a bez ostrých hran. Bitumenová stěrka je aplikována ve dvou 
vrstvách o celkové mocnosti 3 mm, což odpovídá nátěru 1,5 kg/m2 každé vrstvy. Po 
zatvrdnutí bude celková tloušťka 1,8 mm. V průběhu aplikace je nutné chránit stěrku 
před deštěm.[31] Po zavadnutí, bude povrch zkontrolován a případně doupraven na 
požadovanou tloušťku. Bitumenová stěrka musí pokrývat celou plochu danou 
projektovou dokumentací a technologickým předpisem.  

17. Kontrola ošetřování betonových konstrukcí 

Ukládání při nižších teplotách: Konstrukce bude chráněna proti promrzáním 
překrytím geotextilií. Betonárna může použít ohřátou záměsovou vodu a kamenivo. 
Lze také použít cement s vyšším vývinem hydratačního tepla. Tato záměna 
neovlivňuje dobu zpracovatelnosti betonu, ale může přispět k popraskání betonové 
konstrukce. Při teplotách od -5 °C, bude použít ohřev vháněním horkého vzduchu. 
[50] Ukládání při vysokých teplotách: Vodorovné konstrukce budou ošetřovány po 
betonáži uzavíracím nátěrem Novapor a případně vlhčením vlažnou vodou. Uzavírací 
nátěr zabraňuje vysoušení betonové konstrukce. Stěny budou překryty geotextilii a 
kropeny po dobu 72 hodin. Při ošetřování betonových konstrukcí není vhodné 
používat studenou vodu. 

Teplota povrchu betonu Nejkratší doba ošetřování ve dnech 

t ≥25 2,5 

25 ≥t ≥15 5 

15 ≥ t ≥ 10 8 

10 ≥ t ≥ 5 11 

Tab. 7-4 Doba ošetřování betonové konstrukce [17] 
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Pro ošetřování betonové konstrukce platí všechny hodnoty z tabulky v závislosti 
na okolní teplotě v době ošetřování. 

18. Kontrola odbednění 

Odbednění základových konstrukcí a svislých nosných stěn z vodostavebního 
betonu je stanoveno na 5 dnů dle ČSN EN 13 670.  Při odbedňování nesmí dojít 
k poškození vyhotovené konstrukce. Kontroluje se způsob odbedňování, který musí 
být proveden dle technologického předpisu a návodu od výrobce. 

7.4 Výstupní kontrola 

19.  Kontrola povrchu betonu a ucelené konstrukce 

Kontroluje se, zda je konstrukce bez hnízd, dutin, trhlin. Dále se kontroluje celkové 
provedení konstrukce, zda bylo provedeno vše dle projektové dokumentace a 
technologického předpisu. Kontrolu provádí mistr a technický dozor stavebníka. 

20.  Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrolu provádí mistr a technický dozor stavebníka. Kontroluje se geometrický 
tvar výsledné konstrukce a jeho shoda s projektovou dokumentací. 

Konstrukce Popis Tolerance [mm] 
Stěny 1.PP,2.PP Vychýlení stěn v některé rovině  15 
Stěny 1.PP,2.PP Odchylka mezi středy 15 
Stěny 1.PP,2.PP Zakřivení stěn v úrovni podlaží 15 

Stěny 1.PP,2.PP 

Poloha stěn v některém podlaží vícepodlažních 
konstrukce od svislice jdoucí jejich středem v 
rovině základu 

12,5 

Stěny 1.PP,2.PP 
Poloha sloupů v půdorysu, vztažená k 
sekundárním přímkám  

±25 

Základy 
Poloha základu v půdorysu, vztažená k 
sekundárním přímkám  

±25 

Základy 
Poloha základu ve svislém směru vztažená 
k sekundární rovině ±20 

Tab. 7-5 Dovolené odchylky pro stěny a základovou desku 1.pp a 
2.PP [17] 

21. Kontrola pevnosti betonu 

Po uplynutí 90 dní bude provedena zkouška tvrdosti betonové konstrukce za 
pomoci Schmidtova tvrdoměru dle normy ČSN 12 504-2 Zkoušení betonu 
v konstrukcích – část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazových 
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tvrdoměrem. Zkoušku provede mistr za účasti technického dozoru stavebníka. Při 
zkoušce je beran tvrdoměru vymrštěn pružinou na ocelový razník, který je ve styku 
s povrchem konstrukce. Výsledek zkoušky se vyjádří číslem velikosti odrazu berana.  
Zkoušené místo musí mít minimální tloušťku 100 mm a musí být spojené s konstrukcí. 
Před samotným provedením zkoušky je nutné pomocí brusného kamene obrousit 
hrubé a měkké části povrchu. [24] 

V laboratorních podmínkách bude prováděna zkouška ztvrdlého betonu. Zkouška 
se bude provádět na jednotlivých pevnostech betonů a náhodně. Zkouška bude 
provedena dle ČSN EN 12390-3. Odebrané krychle o hraně 150 mm jsou po vyzrání 
zatěžována až do porušení ve zkušebním listu. Maximální zatížení při rozdrcení tělesa 
se zaznamená a vypočte se pevnost betonu v tlaku. [23] Výsledkem bude protokol o 
vyhotovení zkoušky příslušnou laboratoří se všemi náležitostmi. 
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8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A EKOLOGIE 

8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Text psaný kurzívou je převzat ze zákonů či vyhlášek. 

BOZP se bude řídit těmito zákony a vyhláškami: 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, v platném znění 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, v platném znění 

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

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

• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi… v platném znění 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy pro všechny prováděné práce. 
Musí být dodržována ochrana proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat 
v pohotovosti. Pracovníci musí při pohybu na staveništi používat předepsané 
ochranné pomůcky. Specializované práce budou provádět jen osoby k tomu určené.  
Pracovníci musí udržovat čistotu a pořádek na pracovišti.  

8.1.1 Povinnost zřízení plánu BOZP 

Dle zákona číslo 309/2006 Sb. je na stavbě nutné písemně určit jednoho nebo více 
koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z důvodu, 
že celková předpokládána doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. Koordinátora určuje 
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zadavatel stavby. Pro potřeby koordinátora a vypracování plánu BOZP je zhotovitel 
povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
koordinátora o pracovních a technologických postupech a o řešení rizik vznikajících 
při těchto postupech, včetně opatřeních přijatých k jejich odstranění.  

8.2 Bezpečnostní rizika a plán jejich řešení 
V této části budou popsána pouze hlavní rizika a opatření, které se mohou 

vyskytnout v průběhu výstavby. 

8.2.1 Zajištění staveniště 

Riziko: vniknutí nepovolaným osobám nebo vozidlům na staveniště, možnost 
odcizení majetku zhotovitelů či investora 

Opatření: Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,025 m. Vjezdová 
a výjezdová brána bude po ukončení pracovní doby zajištěna zámkem s řetězem. 
Mobilní oplocení a vstupy budou z každé strany vybaveny výstražnou cedulí 
upozorňující na probíhající práce se zákazem vstupu nepovolaným osobám. U vjezdu 
a výjezdů ze stavby budou cedule upozorňující na výjezd a vjezd ze staveniště. Na 
vjezdu bude cedule „zákaz vjezdu mimo vozidel stavby“. Staveniště bude střežené 
bezpečnostní agenturou. U hlavního vjezdu a výjezdu bude vrátnice s vrátným, který 
bude zapisovat a ověřovat všechny osoby či vozidla vjíždějící a vyjíždějící ze stavby. 

8.2.2 Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: vznik požáru či výbuchu, zásah elektrickým proudem,  

Opatření: Přípojky elektrické energie provede odpovědná certifikována osoba. 
Všechny elektrické zařízení budou pravidelně kontrolovány a budou mít platné revize. 
Staveništní rozvody budou vedeny v chráničkách. Staveništní rozvaděče budou 
uzamknuty a označeny. Všichni pracovníci budou proškoleni, jak se chovat při vzniku 
požáru, výbuchu či zranění pracovníků. V buňkovišti budou umístěny zdravotnické 
sady pro první pomoc a hasicí přístroje. Na vstupních dveřích do hlavní části 
buňkoviště budou vyvěšeny důležitá telefonní čísla a krizové postupy. Prodlužovací 
kabely umístěné ve venkovním prostředí musí mít min. certifikaci IP 44. 

8.2.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: pád pracovníka do hloubky nebo z výšky, úraz pracovníka vlivem špatného 
počasí 

Opatření: Po okrajích stavební jámy bude umístěno jednotyčové zábradlí o min. 
výšce 1,1 m ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Okraje budované konstrukce 
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budou v každém patře vybaveny dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m se spodní 
zarážkovou tyčí o minimální výšce 0,15 m a středovou tyčí ve výšce 0,6 m. Zábradlí 
musí být pevně spojeno s konstrukcí. Práce na zavěšených pracovních plošinách, 
žebřících nad 5 m výšky je při intenzitě větru nad 8 m/s zastavena. V ostatních 
případech je práce zastavena při rychlosti přesahující 11 m/s. Pokud je dohlednost 
v místě práce menší než 30 m, je nutné práce zastavit.  Taktéž při bouřce, krupobití a 
intenzivním sněžení. Materiál musí být skladován na prostorách určených ke 
skladování.  

8.2.4 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 

Riziko: pád mechanizace, poškození zařízení staveniště, střet mechanizace 
s pracovníkem, úraz pracovníka nesprávným použitím stroje či nářadí 

Opatření: S mechanizací mohou pracovat pouze proškolené osoby a osoby 
s příslušným řidičským průkazem či osvědčením. Na staveništi bude omezena 
maximální povolená rychlost na 10 km/h. Mechanizace pohybující se na staveništi 
bude dodržovat bezpečné vzdálenosti od stavební jámy a bude se pohybovat jen po 
zpevněných plochách. Stroje vyžadující pro svoji činnost stabilizování, budou 
zapatkovány na zpevněné ploše o dostatečné únosnosti a v bezpečné vzdálenosti od 
stavební jámy. Minimální odstupová vzdálenost mechanizace od hrany výkopu je 
0,5 m. Před započetím práce bude u strojů překontrolován technický stav a funkčnost 
výstražných, světelných a zvukových signalizací. Míchací zařízení budou před 
uvedením do chodu ustavena a zajištěna v horizontální poloze. Plnění smí probíhat 
pouze při rotujícím bubnu. Při čerpání betonové směsi autočerpadlem, musí být stroj 
bezpečně zapatkován. Není dovoleno použít výložník ke zdvihání a přemisťování 
břemen. Přemisťování čerpadla je povoleno pouze se složeným výložníkem. Stavební 
výtahy budou každý den před započetím prací kontrolovány pověřenou osobou. 
Všechny stroje a nářadí budou používány dle návodů od výrobce. Při odstávce strojů 
po ukončení prací zejména při zemních pracích musí být mechanizace zabrzděna a 
zařazen nejnižší rychlostní stupeň. 

8.2.5 Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: úraz pracovníka vlivem špatného skladování 

Opatření: Materiál musí být skladován na prostorách určených ke skladování. 
Skladovací prostory budou zpevněné, odvodněné. Průchozí vzdálenost mezi 
jednotlivými materiály je 600 mm. Maximální skladovací výška materiálu je 1,8 m. 
Materiál bude vždy skladován na skládce k tomu určené a jeho způsob skladování 
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musí být v souladu s technickým listem od výrobce. Sypké hmoty budou vždy 
uskladněny na dřevěných paletách a v originálních obalech. Manipulace se 
skladovaným materiálem bude prováděna vždy ze země nebo z pracovní podlahy 
v maximální výšce 1,5 m. Upínání a odepínání materiálů smí provádět pouze osoba 
s platným vazačským průkazem.  Vždy se používají úchyty k tomu určené. 

8.2.6 Výkopové práce 

Riziko: zavalení pracovníků, pád pracovníka do hloubky 

Opatření: Po okrajích stavební jámy bude umístěno jednotyčové zábradlí o min. 
výšce 1,1 m ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Mechanizace a pracovníci budou 
sestupovat do stavební jámy přes sjezdové rampy v jižní části staveniště a popřípadě 
mohou pracovnici využít žebříky. Rampy mají maximální sklon 17 % a šířku 4 m. 
Maximální přípustná výška záběru při pažení stavební jámy činí 1,5 m. Okraje výkopu 
nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Při provádění 
výkopových prací se pracovníci nesmí zdržovat v ohroženém prostoru. Ohrožený 
prostor je maximální dosah pracovního stroje + 2 m. Při ručním odstraňování pažin 
se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu. 

8.2.7 Bednění 

Riziko: úraz osob vlivem zhroucení bednění, poškození konstrukce 

Opatření: Bednění bude sestavováno dle bednícího plánu a technologického 
předpisu. Bednění bude prováděno vyškolenými pracovníky. Bednění musí být 
prostorově tuhé, únosné a těsné. Před zahájením betonářských prací bude bednění 
důkladně zkontrolováno pověřenou osobou. 

8.2.8 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Riziko: pád z výšky nebo do hloubky, zavalení a zalití pracovníků 

Opatření: Při ukládání čerstvé betonové směsi budou použity pochůzní lávky 
v kombinaci se zábradlím po okrajích stropní konstrukce. Pochůzné lávky snižují 
riziko pádu a deformace výztuže při pohybu. Taktéž bude probíhat pravidelná 
kontrola podpůrné konstrukce bedněné a v případě závady bude betonáž přerušena 
a závada odstraněna. 

8.2.9 Odbednění 

Riziko: zřícení nebo poškození konstrukce, pád z výšky nebo do hloubky, vstup 
nepovolaným osobám  
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Opatření: Při odbedňování bude dodržen technologický předpis a KZP a s tím 
spojené doby odbednění jednotlivých konstrukcí. Žebříky lze použít pouze do výšky 
3 m. Žebřík musí být vždy položen na pevné a stabilní ploše. Přístup do ohrožených 
odbedňovacích prostor bude zapáskován, proti vniknutí nepovolaným osobám.  

8.2.10 Železářské práce 

Riziko: propíchnutí či pořezání pracovníků 

Opatření: Výztuž bude uskladněna na předem určených skládkách dle průměru a 
bude řazena tak, aby se snížilo riziko úrazu na minimum. Pruty, které vyčnívají 
z konstrukce ve svislém směru budou osazeny plastovými kryty. 

8.2.11 Zednické práce 

Riziko: zřícení zdiva, pád pracovníka z výšky nebo do hloubky  

Opatření: Pracovníci budou dodržovat technologické předpisy a pokyny od 
výrobce zdícího materiálu. Zdícím materiálem nesmí být přetěžována stropní 
konstrukce, proto bude její rozmístění konzultováno se statikem. 

8.2.12 Svařování 

Riziko: popálení, vznik požáru  

Opatření: Pracovníci budou při svařování používat ochranné osobní pracovní 
pomůcky dle technologického předpisu.  Svářečské práce smí provádět pouze osoby 
se svářečským průkazem. Při práci bude brán zvýšený zřetel na vznik požáru.  

8.2.13 Používání žebříků 

Riziko: pád pracovníka 

Opatření: Při výstupu a nástupu musí být pracovník obrácen čelem k žebříku a 
musí mít bezpečný úchop a spolehlivou oporu. Po žebříku smí pracovník vynést 
maximálně 15 kg břemeno. Žebřík smí používat současně pouze jeden pracovník. 
Žebřík musí svým horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m. 
Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 :1 a u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor 0,6 m. Žebřík bude vždy ustaven na stabilní a pevném 
podkladu. Není dovoleno používat dřevěné žebříky. 
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8.2.14 Zajištění proti pádu předmětu a materiálů  

Riziko: úraz pracovníka vlivem pádu předmětu z výšky  

Opatření: Při okraji stropní konstrukce bude vymezen 1,5 m prostor, kde nebude 
skladován žádný materiál. Materiál bude zajištěn proti pádu, sklouznutí nebo shození 
během práce, tím že bude skladován na rovné ploše a dle technických listů výrobce. 

8.3 Ekologie – ochrana životního prostředí při výstavbě 

a) Ochrana ornice 
Ornice bude sejmuta na velké části staveniště do hloubky 200 mm. Celkově se 

jedná o 1 880 m3 ornice. Ornice bude odvezena na 6 km vzdálenou skládku. Ornice 
bude uložena na skládce ve formě násypů do maximální výšky 1,5 metru se 
svahováním 1:1 a bude umístěna tak, aby nezadržovala vodu a nedocházelo ke 
znehodnocování zeminy. Je zakázáno ornici jakýmkoliv způsobem znečišťovat, a to 
například přimícháním jiné zeminy nebo jiného materiálem. 

b) Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 
U hlavní výjezdové brány ve východní části staveniště bude vybudována čistící 

plocha pro manuální očištění automobilů před výjezdem ze staveniště od hlíny a 
nečistot. Čistící plocha bude vybudována z cihelného recyklátu tl. 200 mm překrytého 
geotextilie. Aby se zamezilo šíření nečistot na veřejné komunikaci, bude objednáváno 
čištění veřejné komunikace v nutném rozsahu. Přesné umístění čistící plochy je 
zakresleno v příloze číslo P3.2. Všechny stroje na staveništi musí procházet 
pravidelnými revizními prohlídkami a jejich technický stav se kontroluje každý den 
před a po ukončení stavebních prací. Při odstávce strojů mimo pracovní dobu se pod 
stavební stroje umístí záchytné okapové vany pro zamezení úniku provozních kapalin 
do podloží. V případě neočekávaného úniku provozních kapalin, budou na stavbě 
k dispozici pytle sorbentu pro absorbování nebezpečné kapaliny.  Sorbent bude 
uskladněn v uzamykatelných skladových kontejnerech. Kapaliny nebezpečné pro 
životní prostředí budou uskladněny taktéž v uzamykatelných kontejnerech 
v záchytných vanách tak, aby bylo zamezeno nežádoucímu úniku kapalin. V případě 
úniku budou dodržovány bezpečnostní protokoly dané výrobcem nebo distributorem 
látky. Všichni zaměstnanci budou proškoleni a informováni o možných rizicích.  
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c) Prevence proti znečištění ovzduší 
Mobilní oplocení staveniště bude vybaveno neprůhlednou plachtou, pro 

zamezení šíření prachových částic rozvířených stavební technikou. V letních měsících 
budou staveništní komunikace kropeny. Prašné materiály budou skladovány 
v uzavíratelných skladech, v již vybudovaných místnostech a popřípadě dočasně 
zaplachtovány na venkovních skládkách. 

d) Kontrola zdrojů znečištění 
Při používání pytlovaných směsí je potřeba postupovat tak, aby se omezila 

prašnost na minimum. Dodržovat postup přisypání směsi do vody a po menších 
dávkách. Stavební materiál bude skladován v neporušeném originálním obalu a 
ochráněn folií. 

e) Hluk a vibrace během výstavby 
Na stavbě budou použity stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 

jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené technickým osvědčením. Při 
stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené v Nařízení vlády č.272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací a její novelou z č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Pracovní doba je stanovena na 8 hodin a to od 7:00 do 15:30 
s třiceti minutovou obědovou přestávkou. 

• Základní limit Laeq,T ve venkovním prostředí pro denní dobu (6:00 - 22:00) = 
50 dB 

• Korekce pro hluk ze stavebního činnosti prováděný (7:00 – 21:00) = 15 dB 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického hluku je 50 + 15 = 65 dB. 

 

	  



 

140 

 

 

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  

SPECIALIZACE: NÁVRH AREÁLOVÉ KOMUNIKACE  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jan Valchař  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. 

BRNO 2020  
  



 

141 

 

9 NÁVRH AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 

9.1 Základní identifikační údaje o stavbě [2] 

g) Název stavby:  

UTB – Vzdělávací komplex 

h) Místo stavby: 

ulice Štefánikova 5670, 760 01 Zlín 

Číslo 
parcely 

Výměra [m2] Druh pozemku Vlastník 
Způsob 
ochrany 
nemovitosti 

9173 2716 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

UTB 
památková 
zóna 

1087/5 2219 ostatní plocha 
Statutární město 
Zlín 

památková 
zóna 

Tab. 9-1 Místo stavby [28] 

i) Dotčené pozemky: 

Číslo 
parcely 

Výměra [m2] Druh pozemku Vlastník 
Způsob 
ochrany 
nemovitosti 

1087/9 1276 ostatní plocha 
Statutární město 
Zlín 

památková 
zóna 

1087/13 502 ostatní plocha 
Statutární město 
Zlín 

památková 
zóna 

1087/17 571 ostatní plocha UTB 
památková 
zóna 

1087/18 35 ostatní plocha UTB 
památková 
zóna 

1090/21 1124 ostatní plocha 
Statutární město 
Zlín 

památková 
zóna 

Tab. 9-2 Dotčené pozemky [28] 

j) Účel stavby: 

výukový objekt veřejné vysoké školy 

k) Cena: 

Dle THU je cena stanovena na 523 783 306 kč včetně DPH. 
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Geologický průzkum 

Na pozemku bylo provedeno 6 průzkumných sond. Předkvartérní podloží je 
budováno především jílovci a slínovci. Povrch skalního podloží je na úrovni cca 218,00 
m n.m., mimo dosah projektovaných prací. Kvartérní pokryv reprezentují svahové 
uloženiny v podobě hlín na rozmezí tuhé a měkké. Směrem k bázi se konzistence hlín 
zlepšuje až na pevnou. Povrch terénu modeluje vrstva navážek o mocnosti cca 1 m. 
[3] 

Místo stavby 

Vzdělávací komplex UTB je umístěn na pozemku bývalého školního hřiště ve Zlíně. 
Na severní straně pozemek přiléhá k chodníku, autobusové zastávce a silnici. Silnice 
obsahuje tři jednosměrné jízdní pruhy ve směru jízdy na Vizovice. Z jižní, východní a 
západní strany pozemek navazuje na blokovou zástavbu objektů škol a tělocvičny. Na 
těchto třech stranách se zároveň nachází obslužná komunikace areálu. [3] 

Návaznost na realizaci  

Navržená komunikace je součástí inženýrského objektu IO 04 Komunikace, 
zpevněné plochy, chodníky.  V rámci procesu výstavby Vzdělávacího komplexu UTB 
ve Zlíně, bude tento objekt realizován jako poslední. 

9.2 Dopravní zatížení 
Komplex je umístěný v areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Uvažuje se s 

pohybem osobních automobilů a maximálně 15 těžkými automobily za hodinu. 
Z tohoto důvodu je třída dopravního zatížení stanovena na IV.  

9.3 Návrh komunikace 
Původní komunikace: 

ACO 11         40 mm 

Spojovací postřik       0,5 kg/m2 

ACP        60 mm 

Infiltrační postřik       1 kg/m2 

SC C 8/10       120 mm 

Štěrkodrť       200 mm 
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Navržená komunikace: 

ACO 11+        tl.40 mm  

Spojovací Asfaltová emulze (PS) 0,3 kg/m2  

(pokud budou asfaltové vrstvy položeny v jeden den, lze vynechat)   

ACP 16+        tl.60 mm 

Štěrkodrť (ŠDA)       tl.120 mm 

Štěrkodrť (ŠDA)       tl. 200 mm 

9.4 Zemní práce 

9.4.1 Postup zemních prací 

Při zemních pracích dojde k sejmutí ornice o mocnosti 300 mm s následným 
naložením a převezením na nejbližší skládku. Při odvozu je počítáno s nakypřením 
20 %. Vzhledem k nedostatku místa na staveništi, bude většina zeminy převezena na 
skládku Suchý důl ve vzdálenosti 5,5 km od stavby. Na stavbě bude ponecháno 
240 m2 zeminy, která bude uložena na deponii. Před realizací samotné komunikace 
budou vyhotoveny veškeré přípojky inženýrských sítí. Z důvodů geologického 
průzkumu, který určil výskyt jílů, je navrženo zlepšení zeminy v podloží vápnem do 
hloubky 0,3 m. Do zeminy v podloží bude přidáno 2 % hmotnostního podílu CaO. 
Odchylka od vlhkosti naměřené Proctorovou zkouškou je stanovena na Wopt -5 % až 
+3 %. Zemní pláň bude po technologické pauze hutněna vibračním válcem 
s 6ti pojezdy (tam i zpět = 1 pojezd). Hutněno bude na hodnoty Edef2 > 45 MPa a 
Edef2/Edef1 = 2,5 MPa. Kontrolní zkouška bude provedena statickou zátěžovou 
zkouškou.  

9.4.2 Výměry 

• Sejmutí ornice na pozemku staveniště 
Celková kubatura:  1 880 m3    
• Těžba zeminy na úroveň zemní pláně pro komunikaci 
Plocha:   103+113+347 = 563 m2        

Celková kubatura: 563*0,3 = 169 m3 
• Úprava pláně se srovnáním na hladinu HTU komunikace: 

Plocha:  103+113+347 = 563 m2        

• Stabilizace zeminy pomocí 2 % CaO: 

Hmotnost zeminy: 1 900 kg/m3 
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Upravovaná plocha: 563 m2     

Hloubka stabilizování 0,3 m 

Hmotnost CaO  

Výpočet hmotnosti zeminy kg/m2     

1 900 kg/m3 * (1*1*0,3) m3 = 570 kg/m2 

Výpočet hmotnosti vápna použitého na m2  

570 kg/m2 * 0,02 = 11,4 kg/m2 

Výpočet potřebného množství  

11,4 kg/m2 * 563 m2 = 6 486,6 kg �6,5 t CaO 

9.4.3 Návrh strojní sestavy pro zemní práce 

Pásový dozer CAT D5K2    Výkon motoru:   79 kW 

       Objem radlice:   2,3 m3 

       Šířka radlice:   2,782 m3 

       Předpokládaný výkon:  60 m3/h 

 

Pásový nakladač CX 330 NLC  Výkon motoru:   202 kW 

Objem radlice:   1,44 m3 

Předpokládaný výkon:  65 m3/hod 

       

Nákladní automobil Tatra T185   Objem:    16 m3  

      Užitečná hmotnost:  27,9 m3  

 

Smykem řízený nakladač CAT 242D Šířka radlice:   2,107 m 

       Předpokládaný výkon:  50 m3/hod 

       Objem lopaty:   0,4 m3 

 

Závěsný dávkovač SW 10TA [6]  Výkon motoru:   180 kW 

       Pracovní šířka:   2,5 m 
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       Zásobník:    10 m3 

       Rychlost:    2 km/h 

Předpokládaný výkon:  5000 m2/h 

      

Závěsná fréza WS 220[6]   Výkon motoru:   180 kW 

       Pracovní šířka:   2,150 m 

       Rychlost:    2 km/h 

Předpokládaný výkon:  4300 m2/h 

 

Tandemový Vibrační válec CAT CB24B Výkon motoru:   24,4 kW 

       Pracovní šířka:   1,2 m 

       Pracovní rychlost:   3 km/h 

       Předpokládaný výkon:  3600 m2/hod 

9.4.4 Výpočet doby: 

K stržení ornice bude používána kombinace Pásového dozeru, nakladače a 
nákladních automobilů. Zemina bude stržena pomocí dozeru. Pásový nakladač 
následně zeminu naloží na nákladní automobily, které ji odvezou. Zemina bude 
odvážena na skládku vzdálenou 5,5 km od stavby.  Při uvažování hmotnosti zeminy 
1,9 t/m3 je užitečný objem NA 14 m3. Zemní pláň bude srovnána pomocí smykem 
řízeného nakladače.  Stabilizace zeminy je provedená závěsným dávkovačem, který 
dávkuje CaO a frézou, která zapracovává CaO do podloží. Hutnění bude provedeno 
vibračním válcem. 

Výpočet cyklu NA 

Rychlost naplněného NA: 25 km/h 

Rychlost prázdného NA: 40 km/h 

Výpočet cesty NA naplněného: (6,5/25) *3 600 = 936 s � 15,6 minut 

Výpočet cesty NA prázdného: (6,5/40) *3 600 = 585 s � 9,75 minut 

Naplnění je uvažováno za 2 minuty 

Vysypání 7 minut 

Pracovní cyklus NA je stanoven na 34,35 minut.  
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Hodinová výkonost je stanovena na 24,4 m3. 

Výpočet stržení ornice dozerem 

1880 m 3/ 60 m 3/h = 31,3 hodin � 4 dny 

Výpočet stržení zeminy na úroveň zemní pláně 

169 m 3/ 60 m 3/h = 2,8 hodin � 1 den 

Odvoz zeminy 

Výpočet pro 3 NA 

(1 880*1,2 m3+ 169*1,2 m3) / (3*24,4) m3= 33,59 hodin � 5 dnů 

Srovnání zemní pláně 

563 m 2/ 50 = 5,63 hodin � 2 den 

Stabilizace zeminy 

Zavápnění 

 563 m 2 / 5000 m 3/h= 11,26 hodina �2 dny 

Frézování 

2*563 m 2 / 4300 m 3/h=1 hodina 

Hutnění 

6 pojezdů * 563 m 2 / 3600 m 3/h= 1 hodina 

9.4.5 Harmonogram 

Číslo dne: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Stržení ornice 4 dny         

Stržení na úroveň 
zemní pláně         

1 
den       

Odvoz zeminy na 
skládku 5 dní       
Srovnání zemní 
pláně         2 dny     

Stabilizace zeminy           
1 
den     

Technologická pauza             
1 
den   

Hutnění               
1 
den 

Tab. 9-3 Harmonogram prací 
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Práce potrvají 8 dní. 

9.4.6 Výpočet ceny strojů 

Název práce Název stroje Počet Cena položky Dní 
Cena 
stroje 

Sejmutí ornice 
+ těžba zeminy 

Pásový dozer CAT 
D5K2 1 8 200 Kč/den 

5 
41 000 Kč 

Pásový nakladač CX 
330 NLC 1 8 600 Kč/den 43 000 Kč 

Odvoz zeminy NA Tatra T185 3 2 500 Kč/den 5 37 500 Kč 

Úprava pláně Smykem řízený 
nakladač CAT 242 D 1 3 300 Kč/den 2 6 600 Kč 

Stabilizace 
zeminy 

Závěsný dávkovač 1 5 600 Kč/den 1 5 600 Kč 
Závěsná fréza 1 5 600 Kč/den 1 5 600 Kč 

Hutnění 
Vibrační válec CAT 
CB24B 1 5 000 Kč/den 1 5 000 Kč 

     ∑ 144 300 Kč 
Tab. 9-4 Cena strojů 

9.4.7 Výpočet ceny pracovníků 

Název stroje   Cena položky Dní 
Cena 
stroje 

Řidič Pásový dozer  1 2 400 Kč/den 
5 

12 000 Kč 
Řidič Pásový nakladač  1 2 400 Kč/den 12 000 Kč 
Řidič NA Tatra T185 3 1 800 Kč/den 5 27 000 Kč 
Řidič Smykem řízený 
nakladač CAT 242 D 1 2 000 Kč/den 2 4 000 Kč 
Řidič Závěsný dávkovač 1 1 800 Kč/den 1 1 800 Kč 
Řidič Závěsná fréza 1 1 800 Kč/den 1 1 800 Kč 
Řidič Vibrační válec  1 2 000 Kč/den 1 2 000 Kč 

    

∑ 60 600 Kč 

Tab. 9-5  Cena pracovníků 

9.4.8 Cena materiálu 

Materiál Cena položky Množství Cena 
CaO 2300 Kč/t 6,5 14 950 

   ∑ 14 950 Kč 
Tab. 9-6 Cena za materiál 
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Celková cena činí 219 850 Kč 

9.5 Podkladní vrstvy ŠDa(0-63) 
Po zemních pracích následuje realizace podkladní vrstvy. Podkladní vrstvy tvoří 

ŠDA, která bude položena ve dvou vrstvách. První vrstva tl. 200 mm a druhá tl. 120 
mm. Pokládka a úprava jednotlivých vrstev bude realizována dle příslušných 
technologických předpisů. 

9.5.1 Postup prací: 

Materiál vrstev ŠD bude na stavbu navážen nákladními automobily. Štěrkodrť je 
navážená a rozprostíraná ve dvou vrstvách. Po dovezení nákladním automobilem 
bude štěrkodrť urovnána smykově řazeným nakladačem do požadovaného tvaru. 
Nákladní automobily budou štěrkodrť vysypávat vždy cca 10 m od sebe. Kamenivo 
bude rozprostíráno s nadvýšením cca 5 cm v předepsaném sklonu. Každá vrstva bude 
po urovnání zhutněna válcem. Zhutňována bude 6ti pojezdy, tak aby dosáhla 
požadovaného modulu přetvárnosti. Hutněno bude na hodnoty Edef2 > 80 MPa a 
Edef2/Edef1 = 2,5 MPa. Kontrolní zkouška bude provedena statickou zátěžovou 
zkouškou.  Následuje pokládka obrub.  Obruby budou dovezeny nákladních autem 
s hydraulickou rukou. Na očištěný, zhutněný, zarovnaný a navlhčený podklad ze ŠDA 
bude nanesena cementová směs o tl. 10 cm CEM III o zrnitosti 0/16 s pevností C 8/10, 
do které budou uloženy obrubníky.  

9.5.2 Návrh strojní sestavy 

Smykem řízený nakladač CAT 242D Šířka radlice:   2,107 m 

       Výkon při urovnávání:  25 m3/hod 

       Objem lopaty:   0,4 m3 

 

Vibrační válec CAT CB24B   Výkon motoru:   24,4 kW 

       Pracovní šířka:   1,2 m 

       Pracovní rychlost:   3 km/h 

       Předpokládaný výkon:  3600 m2/hod 

 

Nákladní automobil Tatra T185   Objem:    16 m3  

      Užitečná hmotnost:  27,9 t 
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9.5.3 Výpočet doby s výkazem výměr: 

Doprava štěrkodrtě bude z 19 km vzdáleného lomu. Doprava bude zajištěna 
pomocí nákladních automobilů o objemu korby 16 m3. První vrstva o tloušťce 200 mm 
má kubaturu 113 m3. Druhá vrstva o tloušťce 120 mm má kubaturu 68 m3. 
Dohromady bude dovozeno 180 m3 na 15 nákladních automobilech. Užitečná 
hmotnost nákladních automobilů je 12 m3. Objemová hmotnost ŠD 1,8 t/m3. 

Rozprostírání spodní vrstvy ŠDA 

113 m 3/ 25 m 3/h = 4 hodiny � 1 dny 

Hutnění 

6*563 m 2/ 3600 m 2/h = 1 hodin  

Rozprostírání horní vrstvy ŠDA 

68 m 3/ 25 m 3/h = 2,72 hodin � 1 den 

Hutnění 

6*563 m 2/ 3600 m 2/h = 1 hodin  

9.5.4 Položení obrubníků 

Cementová směs C 8/10: 

 0,350*0,100*44+0,350*0,100*50+0,350*0,100*33+0350*0,100*10+0,350*0,1
00*40+0,350*0,100*25=       7,017 m3 

Počet obrubníků: ABO 1000x150x300 (d*š*v):   177 ks   

    ABO 2-150 780x150x250 (d*š*v): 33 ks  

Nákladní auto s hydraulickou rukou Ložní plocha (d×š): 5000 × 2460  

Položení obrub 

2 dělníci 

Nh stanovena 0,22 

(202 m *0,22) / 3 = 14,81 hodin �2 dny  
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9.5.5 Harmonogram 

Číslo dne: 1 2 
Rozvezení a úprava 
ŠDA spodní vrstva 

1 
den   

Hutnění 
1 
den   

Rozvezení a úprava 
ŠDA horní vrstva   

1 
den 

Hutnění   
1 

den 
Tab. 9-7  Harmonogram prací 

9.5.6 Výpočet ceny 

Název 
práce Název stroje Počet Cena položky 

Dnů 
práce 

Cena 
celkem 

Štěrkodrť 
ŠDA (320 
mm) 

Smykem řízený 
nakladač CAT 
242D 1 3 300 Kč/den 2 6 600 Kč 
Vibrační válec  1 5 000 Kč/den 2 10 000 Kč 
NA Tatra T185 2 2 500 Kč/den 2 10 000 Kč 

Položeni 
obrubníků 

NA s hydra. 
rukou 1 1 800 Kč/den 2 3 600 Kč 

     ∑ 30 200 Kč 
Tab. 9-8 Cena stavebních strojů 

Název stroje Počet Cena položky 
Dnů 

práce 
Cena 
celkem 

Řidič Smykem 
řízený nakladač 
CAT 242D 1 2 400 Kč/den 2 4 800 Kč 
Řidič Vibrační 
válec  1 2 000 Kč/den 2 4 000 Kč 
Řidič NA Tatra 
T185 2 1 800 Kč/den 2 7 200 Kč 
Řidič NA s hydra. 
rukou 1 1 800 Kč/den 2 3 600 Kč 
Dělník 2x, obruby 2 1 600 Kč/den 2 6 400 Kč 

    ∑ 26 000 Kč 
Tab. 9-9 Cena práce 
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Matriál Cena položky Množství Cena 
ŠDA (0-63) 480 Kč/t 324 155 520 Kč 
Cementová směs 
C 8/10 

1997 Kč/m3 7,017 14 013 Kč 

Obruba ABO 
100X15X30 

146 Kč/kus 177 25 842 Kč 

Obruba ABO 
78X15X25 

335 Kč/kus 33 11 055 Kč 

   ∑ 206 430 Kč 
Tab. 9-10 Cena za materiál 

Celková cena je 262 630 Kč. 

9.6 Asfaltové vrstvy 
Jako asfaltové vrstvy jsou navrženy ACP 16+ v tloušťce 60 mm a ACO 11 v tloušťce 

40 mm. 

9.6.1 Postup prací 

Vrstva ACP 16+ slouží jako podkladní vrstva. Pomocí nákladních automobilů bude 
zaplachtovaná směs dovezena na stavbu. Asfaltová směs bude položena na suchý 
nebo zavlhlý podklad ze ŠD, který bude bez kaluží. Teplota asfaltové směsi na začátku 
pokládky musí mít min. teplotu 150 °C. Vrstva ACP 16+ je rozprostíraná strojně 
pásovým finišerem s výsuvnou lištou o pracovní šířce 3,2 m. Dodávky asfaltová směsi 
bude koordinována, tak aby finišer vždy mohl pokládat v jedné souvislé vrstvě. 
Jednotlivé pracovní spáry se musí překrývat minimálně 20 cm. Vrstvu bude hutněna 
6 pojezdy vibračním válcem s oscilací. Poté se vyčká na zchladnutí podkladní vrstvy 
na teplotu 60 °C a položí se vrstva obrusná. Obrusná vrstva ACO 11 se pokládá 
v tloušťce 40 mm. Rozprostírání a hutnění probíhá stejným způsobem. 

9.6.2 Návrh strojní sestavy 

Nákladní automobil Tatra T185   Objem:   16 m3  

 

Finišer VOGELE SUPER 700  Kapacita pokládky:  200 t/h 

      Základní šířka:  1,1 m 

      Šířka pokládky max.: 3,2 m 
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Vibrační válec CAT     Hutnící síla:   22/30 kN 

       Hmotnost:   3 t 

       Šířka válce:   120 cm 

  

9.6.3 Výpočet doby s výkazem výměr: 

Doprava obalovaného kameniva bude z 9,3 km vzdálené obalovny. Doprava bude 
zajištěna pomocí nákladních automobilů o objemu korby 16 m3. Nákladní automobily 
jsou schopné přepravit maximálně 12 m3. Asfaltová směs ACP 16+ bude navezena 3 
nákladními automobily. Asfaltová směs ACO 11 bude navezena 2 nákladními 
automobily. 

Množství ACP16+ 

 

obr. 9-1 Množství ACP16+ [48] 

Množství ACO11 

 

obr. 9-2 Množství ACO 11 [48] 

Výpočet cyklu NA 

Rychlost naplněného NA: 25 km/h 

Rychlost prázdného NA: 40 km/h 

Výpočet cesty NA naplněného: (9,3/25) *3 600 = 1 339 s � 22 minut 

Výpočet cesty NA prázdného: (9,3/40) *3 600 = 837 s � 13 minut 

Naplnění je uvažováno za 5 minut 
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Vysypání 7 minut 

Pracovní cyklus NA je stanoven na 37 minut.  

Hodinová výkonost je stanovena na 29,8 m3. 

Podkladní ACP 16+ 

78 t /200 t/h = 0,39 h 

Hutnění 

6*563 m 2/ 3600 m 2/h = 1 hodin  

Podkladní ACO 11 

53 t /200 t/h = 0,26 h 

6*68 m 3/ 3600 m 3/h = 0,1 hodin  

Hutnění 

6*563 m 2/ 3600 m 2/h = 1 hodin  

9.6.4 Harmonogram 

Číslo dne: 1 
Pokládka ACP 16+   
Hutnění   
Pokládka ACO 11+   
Hutnění   

Tab. 9-11 Harmonogram 

9.6.5 Výpočet ceny za stroje 

Pokládka 
ACP 16+ a 
ACO 11 

NA Tatra T185 3 2 500 Kč/den 
1 

7 500 Kč 
Finišer Vogule super 700 

1 12 000 Kč/den 12 000 Kč 
Hutnění Vibrační válec CAT CB24B 1 5 000 Kč/den 1 5 000 Kč 

 
    ∑ 24 500 Kč 

Tab. 9-12 Cena za stroje 
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9.6.6 Výpočet ceny za práci 

Název stroje Počet Cena položky Dní 
Cena 
stroje 

Řidič NA Tatra T185 3 1 800 Kč/den 
1 

5 400 Kč 
Řidič Finišer Vogule super 
700 1 2 400 Kč/den 2 400 Kč 
Řidič Vibrační válec CAT 
CB24B 1 2 000 Kč/den 1 2 000 Kč 
Pomocný dělnici u 
pokládky 3 1 600 Kč/den 1 4 800 Kč 

    ∑ 9 200 Kč 
Tab. 9-13 Cena za práci 

9.6.7 Výpočet ceny za materiál 

Matriál Cena položky Množství Cena 

ACP 16+ 1717 Kč/t 78 133 926 Kč 

ACO 11 1872 Kč/t 53 99 216 Kč 

   ∑ 233 142 Kč 

Tab. 9-14 Cena za materiál 

Cena za asfaltové vrstvy je 266 842 Kč. 

Celková cena za vybudování komunikace činí 749 322 Kč a stavba potrvá 11 dní.  
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10 POSTUP VZORKOVÁNÍ U VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

10.1 Popis:  
Vzorkování stavebních materiálů a prvků slouží jako pomocný a ověřující faktor 

pro dodržení předepsané kvality stavebního díla. Díky vzorkování si může být 
investor, TDS a AD/GP jistý dodržením potřebné kvality zabudovávaných materiálů. 
Také slouží pro definitivní výběr prvků, materiálů a barevného řešení, které nebylo 
určeno v projektové dokumentaci ke stavbě. 

10.2 Kritéria:  
Hlavní kritéria: 

1. Rozpočet stavby 
2. Technické zprávy 
3. Výpisy prvků 
4. Smlouva o dílo  

Každý materiál, který je dodáván na stavbu, musí splňovat parametry, které jsou 
popsány ve výše zmíněných dokumentech. 

10.3 Průběh vzorkování: 
1. V prvním kroku jsou zasmluvnění dodavatelé osloveni s vysvětlením a žádostí 

o vzorkování pomocí mailu a telefonického hovoru. Dodavateli je zaslána 
ukázka průběhu vzorkování, která obsahuje vše potřebné pro zdárné 
dokončení procesu. Jedná se o postup vyplnění vzorkovacího protokolu 
s vyplněným protokolem z jiného oddílu stavby.  
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Ukázka emailu: 

From: Valchař Jan Bc. 
Sent: Thursday, January 1, 2020 2:24 PM 
To: prachar@stavební-technika.cz 
Cc: Tomáš Vrána Ing. <tomas.vrana@dobrostav.cz> 
Subject: UTB Vzdělávácí komplex_Vzorkování_monolity 
Importance: High 
 
Dobrý den pane Prachař, 
 
dle dohody Vám zasílám VZOR protokolů se vzorkováním z jiného oddílu stavby (zde konkrétně VZT), 
aby bylo patrné propojení Výkazu Výměr a vzorkování. Ve vzorkovacím protokolu bych poprosil vyplnit 
zeleně podbarvené pole 
 
• Popis vzorku: Popsat Vámi dodávaný stavební prvek.  
• Výrobce: Doplnit výrobce stavebního materiálu či prvku a Identifikační číslo. 
• Dodavatelská firma: Doplnit dodavatelskou firmu a Identifikační číslo. 
• Část stavby/konstrukce: Doplnit pro jakou část stavby dodáváte materiál. Potřebné údaje 

naleznete ve smluvním výkazu výměr.  
• Odkaz na specifikaci: Zde musí být jasně patrné, k jaké položce výkazu výměr vzorek patří. 

Poprosím popsat dle smluvních výkazů výměr, aby se nám shodovali čísla položek, při 
kontrole.  

• Přílohy: jsou preferovány technické listy, vzorové detaily, prohlášení o shodě 
• Počet ks v SoD. 
 
Pokud pro jeden typ materiálu připadá více položek z výkazu výměr, stačí vepsat do „odkaz na 
specifikaci“, o které pořadové číslo položek se jedná a dané materiály popsat v „popisu vzorku“. 
Dále bude určitě potřeba dopracovat dílenskou a výrobní dokumentaci a ruku v ruce technologické 
postupy na naši akci. Lze předpokládat, že bude vyžadován i fyzický vzorek. Fyzické vzorky budou 
upřesněny později. 
 
V případě jakýchkoli nejasností se mi ozvěte. 
Děkuji 
 
S pozdravem 
Bc. Jan Valchař 
 
 
 
 
Dobrostav a.s., Koudelkova 121, 760 01 Zlín 
Mobil +420 751 521 521 
jan.valchar@dobrostav.cz, www.dobrostav.cz 
___________________________________________________ 
IČ: 00011125, zápis do OR – Okresní soud ve Zlíně, oddíl A, vložka 321 
Informace o zpracování osobních údajů: Zásady ochrany soukromí 

 



 

158 

 

2. Dodavatel zašle vyplněný krycí list a potřebné přílohy v závislosti na druhu 
vzorkovaného materiálu a jeho charakteru viz příloha č. 10.1. V Případě pohledových, 
či problémových konstrukcí, může být dodavatel požádán o dodání fyzického vzorku.  

3. Pověřená osoba ze strany zhotovitele zkontroluje zaslané dokumenty. V 
případě nalezení chyb se pokusí o vlastní opravení nebo požádá dodavatele o 
doplnění chybějících, či špatně vyplněných údajů. Tento krok se opakuje do doby, než 
je pověřená osoba spokojená s kvalitou zaslaných dokumentů. Následně jsou prvky 
zapsány do přehledu vzorkovaných materiálů pro zaevidování. 

4. Obdržené dokumenty jsou zaslány zainteresovaným stranám pro 
odsouhlasení.  

Zainteresované strany u typické veřejné zakázky:  

• Investor 
• Autorizovaný dozor 
• Technický dozor stavebníka 
• Generální zhotovitel 

  Tyto osoby se k předloženým materiálům nezávisle vyjádří. 

5. V případě shody všech stran je možno materiál použít při realizaci.  V případě 
neschválení jedné či více stran, jsou připomínky zaslány Zhotoviteli, který připomínky 
koordinuje s dodavatelem či s vlastním realizujícím oddělením. 

6. Při schválení je podepsaný krycí list (viz příloha č. 10.2) s přílohami archivován 
v papírové a elektronické verzi. V papírové verzi jsou materiály roztříděny do šanonů. 
V elektronické verzi jsou veškeré dokumenty naskenovány a nahrány/uloženy na 
předem domluvené místo. Při neschválení je postup stejný s rozdílem, že materiál 
nesmí být použit při výstavbě.  

7. V posledním kroku je dodavatel informován o výsledku vzorkování. 
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ZÁVĚR 
 

V diplomové práci jsem se zabýval vypracováním stavebně technologického 
projektu vzdělávacího komplexu UTB ve Zlíně. Vzhledem k rozsahu projektu jsem se 
zaměřil na výstavbu vodonepropustné konstrukce spodní stavby.  Výsledkem mé 
práce je vypracování technické zprávy, časového plánu pro hlavní stavební objekt a 
návrh zařízení staveniště pro 3 hlavní etapy. Dále je vypracován technologický předpis 
pro provádění vodonepropustné konstrukce a kontrolní a zkušební plán. Navrhl jsem 
i hlavní stavební stroje a jejich umístění na staveništi se širšími vztahy dopravních tras. 
Byla stanovena cena všech inženýrských a stavebních objektu dle THU a hlavního 
stavebního objektu pomocí programu Buildpower S.  Na závěr je vypracována 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci s ekologií. V rámci příloh je zpracován postup 
vzorkování u veřejné zakázky a návrh areálové komunikace.  

Při vypracovávání diplomové práce jsem si mohl vyzkoušet, jaké to je pracovat na 
rozsáhlém projektu. Díky této práci jsem si prohloubil a hlavně získal celou řadu 
nových znalostí a zkušeností.  
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