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ABSTRAKT 
 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem rozšíření ZŠ ve 
Šlapanicích. Práce je zaměřena na zpracování projektu zařízení staveniště, časového 
a finančního plánu, položkového rozpočtu, návrhu hlavních stavebních strojů a 
mechanismů, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán a hlukovou studii. 
Součástí práce je i podrobný časový harmonogram a tepelný posudek střechy. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 

Stavebně technologický projekt, základní škola, zařízení staveniště, časový 
harmonogram, technologický předpis, strojní sestava, položkový rozpočet, kontrolní 
a zkušební plán 
 

ABSTRACT  
 

This diploma thesis deals with construction-technological project of extension of 
elementary school Šlapanice. The thesis is focused on the design of the construction 
site equipment, the time and financial plan, itemized budged, the design of 
machines and mechanisms, the technological regulations, the control and test plan 
and the noise study. Part of this thesis is also the detailed time schedule and the 
thermal assessment of the roof. 

KEYWORDS  
 

Construction-technological project, elementary school, site equipment, schedule, 
technological regulation, machine assembly, itemized budged, control and test plan 
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ÚVOD 
 

Předmětem mé diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu 
rozšíření základní školy ve Šlapanicích. Jedná se o stavbu nového třípodlažního 
nepodsklepeného pavilonu základní školy obdélníkového půdorysu, který rozšíří kapacitu 
stávající základní školy ve Šlapanicích. V objektu bude umístěno 10 kmenových učeben, 
družina, sborovna, 3 kabinety, hromadné šatny, technické a hygienické zázemí a jídelna 
s výdejnou jídel a zázemím. Celý objekt bude mít kapacitu pro 300 žáků, 15 pedagogů a 
jídelna bude mít 78 míst. 

Nový pavilon základní školy bude proveden jako železobetonový monolitický skelet 
v kombinaci se svislými nosnými stěnami včetně výtahové šachty. Obvodový plášť bude 
zateplen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Stropní konstrukce budou 
tvořeny jako monolitické desky. Založení objektu bude na pilotách. Objekt bude zastřešen 
třemi druhy střech. Jedná se o vegetační jednoplášťovou plochou střechou, pochozí střechu 
a nepochozí střechu. 

Úkolem mé diplomové práce bylo zpracování a navržení ekonomického a časového 
řešení průběhu výstavby tak, aby stavba probíhala plynule a v co nejkratším čase. V rámci 
této práce je tudíž zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, 
koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, objektový časový a finanční 
plán, studie realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště a návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů. Dále je pro hlavní stavební objekt zpracován i 
položkový rozpočet, propočet dle THU, podrobný časový harmonogram, nasazení strojů a 
pracovníků, plán zajištění materiálových zdrojů pro plochou střechu a dva technologické 
předpisy pro monolitické stropy a vegetační střechu. V neposlední řadě je pro hlavní stavební 
objekt vytvořen i kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při provádění monolitických stropních konstrukcí, hluková studie a tepelný posudek 
střešní konstrukce včetně řešení detailů atiky a vpusti u vegetační střechy. 
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1.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

1.1.1. Základní identifikační údaje stavby 
 

Název stavby:   ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE – NOVOSTAVBA PAVILONU „F“ 
Charakter stavby: Novostavba, trvalá stavba 
Účel stavby:  Stavba pro vzdělávání 
Místo stavby:  Areál Základní školy Šlapanice 
Okres:   Brno – venkov 
Kraj:   Jihomoravský 
Termín stavby: Zahájení: březen 2021 
   Dokončení:  srpen 2022 
Orientační náklady: 93 231 642,- Kč bez DPH 
Dotčené parcely:  - p. č. 16/1 – ostatní plocha – jiná plocha – Město Šlapanice, 

Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice 
- p. č. 3032/1 – ostatní plocha – jiná plocha – Město Šlapanice, 
Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice 
- p. č. 82/7 – ostatní plocha – ostatní komunikace – Město Šlapanice, 
Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice 

Sousední parcely: p. č. 5, p. č. 7, p. č. 8/2, p. č. 8/3, p. č. 8/4, p. č. 9/1, p. č. 9/2, p. č. 9/3, 
p. č. 11, p. č. 16/2, p. č. 16/3, p. č. 16/5, p. č. 16/6, p. č. 16/7, p. č. 16/9, 
p. č. 16/10, p. č. 16/11, p. č.16/12, p. č.16/13, p. č.16/14, p. č.16/18,  
p. č. 16/19, p. č. 16/50, p. č. 16/51, p. č. 16/52, p. č. 16/53, p. č. 16/54, 
p. č. 16/56, p. č. 16/57, p. č. 16/58, p. č. 16/59, p. č. 16/62, p. č. 16/63, 
p. č. 25, p. č. 26, p. č. 81/1, p. č. 82/4, p. č. 82/7, p. č. 83/1, p. č. 317/1, 
p. č. 3037, p. č. 3038/2, p. č. 3039/1, p. č. 3039/3, p. č. 3039/4,  
p. č. 3039/5, p. č. 3039/6, p. č. 3039/7, p. č. 3039/8, p. č. 3039/9,  
p. č. 3039/10, p. č. 3039/11, p. č. 3039/12, p. č. 3039/13 

Kapacitní bilance: Pavilon „F“ (SO01) 
- Zastavěná plocha:   1 471 m2 

- Celkový obestavěný prostor:  13 400 m3 

- Zastavěná plocha komunikací: 162 m2
   

- Plocha řešeného pozemku:  27 754 m2 

Investor:  Město Šlapanice 
Masarykovo náměstí 100/7, 
664 51 Šlapanice 

Projektant:  INTAR a.s. 
Bezručova 81/17 a 
602 00 Brno 

 

1.1.2. Členění stavby na stavební objekty 
 

SO01 – Pavilon F 
SO02 – Přípojky inženýrských sítí 

- Přípojka plynu 
- Přípojka vody 
- Přípojka kanalizace 

SO03 – Zpevněné plochy a komunikace 
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1.2. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

Stavba je navržena v souladu s požadavky investora a zadávací studie jako výrazně 
protáhlý kvádr, ze kterého do všech směrů vystupují kubusy jednotlivých místností. 

Výškově je pavilon osazen tak, aby byl efektivně využit stavební pozemek se 
stávajícími terénními stupni. Podlaha 1.NP (±0,000 = 237,72 B.p.v.) je mírně pod úrovní 
stávajícího hřiště tak, aby mohl být pavilon bezbariérově přístupný po stávající areálové 
komunikaci. Všechna podlaží objektu jsou řešena jako bezbariérová, aby byl zajištěn 
bezpečný a jednoduchý pohyb i pro tělesně postižené osoby. 

Vstup žáků, pedagogů, rodičů i případné veřejnosti do pavilonu je řešen z areálových 
komunikací přes krytý venkovní předprostor do zádveří a dále do vstupní haly, ze které je 
přístup do centrální průchozí šatny. Z té je poté umožněn přístup do jednotlivých učeben a 
kabinetů nebo do schodišťové haly, ze které je možné se dostat do 2.NP. Součástí 1. NP je i 
hygienické zařízení a jídelna s výdejnou jídel, která je samostatným provozním celkem včetně 
příslušného sociálního zázemí personálu a úklidové komory.  

Ve 2.NP, které je určeno primárně pro výuku, se nachází 8 zbývajících učeben, 
sborovna, 2 kabinety a uzel hygienického zařízení pro žáky i učitele včetně úklidové komory. 
Všechny tyto prostory jsou přístupny ze střední podélné chodby navazující na oba 
schodišťové prostory. Ke schodišťové hale bude příslušet i výtah s průchozí kabinou. V tomto 
místě je rovněž i přístupový bod do sportovní haly, která bude realizována v další etapě jako 
samostatný projekt. 

Oba schodišťové prostory jsou vytaženy až do úrovně 3. NP a vyústěny na pobytovou 
zelenou střechu. Na střeše budou umístěny i vzduchotechnické jednotky s lehkým 
přestřešení ocelovým přístřeškem a ohrazením pletivem z tahokovu. 
 

1.3. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 

1.3.1. SO 01 – Pavilon „F“ 
 

Jedná se o stavbu nového pavilonu, který rozšíří kapacitu stávající ZŠ ve Šlapanicích 
a bude vybudován v jejím areálu. Stávající budovy budou dále sloužit svému účelu a provoz 
v nich nebude nijak omezen.  Objekt bude třípodlažní, bez podsklepení a obdélníkového 
půdorysu, ze kterého vystupují jednotlivé učebny a další prostory. V objektu bude umístěno 
10 kmenových učeben, družina, sborovna, 3 kabinety, hromadné šatny, technické a 
hygienické zázemí a jídelna s výdejnou jídel a zázemím. Celý objekt bude mít kapacitu pro 
300 žáků, 15 pedagogů a jídelna bude mít 78 míst. 

Pavilon F bude proveden jako železobetonový monolitický skelet v kombinaci se 
svislými nosnými stěnami včetně výtahové šachty. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem z minerální vaty. Stropy budou tvořeny jako monolitické desky. 
Založení objektu bude na pilotách. Vnitřní nenosné konstrukce budou vyzděny 
z keramických příčkovek. Výplně otvorů budou hliníkové, příp. dřevohliníkové a vstupní 
dveře a prosklená sloupkopříčková fasáda budou z hliníkových profilů. Objekt bude 
zastřešen třemi druhy střech. Jedná se o vegetační jednoplášťovou plochou střechou, 
pochozí střechu a nepochozí střechu. 
 

1.3.2. SO 02 – Přípojky inženýrských sítí 
 

Přípojka plynu 
 

Plynovodní přípojka bude napojena ze stávajícího STL plynovodu v areálu školy. 
Přípojka bude vedena v trubkách PE32 a bude uložena v zemní rýze a opatřena 
předepsanými ochrannými prvky. 
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Přípojka vody 
 

Vodovodní přípojka je navržena ze stávajícího venkovního řadu z chodníku v ulici Na 
Zahrádkách u bytových domů. Přípojka bude vedena v PE trubkách DN50 a v nové 
vodoměrné šachtě (1500x1800 mm) bude osazen vodoměr DN32. 

Z přívodu vody veden požární vodovod k vnitřním hydrantům podle PBŘ a bude 
oddělen od pitného vodovodu oddělovací soustavou armatur dle příslušných ČSN. 
 

Přípojka kanalizace 
 

Objekt bude napojen na stávající oddílnou kanalizaci. Do stávající dešťové kanalizace 
DN250 ale budou přímo napojeny pouze některé části ploché střechy, protože plochá 
střecha bude vegetační a bude na ní tedy docházet k zadržování dešťových vod a k jejich 
využívání pro závlahu střechy. Pro splaškové vody bude vybudována nová přípojka splaškové 
kanalizace DN200, které bude napojena na stávající splaškové kanalizace. 
 

1.3.3. SO 03 – Zpevněné plochy a komunikace 
 

Nezatravněné plochy kolem objektu budou vydlážděny zámkovou dlažbou, která 
bude napojena na stávající zpevněné areálové komunikace. Toto napojení bude provedeno 
upravením stávajících ploch a jejich rozšířením a nové areálové komunikace budou pouze 
pro pěší. Terénní schodiště bude vytvořeno z prefabrikovaných dílců. 
 

1.4. SITUACE STAVBY 
 

1.4.1. Popis staveniště 
 

Řešený areál se nachází v severovýchodní části města Šlapanice v katastrálním území 
Šlapanice. Realizovaný objekt má nadmořskou výšku 1.NP (±0,000) 237,72 m n.m. a bude 
umístěn na parcelách č. 16/1, 3032/1 a 82/7, což jsou parcely stávajícího areálu základní 
školy. Areál je zasazen do svahu a stupňovitě členěn. Dolní část navazuje přístupovými 
komunikacemi pro pěší na Masarykovo náměstí, ve střední části se nacházejí ostatní pavilony 
základní školy a v horní části se nachází vrstevnicová komunikace. Celé staveniště má plochu 
přibližně 6730 m2 a bude oploceno pomocí mobilního oplocení výšky 1,8 m. V jihozápadní 
části staveniště, kde jsou v blízkosti stavby sousední obytné budovy, bude vytvořena 
protihluková stěna výšky 3 metry. Před samotnou realizací objektu bude muset být na 
staveništi odstraněno 23 borovic.  
 

1.4.2. Napojení na dopravní infrastrukturu 
 

Pozemek je napojen na místní zpevněnou komunikaci, která navazuje na silnici II/430, 
ze které se lze napojit na dálnici D1. Vjezd na staveniště bude pouze jeden ze severní strany 
a bude zajištěn proti neoprávněnému vniknutí pomocí uzamykatelné brány. Tento vjezd 
bude z místní zpevněné komunikace za hřbitovem ve městě Šlapanice. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o úzkou místní komunikaci v délce 230 m, tak řízení dopravy bude muset probíhat 
pomocí semaforů na obou stranách a v dostatečné vzdálenosti budou umístěny dopravní 
značky upozorňující řidiče na vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Dále zde budou umístěny 
značky upravující rychlost na komunikaci. Poloměry otáčení vyhovují nutným požadavkům 
navržených strojů a jsou posouzeny v kapitole č. 2 – Koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. 
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1.4.3. Napojení na technickou infrastrukturu 
 

Technickou infrastrukturu tvoří stávající veřejné a areálové sítě. Na oddílnou 
areálovou kanalizaci bude stavba napojena novými přípojkami. Vodovodní přípojka je 
navržena z chodníku ulice Na Zahrádkách u bytových domů. Plynová přípojka je navržena ze 
stávajícího STL plynovodu v areálu. Na silovou elektřinu bude novostavba připojena dle 
požadavku EONu. Na slaboproudé rozvody ZŠ bude pavilon F napojen kabelovým propojem 
z pavilonu B. 
 

1.5. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Realizace stavby nebude mít podstatný vliv na životní prostředí. Jedná se o objekt 
občanského vybavení, který je v souladu s regulativy územního plánu. Navržená stavba bude 
mít jen malý vliv na životní prostředí, protože se jedná o objekt v podstatě bez spotřeby 
škodlivých látek a bez tvorby nebezpečného odpadu. Během výstavby je nutno dbát na 
neznečišťování okolních ploch a ovzduší dodržováním základních principů a příslušných 
předpisů. 
 

1.5.1. Ochrana proti hluku a prašnosti 
 

Posouzení stavby z hlediska hluku bylo provedeno ve hlukové studii, která je uvedena 
v kapitole č. 12.1 – Hluková studie. Tato studie posuzuje jednotlivé strojní sestavy z hlediska 
vytváření nadměrného hluku při stavebních pracích.  

Z této studie vyplývá, že provádění stavby bude mít i přesto, že je stavba umístěna 
v uzavřeném areálu téměř na okraji města Šlapanice, negativní vliv z hlediska hluku na okolní 
zástavbu v nejbližším okolí. Zejména proto, že se ve vzdálenosti přibližně 15 metrů od 
budovaného objektu nacházejí 4 bytové domy, 1 rodinný dům a stávající pavilon „B“ základní 
školy, ve kterém bude v době školního roku probíhat výuka. Z tohoto důvodu bude v těchto 
místech na jihozápadní hranici staveniště zbudována dřevěná protihluková stěna výšky 3 
metry, která bude chránit okolní stavby před nadměrným hlukem. Bohužel ani v případě 
použití protihlukové stěny pilotážní souprava nevyhoví předepsanému hygienickému limitu, 
který je v denních hodinách stanoven na 65 dB. Z tohoto důvodu bude nutné omezit 
pracovní dobu pilotážní soupravy na 50 % (5 hodin denně), čímž dojde k prodloužení celkové 
doby výstavby. Ostatní strojní sestavy po vybudování protihlukové stěny předepsaný 
hygienický limit splní a jejich pracovní doba nebude nijak omezena. 

Ochrana proti prašnosti bude spočívat v co největším omezení prašných procesů při 
výstavbě pomocí používání strojů s vodním chlazením nebo s odsáváním prachových částic. 
Při provádění výkopových prací budou nákladní automobily před výjezdem ze staveniště na 
veřejnou komunikaci vždy očištěna tlakovým čističem, aby nedocházelo k znečišťování těchto 
komunikací a zvyšování prašnosti v okolí.  
 

1.5.2. Nakládání s odpady 
 

 Na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech 
a podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Nakládání s odpady v rámci stavby bude 
zabezpečeno zhotovitelem stavby. Veškeré odpady na stavbě budou tříděny a odpad, který 
může být dále využit, bude recyklován. Nevyužitelné odpady budou likvidovány 
odpovídajícím způsobem. Na staveništi budou umístěny kontejnery na odpad, které budu 
pravidelně vyváženy. 
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1.5.3. Bezpečnostní požadavky 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi se bude řídit podle 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 staveništích. Dále bude nutné 
dodržovat 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.  

Podrobný plán BOZP pro část výstavby je sepsán v kapitole č. 11.1 – Plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci u provádění monolitických stropů. Rozmístění bezpečnostního a 
informativního značení je uvedeno v příloze č. P.02 – Koordinační situace a bezpečnostní 
značení.
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2.1. UMÍSTĚNÍ STAVBY 
 

Řešený areál se nachází v severovýchodní části města Šlapanice v katastrálním území 
Šlapanice. Stavba bude umístěna na parcelách č. 16/1, 3032/1 a 82/7, což jsou parcely 
stávajícího areálu základní školy. Areál je zasazen do svahu a stupňovitě členěn. Dolní část 
navazuje přístupovými komunikacemi pro pěší na Masarykovo náměstí, ve střední části se 
nacházejí ostatní pavilony základní školy a v horní části se nachází vrstevnicová komunikace. 
Pozemek je napojen na místní zpevněnou komunikaci, která navazuje na silnici II/430, ze 
které se lze napojit na dálnici D1. 

Vjezd na staveniště bude pouze jeden a bude zajištěn proti neoprávněnému vniknutí 
pomocí uzamykatelné brány. Tento vjezd bude z místní zpevněné komunikace za hřbitovem 
ve městě Šlapanice. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzkou místní komunikaci v délce 230 m, 
tak řízení dopravy bude muset probíhat pomocí semaforů na obou stranách a v dostatečné 
vzdálenosti budou umístěny dopravní značky upozorňující řidiče na vjezd a výjezd vozidel ze 
stavby. Dále zde budou umístěny značky upravující rychlost na komunikaci. 

 
Obrázek č. 01 – Místo stavby [40] 

 

2.2. DOPRAVNÍ TRASY STAVEBNÍHO MATERIÁLU 
 

Přehled dodavatelů stavebního materiálu. 

Ozn. Druh Dodavatel Adresa 
1 Stavebniny PRO-DOMA stavebniny Tvarožná 383, 664 05 Tvarožná  
2 Beton TRANSBETON s.r.o. Vídeňská 120, 619 00 Brno 

Českomoravský beton a.s. Vinohradská 1188, 618 00 Brno 
FRISCHBETON s.r.o. Jahodová 60, 620 00 Brno 

3 Výztuž Ferona a.s. Vídeňská 89, 639 00 Brno 
4 Bednění Česká Doka bednící technika s.r.o. Kšírova 638, 619 00 Brno 
5 Zemina Dufonev R.C., a.s. Vinohradská, Brno - Černovice 
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2.2.1. Doprava běžného stavebního materiálu 
 

Stavební materiál bude dodáván ze stavebnin PRO-DOMA Tvarožná. Jedná se 
především o zdivo, spojovací materiál, omítky, hydroizolace a ostatní běžný stavební 
materiál. Výztuž bude dodávána samostatně od společnosti Ferona a.s. 

Doprava materiálu na stavbu bude zajištěna pomocí nákladního automobilu MAN 
TGA 28.360 s hydraulickou rukou HIAB 288 EP4. Drobný stavební materiál bude na stavbu 
dopraven pomocí dodávky. 
 

Trasa na staveniště: 
- Sídlo společnosti: Tvarožná 383, 664 05 Tvarožná 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  3,5 km 
- Doba trvání cesty: 5 minut (dle hustoty provozu) 
 

 
Obrázek č. 02 – Dopravní trasa ze stavebnin PRO-DOMA [41] 

 

Itinerář dopravní trasy: 
- Jeďte na jih směrem na silnici 3839 (47 m) 
- Odbočte doprava na silnici 3839 (1000 m) 
- Odbočte doprava na silnici 430 (1500 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 2. výjezdem (1500 m) 
- Pokračujte po Pod Žurání (230 m) 
- Odbočte doleva (140 m) 

 

Směrové oblouky na trase vyhovují nutnému poloměru otáčení pro navržený 
nákladní automobil, který má v tomto případě poloměr otáčení 9 metrů a celkovou hmotnost 
při plném naložení max. 25 tun. To stejné platí i pro dovoz ostatních stavebních materiálů na 
stavbu. 
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2.2.2. Doprava čerstvé betonové směsi 
 

Vzhledem k tomu, že celá nosná konstrukce objektu je tvořena monolitickým 
železobetonovým skeletem založeným na vrtaných pilotách, bude při výstavbě potřeba velké 
množství betonové směsi. Z tohoto důvodu jsou navrženy 3 betonárny, ze kterých bude 
možné odebírat betonovou směs, aby bylo zajištěno plynulé zásobování stavby i v případě, 
že by v některé z betonáren nastal výpadek výroby nebo by byla příliš zahlcena 
objednávkami. Veškerá doprava betonové směsi bude probíhat pomocí autodomíchávačů 
dané betonárny o objemu 9 m3. Objednávky betonové směsi bude provádět stavbyvedoucí 
s dostatečným předstihem, aby nedocházelo k prodlevám a prodlužování prací. 
 

2.2.2.1. Betonárna TRANSBETON s.r.o. 
 

Cena betonové směsi za m3: 2350,- 
Cena dopravy směsi za m3: 400,-  (32-36 km tam a zpět) 
Cena čerpadla (36 m):  2500,- / hod + 10,- / m3 + 49,- / km 
Trasa na staveniště: 

- Sídlo společnosti: Vídeňská 120, 619 00 Brno 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  17,3 km 
- Doba trvání cesty: 13 minut (dle hustoty provozu) 
 

 
Obrázek č. 03 – Dopravní trasa z betonárny TRANSBETON s.r.o. [41] 

 

Itinerář dopravní trasy: 
- Jeďte na sever po Vídeňská směrem na Moravanská (2400 m) 
- Odbočte doprava (400 m) 
- Odbočte doprava na Ořechovská (67 m) 
- Pokračujte po silnici 15268 (130 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 1. výjezdem (62 m) 
- Mírně doprava na Vídeňská/silnici 52 (96 m) 
- Jeďte v pravém pruhu a jeďte na nájezd D1/E50 na Bratislava/Olomouc 
- Zařaďte se na D1/E50 (12100 m) 
- Jeďte výjezdem na silnici 430 (210 m) 
- Odbočte doprava na silnici 430 (1000 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 2. výjezdem (1500 m) 
- Pokračujte po Pod Žurání (230 m) 
- Odbočte doleva (140 m) 
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2.2.2.2. Betonárna Českomoravský beton a.s. 
 

Cena betonové směsi za m3: 2330,- 
Cena dopravy směsi za m3: 280,-  (10-13 km od betonárny) 
Cena čerpadla M36:  2520,- / hod nebo 20,- / m3 + 49,- / km 
Trasa na staveniště: 

- Sídlo společnosti: Vinohradská 1188, 618 00 Brno 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  10,9 km 
- Doba trvání cesty: 11 minut (dle hustoty provozu) 
 

 
Obrázek č. 04 – Dopravní trasa z betonárny Českomoravský beton a.s. [41] 

 

Itinerář dopravní trasy: 
- Jeďte na severozápad po Vinohradská směrem na Hájecká (350 m) 
- Odbočte doleva na Hájecká/silnici 374 (62 m) 
- Odbočte doprava na nájezd na Olomouc/Židenice (170 m) 
- Zařaďte se na Černovická/silnici 374 (1900 m) 
- Odbočte doprava na nájezd na R50 na Olomouc/Uh. Hradiště/Slatina (280 m) 
- Zařaďte se na silnici 50 (2700 m) 
- Jeďte výjezdem Ochoz/Vyškov/Šlapanice/silnici 430 (230 m) 
- Odbočte doprava na Holzova - na silnici 430/Vyškov/Šlapanice (200 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 3. výjezdem na silnici 430 (3900 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 1. výjezdem (1500 m) 
- Pokračujte po Pod Žurání (230 m) 
- Odbočte doleva (140 m) 

 

2.2.2.3. Betonárna FRISCHBETON s.r.o. 
 

Cena betonové směsi za m3: 2210,- 
Cena dopravy směsi za m3: 230,-  (15-20 km tam a zpět) 
Cena čerpadla (36 m):  2500,- / hod + 10,- / m3 + 49,- / km 
Trasa na staveniště: 

- Sídlo společnosti: Jahodová 60, 620 00 Brno 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  8,6 km 
- Doba trvání cesty: 13 minut (dle hustoty provozu) 
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Obrázek č. 05 – Dopravní trasa z betonárny FRISCHBETON s.r.o. [41] 

 

Itinerář dopravní trasy: 
- Pokračujte na silnici 15283 (1100 m) 
- Odbočte doleva na silnici 15283 (2100 m) 
- Pokračujte po Tuřanka/silnici 15283 (1400 m) 
- Pokračujte po Matlachova (290 m) 
- Odbočte doprava na Šlapanická (200 m) 
- Pokračujte po silnici 15286 (1800 m) 
- Pokračujte po Brněnská (1000 m) 
- Odbočte doleva na Riegrova (190 m) 
- Odbočte doprava na Zámečnické nám. (110 m) 
- Pokračujte po Hřbitovní (150 m) 
- Odbočte doprava a zůstaňte na Hřbitovní (230 m) 
- Odbočte doprava (140 m) 

 

2.2.3. Doprava betonářské výztuže 
 

Veškerá betonářská výztuž bude dodávána od společnosti Ferona a.s. z pobočky 
v Brně na ulici Vídeňská 89. Doprava materiálu na stavbu bude zajištěna pomocí nákladního 
automobilu MAN TGA 28.360 s hydraulickou rukou HIAB 288 EP4.  
 

Trasa na staveniště: 
- Sídlo společnosti: Vídeňská 89, 639 00 Brno 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  20 km 
- Doba trvání cesty: 18 minut (dle hustoty provozu) 
 

 
Obrázek č. 06 – Dopravní trasa ze společnosti Ferona a.s. [41] 
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Itinerář dopravní trasy: 
- Jeďte na západ po Strážní směrem na Vídeňská (150 m) 
- Odbočte doprava na Vídeňská (900 m) 
- Odbočte doprava na Vojtova (400 m) 
- Odbočte doprava na Polní (750 m) 
- Odbočte doprava na Heršpická/silnici 52 (2100 m) 
- Jeďte v pravém pruhu a jeďte na nájezd po D1/E50 (300 m) 
- Zařaďte se na D1/E50 (12400 m) 
- Jeďte výjezdem na silnici 430 (210 m) 
- Odbočte doprava na silnici 430 (1000 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 2. výjezdem (1500 m) 
- Pokračujte po Pod Žurání (230 m) 
- Odbočte doleva (140 m) 

 

2.2.4. Doprava systémového bednění 
 

Na stavbu bude zapůjčeno systémové bednění pro stěny, sloupy a strop od 
společnosti Česká Doka bednící technika s.r.o. Doprava bednění na stavbu bude zajištěna 
pomocí nákladního automobilu MAN TGA 28.360 s hydraulickou rukou HIAB 288 EP4.  
 

Trasa na staveniště: 
- Sídlo společnosti: Kšírova 638, 619 00 Brno 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  16 km 
- Doba trvání cesty: 13 minut (dle hustoty provozu) 
 

 
Obrázek č. 07 – Dopravní trasa ze společnosti Česká Doka bednící technika s.r.o. [41] 

 
Itinerář dopravní trasy: 

- Jeďte na sever po Kšírova směrem na Firemní (750 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 1. výjezdem na Sokolova (850 m) 
- Odbočte doprava na Hněvkovského/silnici 41 (650 m) 
- Jeďte v pravém pruhu a zařaďte se na D1/E50 přes nájezd Olomouc (1000 m) 
- Zařaďte se na D1/E50 (9800 m) 
- Jeďte výjezdem na silnici 430 (210 m) 
- Odbočte doprava na silnici 430 (1000 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 2. výjezdem (1500 m) 
- Pokračujte po Pod Žurání (230 m) 
- Odbočte doleva (140 m) 
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2.2.5. Doprava zeminy na skládku 
 

Převážná část odtěžené zeminy při výkopových pracích bude odvážena na skládku 
společnosti Dufonev R.C., a.s. se sídlem v Brně – Černovicích. Tato odtěžená zemina bude 
převážena pomocí nákladních automobilů Tatra T158 o objemu korby 18 m3.  
 

Trasa na staveniště: 
- Sídlo společnosti: Vinohradská, Brno - Černovice 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  12 km 
- Doba trvání cesty: 15 minut (dle hustoty provozu) 

 

 
Obrázek č. 08 – Dopravní trasa na skládku zeminy Dufonev R.C., a.s. [41] 

 

Itinerář dopravní trasy: 
- Jeďte na severozápad směrem na Hřbitovní (140 m) 
- Odbočte doleva na Hřbitovní (260 m) 
- Odbočte doprava na Bedřichovická (1200 m) 
- Pokračujte po Hlavní (600 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 3. výjezdem na silnici 430 (2300 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 1. výjezdem na Holzova (270 m) 
- Odbočte doleva na nájezd na Centrum (300 m) 
- Zařaďte se na silnici 50 (2700 m) 
- Jeďte výjezdem na Praha/Bratislava/Svitavy/Židenice (300 m) 
- Odbočte doleva na Černovická (1900 m) 
- Mírně doprava směrem na Hájecká/silnici 374 (130 m) 
- Odbočte doprava na Hájecká/silnici 374 (130 m) 
- Odbočte doleva na Vinohradská (1200 m) 
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2.3. DOPRAVNÍ TRASY STAVEBNÍCH STROJŮ 
 

2.3.1. Doprava pilotážní soupravy Soilmec SR-40 
 

Vrtání pilot bude řešeno subdodávkou od společnosti PilotServise s.r.o. a bude 
prováděno pilotážní soupravou Soilmec SR-40. Doprava pilotážní soupravy na staveniště 
bude zajištěna subdodavatelem a bude řešena pomocí tahače MAN TGX 26.540 s valníkem 
Goldhofer STZ-L4-45/80A F1. Poloměr otáčení celé soupravy je 15 m a posouzení jednotlivých 
kritických míst na dopravní trase provede subdodavatel. 
 

Trasa na staveniště: 
- Sídlo společnosti: Jundrovská 1303/43, 624 00 Brno 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  27,7 km 
- Doba trvání cesty: 21 minut (dle hustoty provozu) 
 

 
Obrázek č. 09 – Dopravní trasa pilotážní soupravy ze společnosti PilotServise s.r.o. [41] 

 

Itinerář dopravní trasy: 
- Jeďte na jihozápad po Jundrovská (40 m) 
- Odbočte doleva a zůstaňte na Jundrovská (33 m) 
- Odbočte doleva směrem na Podveská (170 m) 
- Odbočte doprava na Podveská (110 m) 
- Odbočte doprava (450 m) 
- Odbočte doleva na Veslařská (290 m) 
- Odbočte doprava na Kníničská/silnici 384 (350 m) 
- Zařaďte se na Žabovřeská přes nájezd na Praha/Bratislava (2700 m) 
- Jeďte ve 2 pruzích vpravo a odbočte mírně vpravo po Bítešská/E461 (3800 m) 
- Zařaďte se na D1/E50 (9800 m) 
- Jeďte výjezdem na silnici 430 (210 m) 
- Odbočte doprava na silnici 430 (1000 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 2. výjezdem (1500 m) 
- Pokračujte po Pod Žurání (230 m) 
- Odbočte doleva (140 m) 
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2.3.2. Doprava věžového jeřábu Liebherr 120 K.1 
 

Věžový jeřáb bude na stavbu dopravován 21.6.2021 a bude sloužit k přepravě 
stavebního materiálu v rámci staveniště a k manipulaci s těžkými břemeny. Jedná se o 
samostavitelný věžový jeřáb, který bude zapůjčen z půjčovny stavebních strojů Liebherr 
v Popůvkách u Brna a k jeho přepravě bude použit tahač MAN TGX 26.540.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o největší přepravovaný stavební stroj na stavbu a celá 
souprava dosahuje velkých rozměrů, tak je nutné posoudit, zda se nebude jednat o 
nadrozměrnou dopravu. Toto posouzení je provedeno dle vyhlášky č. 209/2018 Sb., o 
hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. 
 

Přepravní rozměry soupravy: 

 
Obrázek č. 10 – Přepravní rozměry věžového jeřábu Liebherr 120 K.1 [30] 

 

Parametry nadrozměrné přepravy: 
Sledované parametry Max. hodnoty Skut. hodnoty Vyhodnocení 
Šířka vozidla 2,55 m 2,65 m Překročení o 0,10 m 
Výška vozidla 4,00 m 4,00 m Vyhovuje 
Délka soupravy 16,50 m 22,70 m Překročení o 6,20 m 
Celková hmotnost soupravy 48,00 t 31,5 t Vyhovuje 

 

 Z výše uvedených hodnot vyplývá, že se bude jednat o nadrozměrnou přepravu a že 
bude nutné pro přepravu získat povolení, protože souprava překračuje maximální 
povolenou šířku o 0,10 m a maximální povolenou délku o 6,20 m. Avšak díky systému, kterým 
je jeřáb zhotoven, dosahuje celá souprava poloměru otáčení pouze 13,65 m. Při přepravě 
tohoto jeřábu bude nutné mít doprovodné vozidlo, které v případě potřeby lokálně zastaví 
dopravu na kritických místech trasy. 
 

Trasa na staveniště: 
- Sídlo společnosti: Vintrovna 17, 664 41 Popůvky 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  26,8 km 
- Doba trvání cesty: 21 minut (dle hustoty provozu) 
 

 
Obrázek č. 11 – Dopravní trasa věžového jeřábu z půjčovny Liebherr [41] 
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Itinerář dopravní trasy: 
- Jeďte na východ po Vintrovna/silnici 602 směrem na Chaloupky (5300 m) 
- Jeďte v pravém pruhu a jeďte na nájezd na Praha/Bratislava/silnici 52 (300 m) 
- Zařaďte se na E461 (1500 m) 
- Zařaďte se na D1/E50 (16700 m) 
- Jeďte výjezdem na silnici 430 (210 m) 
- Odbočte doprava na silnici 430 (1000 m) 
- Z kruhového objezdu vyjeďte 2. výjezdem (1500 m) 
- Pokračujte po Pod Žurání (230 m) 
- Odbočte doleva (140 m) 

 

Kritická místa na trase: 
1) Kruhový objezd na silnici 602 (Jihlavská) 

 
Obrázek č. 12 – Kruhový objezd na silnici 602 [41] 

 

2) Sjezd z dálnice a odbočka na silnici 430 (Tvarožná) 

 
Obrázek č. 13 – Odbočka na silnici 430 [41] 

 

3) Kruhový objezd na silnici 430 

 

Obrázek č. 14 – Kruhový objezd na silnici 430 [41] 
 

Všechny směrové oblouky na trase vyhovují poloměru otáčení pro danou soupravu, 
která má poloměr otáčení 13,65 m. Ve výše uvedených kritických místech bude v případě 
potřeby omezen provoz, aby byl zajištěn bezpečný průjezd soupravy. Tato kritická místa 
vyhovují požadovaným parametrům. Další kritická místa jsou posouzena v příloze č. 
P.05 – Koordinační situace a dopravní trasy, které jsou v těsné blízkosti stavby. 
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2.3.3. Doprava strojů Caterpillar 
 

Veškeré stavební stroje pro zemní práce, které nevlastní zhotovitelská firma, budou 
zapůjčeny z půjčovny stavebních strojů Zeppelin CZ s.r.o. a budou dopraveny na stavbu 
pomocí tahače MAN TGX 26.540 s valníkem Goldhofer STZ-L4-45/80A F1. V opačném případě 
budou dovezeny ze sídla zhotovitelské firmy stejnou soupravou. 
 

Trasa na staveniště: 
- Sídlo společnosti: Tuřanka 119, 627 Slatina 
- Místo stavby:  Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice 
- Délka cesty:  5,3 km 
- Doba trvání cesty: 9 minut (dle hustoty provozu) 
 

 
Obrázek č. 15 – Dopravní trasa strojů Caterpillar z půjčovny Zeppelin CZ s.r.o. [41] 

 

Itinerář dopravní trasy: 
- Jeďte na jihozápad po Tuřanka (38 m) 
- Na 1. křižovatce odbočit doprava a nadále po silnici Tuřanka (1300 m) 
- Pokračujte po Matlachova (290 m) 
- Odbočte doprava na Šlapanická (200 m) 
- Pokračujte po silnici 15286 (1800 m) 
- Pokračujte po Brněnská (1000 m) 
- Odbočte doleva na Riegrova (190 m) 
- Odbočte doprava na Zámečnické nám. (110 m) 
- Pokračujte po Hřbitovní (150 m) 
- Odbočte doprava a zůstaňte na Hřbitovní (230 m) 
- Odbočte doprava (140 m) 
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3.1 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
 

Objektový časový a finanční plán je řešen v příloze č. P.07 – Objektový časový a finanční 
plán, kde je znázorněna předpokládaná potřeba financí a jejich průběh během celé výstavby 
objektu v jednotlivých měsících. Dále je v této příloze uveden i předpokládaný počet a 
nasazení strojů a pracovníků. Tato příloha je zpracována na základě propočtu podle THU, 
který je obsažen v příloze č. P.06 – Propočet stavby dle THU. 

Podrobný časový a finanční plán je poté řešen v příloze č. P.09 – Harmonogram objektu 
SO01, ze které poté vychází příloha č. P.10 – Finanční plán objektu SO01, kde je průběh financí 
znázorněn přesně dle průběhu jednotlivých prací stanovených v harmonogramu. 
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4.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ A ÚZEMÍ 
 

4.1.1. Základní údaje o stavbě a území 
 

Název stavby:   ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE – NOVOSTAVBA PAVILONU „F“ 
Charakter stavby: Novostavba, trvalá stavba 
Účel stavby:  Stavba pro vzdělávání 
Místo stavby:  Areál Základní školy Šlapanice 
Okres:   Brno – venkov 
Kraj:   Jihomoravský 
Termín stavby: Zahájení: březen 2021 
   Dokončení:  srpen 2022 
Orientační náklady: 93 231 642,- Kč bez DPH 
Dotčené parcely:  - p. č. 16/1 – ostatní plocha – jiná plocha – Město Šlapanice, 

Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice 
- p. č. 3032/1 – ostatní plocha – jiná plocha – Město Šlapanice, 
Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice 
- p. č. 82/7 – ostatní plocha – ostatní komunikace – Město Šlapanice, 
Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice 

Sousední parcely: p. č. 5, p. č. 7, p. č. 8/2, p. č. 8/3, p. č. 8/4, p. č. 9/1, p. č. 9/2, p. č. 9/3, 
p. č. 11, p. č. 16/2, p. č. 16/3, p. č. 16/5, p. č. 16/6, p. č. 16/7, p. č. 16/9, 
p. č. 16/10, p. č. 16/11, p. č.16/12, p. č.16/13, p. č.16/14, p. č.16/18,  
p. č. 16/19, p. č. 16/50, p. č. 16/51, p. č. 16/52, p. č. 16/53, p. č. 16/54, 
p. č. 16/56, p. č. 16/57, p. č. 16/58, p. č. 16/59, p. č. 16/62, p. č. 16/63, 
p. č. 25, p. č. 26, p. č. 81/1, p. č. 82/4, p. č. 82/7, p. č. 83/1, p. č. 317/1, 
p. č. 3037, p. č. 3038/2, p. č. 3039/1, p. č. 3039/3, p. č. 3039/4,  
p. č. 3039/5, p. č. 3039/6, p. č. 3039/7, p. č. 3039/8, p. č. 3039/9,  
p. č. 3039/10, p. č. 3039/11, p. č. 3039/12, p. č. 3039/13 

Kapacitní bilance: Pavilon „F“ (SO01) 
- Zastavěná plocha:   1 471 m2 

- Celkový obestavěný prostor:  13 400 m3 

- Zastavěná plocha komunikací: 162 m2
   

- Plocha řešeného pozemku:  27 754 m2 

Investor:  Město Šlapanice 
Masarykovo náměstí 100/7, 
664 51 Šlapanice 

Projektant:  INTAR a.s. 
Bezručova 81/17 a 
602 00 Brno 

 

4.1.2. Členění stavby na stavební objekty 
 

SO01 – Pavilon F 
SO02 – Přípojky inženýrských sítí 

- Přípojka plynu 
- Přípojka vody 
- Přípojka kanalizace 

SO03 – Zpevněné plochy a komunikace 
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4.2. POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 

4.2.1. SO01 – Pavilon F 
 

Jedná se o stavbu nového pavilonu, který rozšíří kapacitu stávající ZŠ ve Šlapanicích 
a bude vybudován v jejím areálu. Stávající budovy budou dále sloužit svému účelu a provoz 
v nich nebude nijak omezen.  Objekt bude třípodlažní, bez podsklepení a obdélníkového 
půdorysu, ze kterého vystupují jednotlivé učebny a další prostory. V objektu bude umístěno 
10 kmenových učeben, družina, sborovna, 3 kabinety, hromadné šatny, technické a 
hygienické zázemí a jídelna s výdejnou jídel a zázemím. Celý objekt bude mít kapacitu pro 
300 žáků, 15 pedagogů a jídelna bude mít 78 míst. 

Pavilon F bude proveden jako železobetonový monolitický skelet v kombinaci se 
svislými nosnými stěnami včetně výtahové šachty. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem z minerální vaty. Stropy budou tvořeny jako monolitické desky. 
Založení objektu bude na pilotách. Vnitřní nenosné konstrukce budou vyzděny 
z keramických příčkovek. Výplně otvorů budou hliníkové, příp. dřevohliníkové a vstupní 
dveře a prosklená sloupkopříčková fasáda budou z hliníkových profilů. Objekt bude 
zastřešen třemi druhy střech. Jedná se o vegetační jednoplášťovou plochou střechou, 
pochozí střechu a nepochozí střechu.   

 

4.2.2. SO02 – Přípojky inženýrských sítí 
 

Přípojka plynu 
 

Plynovodní přípojka bude napojena ze stávajícího STL plynovodu v areálu školy. 
Přípojka bude vedena v trubkách PE32 a bude uložena v zemní rýze a opatřena 
předepsanými ochrannými prvky. 

 

Přípojka vody 
 

Vodovodní přípojka je navržena ze stávajícího venkovního řadu z chodníku v ulici Na 
Zahrádkách u bytových domů. Přípojka bude vedena v PE trubkách DN50 a v nové 
vodoměrné šachtě (1500x1800 mm) bude osazen vodoměr DN32. 

Z přívodu vody veden požární vodovod k vnitřním hydrantům podle PBŘ a bude 
oddělen od pitného vodovodu oddělovací soustavou armatur dle příslušných ČSN. 
 

Přípojka kanalizace 
 

Objekt bude napojen na stávající oddílnou kanalizaci. Do stávající dešťové kanalizace 
DN250 ale budou přímo napojeny pouze některé části ploché střechy, protože plochá 
střecha bude vegetační a bude na ní tedy docházet k zadržování dešťových vod a k jejich 
využívání pro závlahu střechy. Pro splaškové vody bude vybudována nová přípojka splaškové 
kanalizace DN200, které bude napojena na stávající splaškové kanalizace. 

 

4.2.3. SO03 – Zpevněné plochy a komunikace 
 

Nezatravněné plochy kolem objektu budou vydlážděny zámkovou dlažbou, která 
bude napojena na stávající zpevněné areálové komunikace. Terénní schodiště bude 
vytvořeno z prefabrikovaných dílců. 
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4.3. POPIS STAVENIŠTĚ 
 

Řešený areál se nachází v severovýchodní části obce v blízkosti centra a je dobře 
dostupný pro pěší i pro zásobování osobními a malými nákladními automobily. 

Areál je zasazen do svahu a stupňovitě členěn. Dolní část navazuje přístupovými 
komunikacemi pro pěší na Masarykovo náměstí, ve střední části se nacházejí ostatní pavilony 
základní školy a v horní části se nachází vrstevnicová komunikace. Nový pavilon bude osazen 
ve střední části areálu jako samostatný objekt. 

Pozemek se nenachází v záplavovém a poddolovaném území ani v žádné ochranné 
zóně. Pro potřeby stavby a zařízení staveniště zde nebudou nutné žádné dočasné ani trvalé 
zábory půdy a všechny prvky zařízení staveniště i skládky materiálu budou umístěny na 
pozemku investora. 

Před započetím výstavby bude nutné odstranit stávající drátěné oplocení hřiště, na 
jehož místě bude nový pavilon postaven, a bude nutno odstranit 23 středně vzrostlých 
borovic. Poté bude celé staveniště oploceno a přístup na něj bude pouze přes 
uzamykatelnou bránu. 

 

4.4. HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY STAVBY 
 

4.4.1. Zemní práce 
 

4.4.1.1. Výkaz výměr 
 

- Sejmutí ornice  - 150 m3 

- Výkop hlavní figury  - 2466 m3 

- Výkop rýh   - 256 m3 

- Vrtání pilot   - 960 m 
 

4.4.1.2. Postup provádění 
 

a) Geologický průzkum 

 Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení všech inženýrských 

sítí, které se nacházejí v blízkosti stavby. 

 Dle provedených geologických průzkumů v místě navrhovaného objektu bylo 

zjištěno, že se v dané lokalitě nachází navážka o tloušťce 0-1,2 m, pod kterou je 

souvrství soudržných zemin třídy F6-F7. Podzemní voda při průzkumných pracích 

nebyla zastižena. Průzkumné vrty byly vrtané pouze do hloubky 6 metrů, a proto byla 

geologie v nižších vrstvách odhadnuta z okolí.  

 

Hloubka Typ zeminy Konzistence Třída zeminy 

0,0 - 4,0 m Hlína jílovito-prachovitá Tuhá F6 

4,0 – 4,6 m Hlína jílovito-prachovitá Tuhá F6 

4,6 – 11,0 m Hlína jílovito-prachovitá Tuhá F7 

> 11 m Hlína jílovito-prachovitá Pevná F7 
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b) Sejmutí ornice 

 V místech, kde se nenachází žádné zpevněné plochy, bude sejmuta ornice o 

tloušťce 100 mm pomocí pásového dozeru, který bude provádět shrnování zeminy 

v řadách a vzniklé hromady budou rýpadlo-nakladačem nakládány na nákladní 

automobil. Ornice bude skladována na pozemku do max. výšky 1,5 m a po dokončení 

stavby bude použita na terénní úpravy kolem objektu.  
 

c) Úprava stavební pláně a výkop rýh 

 Stavební pláň bude vykopána na úroveň -0,700 m (=237,02 m n. m.) a                    

-1,700 m (236,02 m n. m.) pomocí dozeru. Vzhledem ke svažitosti terénu bude nutné 

v některých u výkopů vytvořit terénní lavice a svahy výkopů budou v poměru 4:1. 

Výkopové práce se předpokládají v horninách 4. třídy těžitelnosti.  

 Po dokončení stavební pláně se celá stavba vytyčí pomocí laviček, které 

budou v každém rohu, a pomocí vápna se vytyčí obrysy rýh pro základové pasy. Rýhy 

budou kopány až po dokončení pilotáže rýpadlo-nakladačem a vykopaná zemina 

bude odvážena nákladním automobilem. Současně bude vytyčena a provedena i 

ležatá splašková a dešťová kanalizace pro stavební objekt dle projektové 

dokumentace. Po provedení budou výkopy ručně začištěny. 
 

d) Vrtání pilot 

 Před zahájením vrtání pilot bude připravena zpevněná pracovní plošina tak, 

aby umožnila pojezd pilotážní soupravy o hmotnosti cca 50 tun. Tato plošina bude 

tvořena vrstvou zaválcovaného drceného štěrku tl. min. 300 mm nebo vrstvou 

betonového recyklátu. Plošina je navržena v úrovni -0,7 m a -1,7 m. 

 Vrtání pilot poté bude prováděno pomocí velkoprůměrové vrtné pilotážní 

soupravy a piloty budou mít průměr 630 a 900 mm. Piloty budou vrtané za pomoci 

pažení dvouplášťovými pažnicemi a těžení zeminy bude prováděno rotačním 

způsobem pomocí vrtného spirálu nebo šapy. Po dokončení vrtu bude vrt očištěn. 
 

4.4.1.3. Mechanizace 
 

Rýpadlo-nakladač 
Nákladní automobil o objemu korby 18 m3 

Pásový dozer 
Totální stanice 
Vibrační válec 
Pilotážní souprava 
Tahač s valníkem (pro dopravu rýpadlo-nakladače a pásového dozeru) 

 

4.4.1.4. Personální obsazení 
 

Řidič rýpadlo-nakladače 
Řidič nákladního automobilu 

Řidič pásového dozeru 
Geodet 
Pomocný dělník 
Obsluha pilotážní soupravy 
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4.4.1.5. Jakost a kontrola 
 

Před zahájením zemních prací bude provedena vstupní kontrola, kde bude 
provedena kontrola převzetí staveniště, kontrola projektové a realizační dokumentace a 
kontrola strojů a potřebného nářadí. Dále proběhne zajištění bezpečnosti ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP a výškové a polohové zaměření objektu geodetem. 

V průběhu zemních prací bude prováděna mezioperační kontrola, kde bude 
prováděna kontrola dodržování BOZP, klimatických podmínek, zatřídění hornin dle 
skutečného stavu při provádění výkopů a kontrola sejmutí a uskladnění ornice. Dále budou 
prováděny kontroly přesnosti sklonu stěn výkopů, rýh a dna stavební pláně. 

Po dokončení zemních prací bude provedena výstupní kontrola, kde bude provedena 
kontrola geometrie a přesnosti zemních prací a ochrana základové spáry. 

Veškeré kontroly budou prováděny stavbyvedoucím a o jejich provedení bude 
proveden záznam do stavebního deníku. 
 

4.4.2. Základové konstrukce 
 

Před zahájením základových konstrukcí bude provedena instalace zemnících pásků 
a položení ležaté dešťové a splaškové kanalizace a provedení rozvodů vodovodu a 
plynovodu. Základové konstrukce budou tvořeny vrtanými monolitickými pilotami, mezi 
kterými budou monolitické železobetonové pasy, a monolitickou základovou deskou. Mezi 
železobet. deskou a podkladním betonem bude umístěna hydroizolace (proti radonu). 

 

4.4.2.1. Výkaz výměr 
 

- Železobetonové piloty z betonu C25/30 (106 ks)  - 520 m3 

- Výztuž pilot z oceli B500B     - 23 t 

- Podkladní beton pod základové pasy C8/10 tl. 100 mm - 18 m3 

- Podkladní beton pod zákl. desku C16/20 tl. 100 mm  - 102 m3 

- Železobetonové základové pasy z betonu C25/30  - 108 m3 

- Železobetonová zákl. deska z betonu C25/30 tl. 250 mm - 286 m3 

- Výztuž základových konstrukcí z oceli B500B   - 51 t 
 

4.4.2.2. Postup provádění 
 

Před zahájením základových konstrukcí bude provedena instalace zemnících pásků 
a položení ležaté dešťové a splaškové kanalizace a provedení rozvodů vodovodu a 
plynovodu. Základové konstrukce budou tvořeny vrtanými monolitickými pilotami, mezi 
kterými budou monolitické železobetonové pasy, a monolitickou základovou deskou. 

Jednotlivé piloty budou nejprve pomocí velkoprůměrové vrtné soupravy vyvrtány, 
očištěny a poté do nich bude vložen armokoš, který bude zafixován proti uplavání při 
betonáži a následném odpažování. Po zafixování armokoše bude provedena plynulá betonáž 
piloty až do úrovně hlavy piloty. V případě vniknutí podzemní vody do zapaženého vrtu bude 
betonáž prováděna sypákovou rourou odspoda pod hladinu podzemní vody a betonová 
směs znehodnocená stykem s podzemní vodou bude vytlačena nad hlavu piloty a pilota 
bude na dostatečnou délku přebetonována. 

Piloty jsou navrženy o průměrech 630 a 900 mm z betonu C25/30 XC2 vyztužených 
armokoši z oceli B500B, které budou bodově provařeny a následně provázány s výztuží 
základové desky. Při betonáži je nutné dodržet krytí armokošů min. 100 mm. Mezi 
jednotlivými pilotami poté budou vykopané rýhy, do kterých budou betonované základové 
pasy z železobetonu C25/30 XC2, které budou následně přebetonované základovou deskou 
z železobetonu C25/30 XC2 tl. 250 mm. 
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4.4.2.3. Mechanizace 
 

Autodomíchávač 
Pilotážní souprava 
Věžový jeřáb 
Autočerpadlo betonové směsi 
Ponorný vibrátor 
Vibrační lať 
Tahač s valníkem 
 

4.4.2.4. Personální obsazení 
 

Obsluha pilotážní soupravy 
Strojník věžového jeřábu 

Řidič autočerpadla 
Vazač výztuže 
Betonář 
Pomocný dělník 

 

4.4.2.5. Jakost a kontrola 
 

Před zahájením základových konstrukcí bude provedena vstupní kontrola, kde bude 
provedena kontrola připravenosti staveniště a provedení zemních prací, kontrola projektové 
a realizační dokumentace a kontrola strojů a potřebného nářadí. Dále proběhne zajištění 
bezpečnosti ve spolupráci s koordinátorem BOZP a kontrola dodávky a skladování materiálu. 

V průběhu základových konstrukcí bude prováděna mezioperační kontrola, kde bude 
prováděna kontrola dodržování BOZP, klimatických podmínek, umístění pilot a provedení a 
osazení výztuže. Dále budou prováděny kontroly ukládání betonové směsi a ošetřování 
betonu. 

Po dokončení základových konstrukcí bude provedena výstupní kontrola, kde bude 
provedena kontrola geometrie a přesnosti základových konstrukcí a kontrola povrchu 
betonové desky. 

Veškeré kontroly budou prováděny stavbyvedoucím a o jejich provedení bude 
proveden záznam do stavebního deníku. 
 

4.4.3. Horní hrubá stavba 
 

Svislé nosné konstrukce jsou kombinací monolitických železobetonový sloupů a 
monolitických svislých nosných stěn tl. 250 a 300 mm (včetně výtahové šachty), mezi kterými 
jsou vyzdívky z keramických, případně vápenopískových tvárnic, které nemají nosnou funkci. 
Překlady nad otvory budou železobetonové prefabrikované. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými 
deskami. 
 

4.4.3.1. Výkaz výměr 
 

a) Svislé nosné konstrukce 

- Železobetonové stěny z betonu C25/30 tl. 250 mm  – 473 m3 

- Výztuž svislých nosných stěn z oceli B500B   – 62 t 

- Železobetonové sloupy 500x350 mm z betonu C25/30 – 19 m3 

- Výztuž svislých nosných sloupů z oceli B500B  – 3 t 
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b) Vodorovné a šikmé nosné konstrukce 

- Železobet. stropní desky z betonu C25/30 tl. 250 mm – 577 m3 

- Výztuž stropních desek z oceli B500B   – 62 t 

Železobetonové schodiště z betonu C25/30   – 77 m3 

- Výztuž schodišťových ramen z oceli B500B   – 9 t 
 

4.4.3.2. Postup provádění 
 

a) Svislé nosné konstrukce 

 Po dokončení základové konstrukce bude provedeno vytyčení svislých 
nosných konstrukcí pomocí stavebních laviček, které jsou umístěny v každém rohu 
budovy. Po přesném vytyčení započne sestavování bednění pro monolitické sloupy 
a stěny. Do zhotoveného bednění bude vkládána výztuž, která bude propojena 
s výztuží základové desky a vytažena nad požadovanou výšku svislých konstrukcí, aby 
na ni mohla být později napojena výztuž stropu. U výztuže stěn a sloupů je nutné 
dodržet minimální předepsané krytí výztuže dle projektové dokumentace, které 
bude zajištěno pomocí distančníků. Po osazení výztuže proběhne samotná betonáž, 
kdy jednotlivé sloupy nebo stěny musejí být betonovány najednou, aby došlo ke 
správnému spojení betonové směsi a nevznikla pracovní spára. Během betonáže 
budou sloupy a stěny postupně hutněny pomocí ponorných vibrátorů. 

 

b) Vodorovné a šikmé nosné konstrukce 

 Po zabetonování svislých nosných konstrukcí započne sestavování podpěrné 
konstrukce a bednění stropu dle předem narýsovaných výkresů. Nejprve se rozmístí 
primární stropní podpěry, do kterých se osadí podélné nosníky, které se poté 
znivelují do správné výškové úrovně. Po znivelování nosníků se na ně uloží příčné 
nosníky po předepsaných vzdálenostech a následně bude provedena montáž 
mezipodpěr. Na takto připravené nosníky budou uloženy bednící panely, které 
budou opatřeny odbedňovacím přípravkem. Po dokončení bednění bude osazena 
výztuž stropní desky, u které musí být dodržené minimální předepsané krytí výztuže 
dle projektové dokumentace, které bude zajištěno opět pomocí distančníků. Po 
osazení a překontrolování výztuže započne samotná betonáž stropů, během které 
bude probíhat postupné hutnění betonové směsi pomocí vibrátorů nebo vibračních 
desek. Poté započne technologická pauza, během které bude prováděno ošetřování 
betonu a po jejím skončení může být strop odbedněn. 
 Po dokončení vodorovných nosných konstrukcí budou budovány šikmé 
konstrukce schodišť. V objektu se nacházejí 2 schodišťové prostory, ve kterých bude 
realizováno monolitické železobetonové schodiště o tloušťce schodišťových desek 
250 mm. Schodiště bude nejprve vybedněno, poté do bednění bude osazena výztuž 
dle projektové dokumentace a následně bude do bednění uložena betonová směs a 
schodiště bude zabetonováno. 

 

4.4.3.3. Mechanizace 
 

Autodomíchávač 
Věžový jeřáb 
Autočerpadlo betonové směsi 
Nákladní automobil pro dovoz výztuže a bednění 
Ponorný vibrátor 
Vibrační lať 
Nivelační přístroj, příp. Totální stanice 
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4.4.3.4. Personální obsazení 
 

Strojník věžového jeřábu 
Řidič autočerpadla 
Řidič nákladního automobilu 
Vazač výztuže 
Betonář 
Pomocný dělník 

 

4.4.3.5. Jakost a kontrola 
 

Před zahájením svislých nosných konstrukcí bude provedena vstupní kontrola, kde 
bude provedena kontrola připravenosti staveniště, správné vytyčení pracoviště a provedení 
základových konstrukcí, kontrola projektové a realizační dokumentace a kontrola strojů a 
potřebného nářadí. Dále proběhne zajištění bezpečnosti ve spolupráci s koordinátorem 
BOZP a kontrola dodávky a skladování materiálu. 

V průběhu základových konstrukcí bude prováděna mezioperační kontrola, kde bude 
prováděna kontrola dodržování BOZP, klimatických podmínek, kontrola montáže 
systémového bednění, jeho stability a polohy dle výkresu bednění, očištění a opatření 
bednění odbedňovacím prostředkem a kontrola krytí a osazení výztuže. Dále budou 
prováděny kontroly betonové směsi, ukládání betonové směsi a ošetřování betonu. 

Po dokončení svislých nosných konstrukcí bude provedena výstupní kontrola, kde 
bude provedena kontrola geometrie a přesnosti svislých nosných konstrukcí a kontrola 
povrchu betonové desky. 

Kontroly provádění vodorovných nosných konstrukcí a konstrukcí schodiště jsou 
téměř totožné, jelikož veškeré nosné konstrukce jsou realizované jako monolitické 
železobetonové. 

Veškeré kontroly budou prováděny stavbyvedoucím a o jejich provedení bude 
proveden záznam do stavebního deníku. 
 

4.4.4. Konstrukce zastřešení 
 

Zastřešení objektu bude provedeno jednoplášťovou vegetační plochou nevětranou 
střechou s parozábranou a tepelnou izolací na železobetonovém stropě. Místně bude 
střecha provedena jako pochozí terasa s dlažbou. Střecha nad schodišťovými prostory bude 
provedena jako nepochozí bez vegetační vrstvy a nad strojovnou VZT bude tvořena ocelovým 
přístřeškem s trapézovým plechem a obvodovým pláštěm z tahokovu. 
 

4.4.4.1. Výkaz výměr 
 

- Hydroizolační fólie do vegetačních střech tl. 1,8 mm  - 870 m2 

- Hydroizolační fólie mechanicky kotvená tl. 1,5 mm  - 767 m2 

- Netkaná separační geotextilie    - 2543 m2 

- Tepelná izolace z XPS tl. 250 mm    - 1365 m2 

- Pojistná hydroizolace – parozábrana   - 1425 m2 
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4.4.4.2. Postup provádění 
 

Na zhotovené vodorovné nosné konstrukce v posledním podlaží bude po vyzdění 
atiky a napenetrování podkladu natavena parozábrana z asfaltových pásů pomocí 
propanbutanových hořáků. Asfaltové pásy budou natavovány celoplošně a všechny pásy 
budou kladeny v jednom směru na vazbu tak, aby příčné spoje nebyly v řadě. Důležité je 
dodržet předepsané přesahy asfaltových pásů a to, že v jednom místě mohou být nad sebou 
maximálně 3 vrstvy asfaltových pásů. V předepsaných místech budou osazeny odtokové 
vpusti, které budou napojeny na parozábranu. 

Po natavení asfaltových pásů proběhne pokládka tepelné izolace z extrudovaného 
polystyrenu tloušťky 250 mm, který bude celoplošně lepen a umístěn se spádem dle 
projektové dokumentace. 

Na tepelnou izolaci bude položena ochranná geotextilie, na kterou bude umístěna 
hlavní hydroizolační vrstva z PVC odolného proti prorůstání kořínků rostlin. Hydroizolační 
vrstva bude v místech vegetační střechy kotvena přitížením pomocí vrstvy substrátu o 
tloušťce 150 až 200 mm, ve které budou vysázené suchomilné rostliny. V ostatních částech 
střechy, kde nebude vegetační střecha a hydroizolace bude sloužit jako finální vrstva, bude 
hydroizolační vrstva kotvena mechanicky pomocí kotev až do stropní konstrukce. 

Přesné skladby střešních konstrukcí a jejich rozmístění je obsahem projektové 
dokumentace objektu. 
 

4.4.4.3. Mechanizace 
 

Věžový jeřáb 
Propanbutanový hořák 
Nivelační přístroj, příp. Totální stanice 

 

4.4.4.4. Personální obsazení 
 

Strojník věžového jeřábu 
Izolatér 
Pomocný dělník 

 

4.4.4.5. Jakost a kontrola 
 

Před zahájením konstrukce zastřešení bude provedena vstupní kontrola, kde bude 
provedena kontrola připravenosti staveniště, správné vytyčení pracoviště a provedení 
stropní konstrukce a povrchu, který musí být rovný, suchý a čistý. Dále proběhne kontrola 
projektové a realizační dokumentace, zajištění bezpečnosti ve spolupráci s koordinátorem 
BOZP a kontrola dodávky a skladování materiálu. 

V průběhu prací na zastřešení bude prováděna mezioperační kontrola, kde bude 
prováděna kontrola dodržování BOZP, klimatických podmínek a kontrola správného 
provedení spojů tak, aby byly dodrženy minimální přesahy a rovinnost. Dále budou 
prováděny kontroly správného osazení tepelné izolace a dodržení předepsaného spádu a 
kotvení hydroizolační vrstvy. 

Po dokončení konstrukce zastřešení bude provedena výstupní kontrola, kde bude 
provedena kontrola spojů a kotvení hydroizolační vrstvy a kontrola plochy izolace, jestli 
někde nedošlo k jejímu poškození. 

Veškeré kontroly budou prováděny stavbyvedoucím a o jejich provedení bude 
proveden záznam do stavebního deníku. 
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4.4.5. Dokončovací práce 
 

4.4.5.1. Vnitřní svislé nenosné stěny 
 

Vnitřní svislé nenosné konstrukce budou rozděleny na dva druhy dle požadavků na 
akustické vlastnosti. Stěny s akustickými požadavky budou zhotoveny z vápenopískových 
tvárnic tloušťky 250 m, které budou zděny na systémové lepidlo. Stěny, u kterých nejsou 
zvláštní akustické požadavky, budou zděny z keramických příčkovek tloušťky 100 a 150 mm. 

Dozdívky v obvodovém plášti budou vyzděny z keramických bloků P10 tloušťky 250 
a 300 mm, které budou zděny na maltu M5. 

Rozmístění veškerých nenosných stěn bude podle výkresové dokumentace. 
 

4.4.5.2. Vnitřní omítky 
 

U vnitřních svislých nenosných konstrukcí bude před omítáním provedeno zatření 
spár, nerovností a drážek po instalacích vápenocementovou maltou. Následně budou 
keramické a monolitické konstrukce opatřeny polymercementovým spojovacím můstkem, 
dvouvrstvou stěrkou fasádního lepidla s výztužnou tkaninou, akrylátovou penetrací a 
štukovou vrstvou do výše podhledu dle projektové dokumentace. 

Železobetonové šachty a dozdívky šachet nebudou z vnitřní strany omítány vůbec a 
ve vstupní hale budou železobetonové stěny a sloupy ponechány bez povrchové úpravy jako 
pohledový beton. 

Stropy budou omítány pouze v místnostech, kde není navržen podhled. 
 

4.4.5.3. Podlahy 
 

V objektu se z důvodu různých požadavků vyskytuje několik skladeb podlah. Ve 
velkých místnostech budou podlahy tvořeny především anhydritovým potěrem na tepelné, 
případně kročejové izolaci. V menších místnostech, kde je možnost zátěže vlhkostí budou 
podlahy provedeny z betonového potěru s hydroizolační stěrkou. 

Nášlapné vrstvy budou tvořeny velkoformátovou keramickou dlažbou s příslušnými 
protiskluzovými vlastnostmi, která bude doplněna keramickým soklem nebo marmoleem, 
které bude dodáno včetně systémové soklíku. 

Konkrétní skladby podlah a příslušné nášlapné vrstvy v jednotlivých místnostech jsou 
obsaženy v projektové dokumentaci. 
 

4.4.5.4. Podhledy 
 

V objektu budou použity dva druhy podhledů. V učebnách a komunikačních 
prostorech budou provedeny rastrové akustické podhledy, které budou mít desky 
z pohltivého materiálu. V technických a hygienických místnostech budou umístěny hladké 
sádrokarotnové podhledy. 

Konkrétní umístění a výškové úrovně jednotlivých podhledů jsou obsaženy 
v projektové dokumentaci. 
 

4.4.5.5. Prosklené fasády 
 

Místně bude obvodový plášť tvořen prosklenou sloupkopříčkovou fasádou, která 
bude umístěna ve vstupní části objektu a na schodišti. Konstrukce fasády bude hliníková a 
bude zasklena izolačním trojsklem, kdy žádná z ploch nebude otevíravá.  
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4.4.5.6. Vnější kontaktní zateplení 
 

Zděný a železobetonový obvodový plášť bude opatřen z vnější strany kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS z minerální vaty s podélnými vlákny tloušťky 200 mm, na který 
bude nanesena silikonová probarvená omítka. Tepelná izolace bude kotvena dle 
technologického předpisu výrobce. Soklové části budou opatřeny tepelnou izolací 
z extrudovaného polystyrenu, na kterou bude nanesena tenkovrstvá samočistící omítka. 
 

4.4.5.7. Výplně otvorů 
 

Do veškerých okenních otvorů budou osazena hliníková okna, která budou zasklena 
izolačním trojsklem. Konstrukce oken musí splňovat požadavky na hodnoty součinitele 
prostupu tepla. Všechny okenní výplně budou osazeny do vnějšího líce obvodové stěny a 
opatřeny příslušnými těsnícími páskami. 

Hlavní vstupní a únikové dveře budou součástí dodávky prosklené fasády. Ostatní 
vnější dveře budou hliníkové a zasklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, které musí 
splňovat požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla. 
 

4.4.6. BOZP 
 

Během realizace celé stavby je nutné dodržovat předepsané zákony a předpisy, které 
definují zajištění bezpečnosti práce. Jedná se o tyto zákony a předpisy:  

- Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- 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 

- Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

4.4.7. Životní prostředí 
 

Stavební úpravy nebudou mít podstatný vliv na životní prostředí. Jedná se o objekt 
občanského vybavení, který je v souladu s regulativy ÚP. Během výstavby je nutno dbát na 
neznečišťování okolních ploch a ovzduší dodržováním základních principů a příslušných 
předpisů. Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí 
si popřípadě vyžádá provedení opatření k minimalizaci negativních účinků. Navržená stavba 
bude mít jen malý vliv na životní prostředí, protože se jedná o objekt v podstatě bez tvorby 
škodlivých látek a bez tvorby nebezpečného odpadu. 

V rámci stavebních prací a při následném vlastním provozu je nutno dbát vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
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Předpokládané množství stavebních odpadů 
Kód 

odpadu 
Název odpadu Původ Odhad. 

množství 
Způsob likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení Zemní práce 500 t Uložení na říz. skládce 
17 05 06 Vytěžená jalová 

zemina a hlušina 
Zemní práce 500 t Uložení na říz. skládce 

17 01 07 Směsi betonu, 
cihel 

Stavební činnost 10 t Recyklace 

17 02 03 Plasty Stavební činnost 1 t Recyklace / uložení na 
říz. skládce 

17 06 04 Izolační materiály Stavební činnost 0,5 t Recyklace / uložení na 
říz. skládce 

17 04 05 Železo a ocel Stavební činnost 1 t Výkup 
17 03 02 Asfaltové směsi Stavební činnost 0,5 t Uložení na říz. skládce 
17 02 01 Dřevo Stavební činnost 4 t Spalovna 
17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady 
Stavební činnost 2 t Uložení na říz. skládce 

 



49 
 

 

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  

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE 
CONSTRUCTION-TECHNOLOGICAL PROJECT OF EXTENSION OF ELEMENTARY 
SCHOOL ŠLAPANICE 
 

5. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
  
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jiří Vrbka  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. JITKA VLČKOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2021   
 



50 
 

OBSAH 

5.1. Zásady organizace výstavby………………………………………………………………….………………..51 

5.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot………………………………………………….. 51 

5.1.1.1. Spotřeba elektrické energie…………………………………………………………………….………………..…. 51 
5.1.1.2. Spotřeba vody……………………………………………………………………………………………………………… 52 

5.1.2. Odvodnění staveniště…………………………………………………………………………………………. 53 

5.1.3. Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu…………………………….. 53 

5.1.3.1. Napojení na dopravní infrastrukturu…………………………………………………………………………… 53 
5.1.3.2. Napojení na technickou infrastrukturu………………………………………………………………………… 53 
5.1.3.3. Zpevněné plochy na staveništi……………………………………………………………………………………… 54 

5.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky……………………………………………… 54 

5.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin…………………………………………………………………………………………………………………………… 55 

5.1.5.1. Oplocení staveniště……………………………………………………………………………………………………… 55 
5.1.5.2. Požadavky na asanace…………………………………………………………………………………………………. 55 
5.1.5.3. Požadavky na demolice a kácení dřevin………………………………………………………………………. 55 

5.1.6. Maximální zábory pro staveniště………………………………………………………………………… 55 

5.1.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 
likvidace……………………………………………………………………………………………………………………….. 55 

5.1.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin……………………… 56 

5.1.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě……………………………………………………………..56 

5.1.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů…… 57 

5.1.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb………………………….. 57 

5.1.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření…………………………………………………………. 57 

5.1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby……………………………………… 57 

5.1.14. Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny……………………………………………………….. 57 

5.2. Objekty zařízení staveniště……………………………………………………………………………………..58 

5.2.1. Vrátnice……………………………………………………………………………………………………………….. 58 

5.2.2. Kancelář mistra……………………………………………………………………………………………………. 58 

5.2.3. Zasedací místnost a kancelář stavbyvedoucího……………………………………………………. 59 

5.2.4. Hygienické zázemí……………………………………………………………………………………………….. 59 

5.2.5. Šatny pracovníků ………………………………………………………………………………………………….60 

5.2.6. Sklady materiálu a nářadí ……………………………………………………………………………………..61 

5.2.7. Mobilní WC toaleta TOI TOI …………………………………………………………………………………..62 

5.2.8. Kontejnery na stavební odpad………………………………………………………………………………62 

5.2.9. Kontejnery na sběrný a komunální odpad ……………………………………………………………62 

5.3. Náklady na zařízení staveniště………………………………………………………………………………..63 

5.3.1. Náklady na staveništní přípojky a komunikace ……………………………………………………..63 

5.3.2. Náklady na spotřebu vody a elektrické energie …………………………………………………….63 

5.3.3. Náklady na objekty zařízení staveniště …………………………………………………………………64 

5.3.4. Celkové náklady na zařízení staveniště …………………………………………………………………64 

 



51 
 

5.1.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

5.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
 

Veškeré přípojky pro zařízení staveniště budou vybudovány s předstihem ještě před 
osazením buněk pro zařízení staveniště. 
 

5.1.1.1. Spotřeba elektrické energie 
 

Pro správný a bezpečný chod celé stavby je nutné zajistit dostatečné množství 
elektrické energie, která bude využívána pro napájení staveništních kontejnerů, stavebních 
strojů a nářadí, které mají různý elektrický příkon.  

Ve staveništních kontejnerech je nutné zabezpečit osvětlení, vytápění a napájení 
různých elektrických zařízení jako jsou např. počítače, tiskárna apod. V sanitárním 
kontejneru je poté nutné zajistit napájení bojleru o objemu 400 l pro ohřev teplé vody. 
Potřebný elektrický příkon pro jednotlivé stavební stroje a nářadí je uveden v technických 
listech jednotlivých výrobců a následující tabulce. 
 

Výpočet elektrického příkonu: 
 

P1 - Elektrický příkon strojů a nářadí 

Stroj / nářadí Příkon [kW] Počet [ks] Příkon celkem [kW] 

Věžový jeřáb 25,60 1 25,60 
Svářecí agregát 4,88 2 9,76 
Úhlová bruska 1,40 2 2,80 
Míchačka 1,05 1 1,05 
Ponorný vibrátor 1,00 2 2,00 

Celkem příkon P1 41,21 
 

P2 - Elektrický příkon vnitřního osvětlení a vytápění 

Kontejner Příkon [kW] Počet [ks] Příkon celkem [kW] 

Vrátnice 2,072 1 2,072 
Kancelář 2,144 3 6,432 
Šatna 2,144 3 6,432 
WC / umývárna 2,144 1 2,144 
Sklad 0,144 3 0,432 

Celkem příkon P2 17,51 
 

P3 - Elektrický příkon venkovního osvětlení 

Vnější osvětlení Příkon [kW] Počet [ks] Příkon celkem [kW] 

Halogenové svítidlo 0,50 2 1,00 

Celkem příkon P3 1,00 
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Výpočet elektrického příkonu při maximální spotřebě: 
 

� = � ∗ ���1 ∗ 
1 + �2 ∗ 
2 + 
3�� + �0,7 ∗ 
1��

= 1,1 ∗  ��0,5 ∗ 41,21 + 0,8 ∗ 17,51 + 1�� + �0,7 ∗ 41,21�� = ��, �� �� 
 

  S – maximální současný zdánlivý příkon 
K – koeficient ztrát napětí v elektrické síti (1,1) 

  0,7 – fázový posun 
  β1 – koeficient současnosti elektromotorů (0,5) 
  β2 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení a topidel (0,8) 
  P1 – součet výkonů elektromotorů  
  P2 – součet výkonů vnitřního osvětlení a vytápění 
  P3 – součet výkonů venkovního osvětlení 
 

Potřebný příkon elektrické energie pro hrubou stavbu ve špičce je 50,41 kW. Pro 
rozvod elektrické energie po staveništi bude použito napětí 400/230 V.  
 

5.1.1.2. Spotřeba vody 
 

Voda bude na staveništi nutná zejména pro výrobu betonových, omítkových a 
maltových směsí, pro ošetření betonových konstrukcí, čištění bednění při výstavbě skeletu a 
pro umývání nářadí a strojů, zejména nákladních automobilů při zemních pracích. Dále bude 
voda potřebná pro udržování celé stavby v čistotě a pro osobní hygienu pracovníků. 

Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště je dimenzovaná na maximální 
předpokládaný odběr, který je uvažován právě při výstavbě monolitického skeletu. 
 

Výpočet potřeby vody: 
 

P1 – Voda pro provozní účely 

Činnost 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Střední 
norma [l] 

Celkové 
množství [l] 

Ošetřování betonu m3 161,9 100 16 190 
Mytí vozidel 1 vozidlo 2 1200 2 400 
Mytí nářadí 1 kus 20 5 100 
Umývání bednění m2 647,7 20 12 954 

Celkem potřeba vody P1 31 644 
 

P2 – Voda pro hygienické účely 

Činnost 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Střední 
norma [l] 

Celkové 
množství [l] 

Umývání pracovníků 1 pracovník 16 50 800 

Celkem potřeba vody P2 800 
 

Výpočet celkové spotřeby vody: 
 

�� =
∑ 
� ∗ ��

 ∗ 3600
=

31644 ∗ 1,5 + 800 ∗ 2,7
8 ∗ 3600

= �, "# $/& 
 

  Qn – celková spotřeba vody (l/s) 
Pn – potřeba vody za den (l/den) 

  k1 – koeficient nerovnoměrnosti pro stavební práce (1,5) 
  k2 – koeficient nerovnoměrnosti pro hygienické účely (2,7) 
  t – doba, po kterou je voda odebírána (hod) 
 

Dle vypočteného průtoku vody bude mít vodovodní přípojka průměr DN 50 mm. 
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5.1.2. Odvodnění staveniště 
 

Při geologických průzkumech nebyla hladina spodní vody zastižena, tudíž se s jejím 
výskytem u prováděných prací neuvažuje a nemusí být tedy řešeno ani její čerpání. Na 
staveništi se tedy bude vyskytovat pouze povrchová dešťová voda, která má největší vliv na 
provádění zemních prací. Tato voda bude v případě zatopení stavební jámy pomocí rýh 
svedena do nejnižšího místa, ze kterého bude odčerpávána kalovým čerpadlem mimo 
stavební jámu, kde se bude vsakovat.  
 

5.1.3. Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

5.1.3.1. Napojení na dopravní infrastrukturu 
 

Pozemek je napojen na místní zpevněnou komunikaci, která navazuje na silnici II/430, 
ze které se lze napojit na dálnici D1. Vjezd na staveniště bude pouze jeden ze severní strany 
a bude zajištěn proti neoprávněnému vniknutí pomocí uzamykatelné brány. Tento vjezd 
bude z místní zpevněné komunikace za hřbitovem ve městě Šlapanice. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o úzkou místní komunikaci v délce 230 m, tak řízení dopravy bude muset probíhat 
pomocí semaforů na obou stranách a v dostatečné vzdálenosti budou umístěny dopravní 
značky upozorňující řidiče na vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Dále zde budou umístěny 
značky upravující rychlost na komunikaci. Poloměry otáčení vyhovují nutným požadavkům 
navržených strojů a jsou posouzeny v kapitole č. 2 – Koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. 
 

5.1.3.2. Napojení na technickou infrastrukturu 
 

Napojení na technickou infrastrukturu při realizaci stavby bude provedeno na 
stávající sítě nebo již zbudované přípojky pro stavební objekt. Jednotlivé přípojky pro zařízení 
staveniště budou opatřeny v případě přípojky elektrické energie elektroměrem a v případě 
vodovodní přípojky vodoměrem, pro měření odběru elektrické energie a vody. Tyto sítě 
budou vedeny v chráničkách. 
 

Přípojka elektrické energie 
 

 U protihlukové stěny na hranici pozemku bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč, 
který je napojen na přípojku elektrické energie. Z tohoto rozvaděče povede rozvod elektrické 
energie pro podružné rozvaděče na staveništi. Jeden z nich bude umístěn u buňkoviště, ze 
kterého budou napájeny staveništní buňky a jeřáb a další poté bude umístěn dle potřeby u 
budovaného objektu, ze kterého bude napájeno potřebné nářadí během realizace. Veškeré 
tyto rozvody budou vedeny v chráničkách a přípojka bude funkční po celou dobu realizace. 
Po dokončení objektu a při odstraňování zařízení staveniště bude tato přípojka zrušena. 
 

Přípojka vodovodu 
 

 Staveništní přípojka vodovodu bude napojena na již zbudovanou vodovodní přípojku 
pro stavební objekt ve vodovodní šachtě. Zde bude umístěn vodoměr pro měření odběru 
vody a z této šachty poté povede staveništní přípojka DN 50 k sanitární buňce a odtud i 
k ploše pro čištění bednění. Přípojka bude vedena v nezámrzné hloubce a bude funkční po 
celou dobu realizace. Po dokončení objektu a při odstraňování zařízení staveniště bude tato 
přípojka zrušena. 
 
 



54 
 

Přípojka kanalizace 
 

 Staveništní přípojka splaškové kanalizace bude napojena od sanitární buňky pomocí 
potrubí PVC KG DN 200 do již zbudované kanalizační šachty pro stavební objekt. Na tuto 
přípojku bude napojeno i odvodnění plochy pro čištění bednění, kde bude umístěn i lapač 
olejů. Přípojka bude vedena v nezámrzné hloubce a bude funkční po celou dobu realizace. 
Po dokončení objektu a při odstraňování zařízení staveniště bude tato přípojka zrušena. 
 

5.1.3.3. Zpevněné plochy na staveništi 
 

Pro bezpečný pohyb osob a vozidel na staveništi budou zbudovány staveništní 
komunikace, které budou tvořeny ochrannou vrstvou z geotextilie, která bude chránit 
původní plochy a zajistí pozdější snadnější odstranění těchto komunikací. Na této ochranné 
vrstvě bude umístěno 20 cm recyklátu, který bude překryt 10 cm zhutněného štěrkopísku 
frakce 0-64 mm, aby bylo omezeno poškození pneumatik vozidel v případě, že by v recyklátu 
byly ostré předměty. 

Parkovací místa pro zaměstnance, subdodavatele a návštěvy na staveništi budou 
umístěna u buňkoviště, aby se zabránilo případnému pohybu osob po staveništi bez 
ochranných pomůcek. Parkovací plocha bude tvořena stejným souvrstvím jako staveništní 
komunikace a bude na ní umožněno parkování 5 osobních automobilů. V případě potřeby 
může být tato plocha rozšířena. 
 

5.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Realizace stavby nebude mít podstatný vliv na životní prostředí. Jedná se o objekt 
občanského vybavení, který je v souladu s regulativy územního plánu. Navržená stavba bude 
mít jen malý vliv na životní prostředí, protože se jedná o objekt v podstatě bez spotřeby 
škodlivých látek a bez tvorby nebezpečného odpadu. Během výstavby je nutno dbát na 
neznečišťování okolních ploch a ovzduší dodržováním základních principů a příslušných 
předpisů. 

Posouzení stavby z hlediska hluku bylo provedeno ve hlukové studii, která je uvedena 
v kapitole č. 12.1 – Hluková studie. Tato studie posuzuje jednotlivé strojní sestavy z hlediska 
vytváření nadměrného hluku při stavebních pracích. Z této studie vyplývá, že provádění 
stavby bude mít i přesto, že je stavba umístěna v uzavřeném areálu téměř na okraji města 
Šlapanice, negativní vliv z hlediska hluku na okolní zástavbu v nejbližším okolí. Zejména 
proto, že se ve vzdálenosti přibližně 15 metrů od budovaného objektu nacházejí 4 bytové 
domy, 1 rodinný dům a stávající pavilon „B“ základní školy, ve kterém bude v době školního 
roku probíhat výuka. Z tohoto důvodu bude v těchto místech na jihozápadní hranici 
staveniště zbudována dřevěná protihluková stěna výšky 3 metry, která bude chránit okolní 
stavby před nadměrným hlukem. Bohužel ani v případě použití protihlukové stěny pilotážní 
souprava nevyhoví předepsanému hygienickému limitu, který je v denních hodinách 
stanoven na 65 dB. Z tohoto důvodu bude nutné omezit pracovní dobu pilotážní soupravy 
na 50 % (5 hodin denně), čímž dojde k prodloužení celkové doby výstavby. Ostatní strojní 
sestavy po vybudování protihlukové stěny předepsaný hygienický limit splní a jejich pracovní 
doba nebude nijak omezena. 

Ochrana proti prašnosti bude spočívat v co největším omezení prašných procesů při 
výstavbě pomocí používání strojů s vodním chlazením nebo s odsáváním prachových částic. 
Při provádění výkopových prací budou nákladní automobily před výjezdem ze staveniště na 
veřejnou komunikaci vždy očištěna tlakovým čističem, aby nedocházelo k znečišťování těchto 
komunikací a zvyšování prašnosti v okolí.  
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5.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin 
 

5.1.5.1. Oplocení staveniště 
 

Staveniště bude chráněno před vstupem nepovolaných osob mobilním oplocením 
výšky minimálně 1,8 m. Toto oplocení bude provedeno z běžných plotových staveništních 
dílců širokých 3,5 m a vysokých 2 m, které budou osazeny do plastových patek. V případě, že 
se na pozemku vyskytuje současné oplocení, které je ve vyhovujícím stavu, tak bude využito 
a v těchto místech nebude použito mobilní oplocení. Veškeré toto oplocení bude opatřeno 
neprůhlednou sítí, která zamezí pohledu na stavbu a částečně bude pohlcovat unikající prach 
ze stavby. Protihluková stěna, která se nachází u jihozápadní hranice staveniště, bude 
vybudována z dřevěných hranolů a oboustranně opláštěna dřevěnými deskami.  
 

Parametry oplocení:    
- Délka:  3450 mm 

- Výška:  2025 mm 

- Hmotnost: 11,2 kg 

- Rozteč ok: 260 x 100 mm 

- Síla drátu: 3,3 x 2,3 mm 
 

Obrázek č. 16 – Mobilní staveništní oplocení [36] 
 

5.1.5.2. Požadavky na asanace 
 

V souvislosti s výstavbou objektu nejsou uvedeny žádné požadavky na asanace. 
 

5.1.5.3. Požadavky na demolice a kácení dřevin 
 

Veškeré demoliční práce, které budou nutné pro umožnění výstavby objektu, budou 
provedeny s dostatečným předstihem v předchozí etapě projektu, a tudíž zde s nimi není 
uvažováno.  

Před výstavbou objektu bude nutné pokácet 23 středně vzrostlých borovic. 
 

5.1.6. Maximální zábory pro staveniště 
 

Během výstavby objektu se neuvažuje s žádnými dočasnými ani trvalými zábory pro 
staveniště. Stavební pozemek je dostatečně velký, aby na něm mohla být stavba realizována 
bez jakýchkoliv záborů. 
 

5.1.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě a jejich likvidace 
 

Na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a 
podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Nakládání s odpady v rámci stavby bude 
zabezpečeno zhotovitelem stavby. Veškeré odpady na stavbě budou tříděny a odpad, který 
může být dále využit, bude recyklován. Nevyužitelné odpady budou likvidovány 
odpovídajícím způsobem. Na staveništi budou umístěny kontejnery na odpad, které budu 
pravidelně vyváženy. 

Veškeré strojní sestavy, které se budou vyskytovat na staveništi, budou udržovány 
v odpovídajícím technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrnému vzniku emisí nebo 
unikání provozních kapalin do zeminy. 
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ČÍSLO 
ODPADU 

NÁZEV ODPADU KATEGORIE LIKVIDACE 

12 01 13 Odpady ze svařování  O Sběrný dvůr  
13 02 Odpadní motorové, převodové, mazací oleje  N Ekologická likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O Tříděný odpad 
15 01 02 Plastové obaly O Tříděný odpad 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 02 Cihly O Recyklace 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O Recyklace 
17 02 03 Plasty O Tříděný odpad 
17 03 01 Asfaltové a jiné směsi osahující dehet N Ekologická likvidace 
17 04 05 Ocel a železo O Sběrný dvůr 
17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezp. látky O Skládka 
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O Recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního 

odpadu 
 

5.1.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Veškeré zemní práce budou prováděny strojně. V rámci zemních prací bude v severní 
části pozemku zřízena deponie, kde bude uložena veškerá ornice, která bude poté použita 
pro terénní úpravy, a i část zeminy z výkopů pro použití do zásypů kolem objektu. Ornice i 
zemina z výkopů budou uloženy zvlášť na svou hromadu, aby nedošlo k jejich smíchání, a se 
zeminou bude nakládáno dle předpisů. To znamená, že nebude vrstvena do větší výšky než 
1,5 m a že bude svahovaná v maximálním sklonu 45 stupňů.  Zbylé množství zeminy bude 
odvezeno na skládku společnosti Dufonev R.C., a.s. se sídlem v Brně – Černovicích. 
 

Druh zeminy Deponie 
[m3] 

Odvoz na 
skládku [m3] 

Celkové 
množství [m3] 

Ornice 150,0 0,0 150,0 
Ostatní zemina 246,6 2475,5 2722,1 

 

5.1.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Negativními vlivy na životní prostředí v průběhu stavby se rozumí zejména nadměrný 
hluk, prašnost a znečišťování komunikací nebo půdy. Veškeré tyto vlivy jsou již řešeny 
v odstavci č. 5.1.4. této kapitoly. 

Životní prostředí může být znečišťováno i odkapáváním olejů nebo ropných látek ze 
stavebních strojů, a proto musí být veškeré strojní sestavy udržovány v dobrém technickém 
stavu. V případě úniku provozních kapalin ze stroje musí být co nejrychleji zabráněno jejich 
dalšímu možnému úniku a kontaminované místo musí být zajištěno sorbentem. Po 
zaparkování strojů bude pod místa, ze kterých by mohly provozní kapaliny unikat, vždy 
umístěna odkapová vana. Veškeré strojní sestavy, které se budou pohybovat po staveništi a 
které budou produkovat emise, splňují požadované emisní limity. 

Celý stavební objekt bude vybudován z moderních stavebních materiálů, které mají 
požadované atesty a které nemají škodlivý vliv na životní prostředí. Veškeré stavební odpady 
budou tříděny do jednotlivých kontejnerů, které budou po naplnění vyváženy na předem 
stanovaná místa, kde budou likvidovány.   
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5.1.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů 
 

Všichni pracovníci budou seznámeni s jednotlivými procesy výstavby a také s 
projektovou dokumentací. Obsluha strojů, vazači, svářeči a další pracovníci, kteří mají 
profesní zaměření, budou mít platné profesní průkazy pro svoji profesi, případně řidičské 
průkazy. Všichni pracovníci budou podrobeni instruktáží a seznámeni s plánem o BOZP, kde 
také podepíšou prohlášení o seznámení se s danou problematikou. Po celou dobu prací 
budou pracovníci používat osobní ochranné pracovní prostředky. Dále bude na staveništi 
platit přísný zákaz kouření, pití alkoholu a používání omamných látek. 
 

Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
jsou dány dle zákona č. 309/2006 Sb., kdy je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora 
bezpečnosti v případě, že: 

- Budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
- Bude celková předpokládaná doba trvání prací při realizaci s více než 20 

současně pracujícími fyzickými osobami delší než 30 pracovních dní. 
Na základě NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 musí být pro stavbu zpracován plán BOZP 

v případě, že během realizace stavby budou na stavbě prováděny tyto rizikové práce: 
- Práce, při kterých hrozí pád z výšky více než 10 m. 

 

Z výše uvedených podmínek vyplývá, že pro danou stavbu musí být písemně určen 
koordinátor BOZP i zpracován plán BOZP. 
 

5.1.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Stavba se nachází na soukromém pozemku a při její výstavbě nebudou dotčeny 
žádné okolní stavby ani komunikace. Z tohoto důvodu se zde nepředpokládá pohyb lidí, 
kromě dělníků, a proto není nutné navrhovat a provádět úpravy pro bezbariérové užívaní 
okolních staveb.  
 

5.1.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

Vjezd a výjezd ze staveniště bude pouze jeden ze severní strany. Tento vjezd bude z 
místní zpevněné komunikace za hřbitovem ve městě Šlapanice, která je napojena na ulici 
Zahradní. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzkou místní komunikaci a bude zde zvýšený 
pohyb nákladních automobilů, tak řízení dopravy bude muset probíhat na ulici Zahradní 
pomocí semaforů. Na obou stranách a v dostatečné vzdálenosti budou umístěny dopravní 
značky upozorňující řidiče na vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Dále zde budou umístěny 
značky upravující rychlost na komunikaci na 30 km/h. 
 

5.1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 

Při výstavbě objektu nevznikají žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 

5.1.14. Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny 
 

Přesné termíny jednotlivých etap a prací na stavbě jsou uvedeny v příloze č. 
P.09 – Harmonogram objektu SO01. Termín začátku výstavby je 1.3.2021 a předpokládaný 
termín dokončení je 12.8.2022. Během celé výstavby budou prováděny revize 
harmonogramu, aby byly termíny aktuální. 
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5.2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Staveništní kontejnery budou zajištěny firmou TOI TOI, která zajistí jejich dopravu, 
montáž a po dokončení stavby i jejich odvoz. Veškeré kontejnery budou napojeny na 
elektrickou přípojku a hygienický kontejner bude navíc napojen i na vodovodní a kanalizační 
přípojku. Tyto kontejnery budou vybaveny zářivkami pro umělé osvětlení, elektrickým 
vytápěním a zásuvkami. Skladové kontejnery nebudou napojeny na žádné sítě. Veškeré tyto 
kontejnery musí být osazeny na pevném, rovném a odvodněném podkladu. 
 

5.2.1. Vrátnice 
 

Tento kontejner bude sloužit pro vrátného, který bude kontrolovat vstup osob a vjezd 
vozidel na staveniště. V noci bude tento kontejner využívat noční ostraha 
 

Technická specifikace: 
- Šířka:   1980 mm 

- Délka:   1980 mm 

- Výška:   2600 mm 

- Elektrická přípojka:   380 V / 32 A 

Vnitřní vybavení: 
- 1x elektrické topidlo 

 
Obrázek č. 17 – Kontejner TOI TOI Vrátnice [37] 

 

5.2.2. Kancelář mistra 
 

Jedná se o kontejner typu BK1, který bude sloužit jako kancelář pro mistry na stavbě, 
kde budou mít své vlastní zázemí, aby mohli řídit stavbu. 
 

Technická specifikace: 
- Šířka:   2438 mm 

- Délka:   6058 mm 

- Výška:   2800 mm 

- Elektrická přípojka:   380 V / 32 A 

Vnitřní vybavení: 
- 1x elektrické topidlo 

- 3x elektrická zásuvka 

- Okna s plastovou žaluzií 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obrázek č. 18 – Kancelář mistra – kontejner TOI TOI BK1 [37] 
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5.2.3. Zasedací místnost a kancelář stavbyvedoucího 
 

Jedná se o sestavu dvou kontejnerů typu BK1, které budou spojeny, čímž dojde ke 
zvětšení užitné plochy, která bude využita zejména při zasedání na kontrolních dnech. Dále 
bude tato sestava sloužit i jako kancelář hlavního stavbyvedoucího. 
 

Technická specifikace: 
- Šířka:   4876 mm 

- Délka:   6058 mm 

- Výška:   2800 mm 

- Elektrická přípojka:   380 V / 32 A 

Vnitřní vybavení: 
- 2x elektrické topidlo 

- 6x elektrická zásuvka 

- Okna s plastovou žaluzií 

 
Obrázek č. 19 – Zasedací místnost a kancelář stavbyvedoucího – 2x kontejner TOI TOI BK1 [37] 

 

5.2.4. Hygienické zázemí 
 

Jako hygienické zázemí bude na stavbě sloužit kontejner SK1, který budou pracovníci 
využívat pro osobní hygienu. V tomto kontejneru se nachází tři umyvadla, dva pisoáry, dvě 
toalety, dvě sprchové kabiny a boiler na ohřev teplé vody o objemu 200 litrů. Kontejner bude 
napojen na přípojku vodovodu a splaškové kanalizace. Vzhledem k tomu, že se počty 
pracovníků na stavbě budou měnit, je nutné přizpůsobit i počet hygienických zařízení. Tyto 
počty se budou odvíjet od následujících hodnot:  

- 1x umyvadlo - 10 pracovníků 

- 1x pisoár  - 10 pracovníků 

- 1x WC  - 10 pracovníků; 2x WC - 11-50 pracovníků 

- 1x sprcha  - 15 pracovníků 
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Z výše uvedených hodnot vyplývá, že jeden sanitární kontejner vyhoví maximálně pro 
20 pracovníků, což je dostačující pro výstavbu do konce prosince 2021, jelikož se na stavbě 
během této doby vyskytuje maximálně 20 pracovníků. Od ledna 2022 bude nutné přidat ještě 
jeden sanitární kontejner, jelikož se na stavbě bude vyskytovat až 55 pracovníků. Vzhledem 
k tomu, že ani dva sanitární kontejnery na tento počet pracovníků nevyhoví z hlediska počtu 
pisoárů, bude nutné přidat ještě dvě mobilní toalety, aby byl tento požadavek splněn. Ostatní 
parametry pro tento počet pracovníků vyhovují, a tudíž není nutné ani ekonomicky výhodné 
přidávat další sanitární kontejner. Druhý sanitární kontejner bude na stavbě nutný až do 
konce června 2022, protože poté bude na stavbě zase méně než 20 pracovníků. 
 

Technická specifikace: 
- Šířka:   2438 mm 

- Délka:   6058 mm 

- Výška:   2800 mm 

- Elektrická přípojka:   380 V / 32 A 

- Přívod vody:  3/4" 

- Odpad:   potrubí DN 100 

Vnitřní vybavení: 
- 2x elektrické topidlo 

- 2x sprchová kabina 

- 3x umývadlo 

- 2x pisoár 

- 2x toaleta 

- 1x boiler 200 litrů 

 
Obrázek č. 20 – Hygienické zázemí – kontejner TOI TOI SK1 [37] 

 

5.2.5. Šatny pracovníků 
 

Jako šatny pracovníků na stavbě budou sloužit kontejnery BK1, které budou 
pracovníci využívat pro převlékání a odkládání osobních věcí. Každý pracovník musí mít 
minimální osobní plochu 1,25 m2. Z velikosti jednotlivých kontejnerů vyplývá, že jedna šatna 
je pro 10 pracovníků. Vzhledem k tomu, že se počty pracovníků na stavbě budou měnit, je 
nutné přizpůsobit i počet šaten. Do konce prosince 2021, kdy je na stavbě maximálně 20 
pracovníků, budou tedy na stavbě umístěny pouze 2 kontejnery. V lednu 2022, kdy se počet 
pracovníků zvýší až na 55, budou na stavbu dodány další 4 kontejnery. Na konci června 2022 
se počet těchto kontejnerů opět sníží na 2. 
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Technická specifikace: 
- Šířka:   2438 mm 

- Délka:   6058 mm 

- Výška:   2800 mm 

- Elektrická přípojka:   380 V / 32 A 

Vnitřní vybavení: 
- 1x elektrické topidlo 

- 3x elektrická zásuvka 

- Okna s plastovou žaluzií 

Obrázek č. 21 – Šatny pracovníků – kontejner TOI TOI BK1 [37] 
 

5.2.6. Sklady materiálu a nářadí 
 

Na staveništi budou umístěny 3 uzamykatelné skladovací kontejnery LK1, které 
budou sloužit k uskladnění pracovního nářadí, pomůcek a drobného materiálu. 
 

Technická specifikace: 
- Šířka:   2438 mm 

- Délka:   6058 mm 

- Výška:   2591 mm 

 
Obrázek č. 22 – Sklady materiálu a nářadí – kontejner TOI TOI LK1 [37] 
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5.2.7. Mobilní WC toaleta TOI TOI 
 

Jedná se o mobilní toalety, které budou na stavbě umístěny dvě v těsné blízkosti 
objektu, aby pracovníci nemuseli docházet až do sanitární buňky. Tyto mobilní toalety budou 
dle potřeby vyváženy společností TOI TOI. Na stavbě mohou být umístěny po celou dobu 
výstavby, minimálně však od ledna 2022 do konce června 2022. 
 

Technická specifikace: 
- Šířka:  1200 mm 

- Hloubka:  1200 mm 

- Výška:  2300 mm 

- Hmotnost:  82 kg 

Vnitřní vybavení: 
- Fekální nádrž 250 litrů 

- Dvojité odvětrávání 

- Držák toaletního papíru 

- Oboustranný uzamykací mechanismus 

- Jeřábová oka 

- Zrcadlo 

- Háček na oděvy 
Obrázek č. 23 – Mobilní WC toaleta TOI TOI [37] 

 

5.2.8. Kontejnery na stavební odpad 
 

Na staveništi budou umístěny 2 kontejnery o objemu 3 m3, které budou sloužit pro 
stavební odpad. Manipulace s těmito kontejnery bude probíhat pomocí nosiče kontejnerů a 
po jejich naplnění budou dle potřeby vyváženy.  
 

Technická specifikace: 
- Délka:  3000 mm 

- Šířka:  2000 mm 

- Výška:  500 mm 

- Objem:  3 m3 
Obrázek č. 24 – Kontejner na stavební odpad o objemu 3 m3 [38] 

 

5.2.9. Kontejnery na sběrný a komunální odpad 
 

Na staveništi budou umístěny 3 plastové kontejnery o objemu 1100 litrů na tříděný 
a komunální odpad. Kontejnery budou barevně odlišeny. Modrý kontejner bude na papír, 
žlutý na plasty a černý na komunální odpad. Kontejnery budou vyváženy dle potřeby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 25 – Kontejnery na sběrný a komunální odpad o objemu 1100 litrů [39] 
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5.3. NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Aby bylo docíleno co nejpřesnější ceny za zařízení staveniště, tak je nutné uvažovat 
se všemi náklady, které budou mít na tuto cenu vliv. 
 

5.3.1. Náklady na staveništní přípojky a komunikace 
 

Název MJ Množství 
Cena za  

MJ 
Cena celkem 

Přípojka vody m 33,5 2500,- 83 750,- 
Přípojka elektřiny m 68,9 1000,- 68 900,- 
Přípojka kanalizace m 31,5 2000,- 63 000,- 
Recyklát tl. 200 mm m3 109,4 200,- 21 880,- 
Štěrkopísek tl. 100 mm m3 54,7 450,- 24 068,- 

Cena celkem 261 598,- 
 

5.3.2. Náklady na spotřebu vody a elektrické energie 
 

Spotřeba vody 
U spotřeby vody je uvažován průměr všech pracovníků a doba trvání celé výstavby. 
 

Název MJ Množství 
Střední 

norma [l] 
Celkové 

množství [l] 
Ošetřování betonu m3 1208,5 100 120 850 
Zdění m2 1567,7 200 313 540 
Omítky m2 4095,9 25 102 398 
Malby m2 5639,9 20 112 798 
Mytí vozidel 1 vozidlo 70 1000 70 000 
Mytí nářadí 1 nářadí 1140 5 5 700 
Umývání bednění m2 6256,6 20 125 132 
Umývání pracovníků 1 pracovník 18x380 50 342 000 

Celkem spotřeba vody 1 192 418 
 

Během výstavby se spotřebuje přibližně 1193 m3 vody. Cena vodného a stočného 
v obci Šlapanice za rok 2020 činila 95,65 kč/m3 bez DPH. Z toho vyplývá, že celková částka za 
vodu potřebnou při výstavbě bude přibližně 114 111,- Kč bez DPH.  
 

Spotřeba elektrické energie 
Spotřeba elektrické energie je určena pouze pro věžový jeřáb a staveništní 

kontejnery. U drobných strojů a nářadí je uvažováno, že elektrická energie je započtena 
v jednotlivých položkách rozpočtu. 
 

Název 
Příkon 
[kW] 

Vytápění 
[dny x hod] 

Osvětlení 
[dny x hod] 

Doba provozu 
[dny x hod] 

Počet 
[ks] 

Celkem 
[kWh] 

Věžový jeřáb 25,60 - - 231x8 1 47 308,8 
Vrátnice 2,072 150x6 380x6 - 1 1 964,2 
Kancelář 2,144 150x6 380x6 - 3 6 385,0 
Šatna 2,144 150x6 380x6 - 3 6 385,0 
WC / umývárna 2,144 150x6 380x6 - 1-2 3 192,5 

Celkem spotřeba elektrické energie 65 235,5 
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 Během výstavby objektu bude nutné zásobovat stavbu elektrickou energií pro 
napájení mechanizace a staveništních kontejnerů. Celková spotřeba elektrické energie 
během výstavby bude přibližně 65 235,5 kWh, což při aktuální ceně 4,08,- Kč/kWh bez DPH 
činí přibližně 266 161,- Kč bez DPH. 

 

5.3.3. Náklady na objekty zařízení staveniště 
 

V případě, že stavební firma, která bude stavbu realizovat, nebude mít k dispozici 
vlastní objekty zařízení staveniště, tak bude muset tyto objekty pronajmout. Jedná se 
především o mobilní oplocení a staveništní kontejnery. V následující tabulce jsou uvedeny 
ceny, které počítají s kompletním pronájmem všech objektů zařízení staveniště. V tomto 
případě je možné, že by se výsledná cena lišila v závislosti na případné množstevní slevě za 
pronájem, ale tato situace není nyní uvažována. 

 

Typ zařízení 
Množství 

[ks] 
Pronájem 
[Kč/měsíc] 

Doba 
[měsíc] 

Cena 
[Kč] 

Poznámka 

Mobilní oplocení (196 m) 60 500 18 540 000 pronájem 
Dřevěná protihluková stěna (138 m) 1 1600 - 220 800 vybudování 
Uzamykatelná brána 1 1500 18 27 000 pronájem 
Vrátnice 1 2700 18 48 600 pronájem 
Kancelář stavbyvedoucího (2x BK1) 1 7200 18 129 600 pronájem 
Kancelář mistra (BK1) 1 3600 18 64 800 pronájem 
Šatny (BK1) 2+4 3600 18+6 216 000 pronájem 
Hygienické zázemí (SK1) 1+1 7500 18+6 180 000 pronájem 
Sklady (LK1) 3 2400 18 129 600 pronájem 
Mobilní WC 2 750 18 27 000 pronájem 
Kontejner na objemný odpad 2 800 18 28 800 pronájem 
Kontejnery o objemu 1100 litrů 3 5700 - 17 100 koupě 
Dopravní značení 14 300 18 75 600 pronájem 

Cena celkem 1 704 900,- 
 

5.3.4. Celkové náklady na zařízení staveniště 
 

Název Cena celkem 

Staveništní přípojky a komunikace 261 589,- 
Spotřebovaná voda 114 111,- 
Spotřebovaná elektrická energie 266 161,- 
Objety zařízení staveniště 1 704 900,- 

CELKOVÁ CENA ZA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 346 761,- 
 

Z této kalkulace vyplývá, že výsledná celková cena pro kompletní zařízení staveniště 
bude činit přibližně 2 346 761,- Kč bez DPH. Dle položkového rozpočtu vychází náklady na 
zařízení staveniště na 2 150 529,- Kč bez DPH, což je rozdíl 196 232,- Kč bez DPH. V tomto 
případě se tedy určitě vyplatí uvažovat s dražší variantou, aby později tyto peníze na stavbě 
nechyběly.
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6.1. ZEMNÍ PRÁCE 
 

6.1.1. Pásový dozer Caterpillar D5K2 
 

Pásový dozer bude použit pro skrývku ornice a rozhrnutí výkopku na skládce. 
Doprava bude zajištěna pomocí tahače MAN TGX 26.540 s valníkem Goldhofer STZ-L4-
45/80A F1. 
 

Technické parametry: 
 - Výkon motoru:  79 kW 
 - Provozní hmotnost:  10,40 t 
 - Objem radlice:  2,3 m3 
 - Hluk do okolí:   104 dB 
Přepravní rozměry: 

1 – 1860 mm  
2 – 2630 mm 
3 - 4309 mm 
4 – 3265 mm 
5 – 2769 mm 
6 – 332 mm 
7 – 3220 mm 
8 – 1010 mm 
9 – 767 mm 
10 – 572 mm 
 

 

Obrázek č. 26 – Rozměry pásového dozeru Caterpillar D5K2 [20] 
 

6.1.2. Motorový grejdr Caterpillar 120 M2 
 

Grejdr bude použit pro srovnávání pláně a pro pokládku štěrkopísku pod podkladní 
beton. Doprava bude zajištěna pomocí tahače MAN TGX 26.540 s valníkem Goldhofer STZ-
L4-45/80A F1. 
 

Technické parametry: 
 - Výkon motoru:  141 kW 
 - Provozní hmotnost:  16,88 t 
 - Šířka radlice:   3,7 m 
 - Hluk do okolí:   106 dB 
Přepravní rozměry: 

1 – 3320 mm  
2 – 594 mm 
3 – 1510 mm 
4 – 2463 mm 
5 – 5917 mm 
6 – 8733 mm 
7 – 10020 mm 
8 – 347 mm 
9 – 2920 mm 
10 – 3253 mm 
11 – 2133 mm 
12 – 2574 mm 

 
Obrázek č. 27 – Rozměry grejdru Caterpillar 120 M2 [21] 
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6.1.3. Pilotážní souprava Soilmec SR-40 
 

Vrtání pilot bude řešeno subdodávkou od společnosti PilotServise s.r.o. a bude 
prováděno pilotážní soupravou Soilmec SR-40. Na staveništi budou vrtány piloty průměru 
630 a 900 mm pomocí pažení pažnicemi do max. hloubky 15 m. Těžení zeminy bude 
prováděno rotačním způsobem pomocí vrtného spirálu a po dokončení bude vrt očištěn. 
 

Technické parametry: 
 - Celková výška nad zemí: 18,48 m 
 - Výkon motoru:  180 kW 
 - Provozní hmotnost:  47 t 
 - LDP max. průměr:  1500 mm 
 - LDP max. hloubka:  61 m 
 - CFA max. průměr:  1000 mm 
 - CFA max. hloubka:  20 m 
 - Hluk do okolí:   112 dB 
Přepravní rozměry: 

 
Obrázek č. 28 – Rozměry pilotážní soupravy Soilmec SR-40 [22] 

 

6.1.4. Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F2 
 

Rýpadlo-nakladač bude použit pro hloubení stavební jámy, základových rýh a 
odkopávky. Na stavbu bude dopraven svépomocí z půjčovny stavebních strojů Zeppelin CZ. 
 

Technické parametry: 
 - Výkon motoru:  74,5 kW 
 - Provozní hmotnost:  8,48 t 
 - Objem lopaty:   1,03 m3 
 - Objem lopaty rypadla:  0,08-0,29 m3 

 

Přepravní rozměry: 
1 – 5704 mm  
2 – 3779 mm 
3 – 2897 mm 
4 – 2744 mm 
5 – 2705 mm 
12 – 1467 mm 
18 – 2352 mm 

 

Obrázek č. 29 – Rozměry rýpadlo-nakladače Caterpillar 432F2 [23] 
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Pracovní dosah: 
6 – 2200 mm 
7 – 3497 mm 
8 – 2796 mm 
9 – 805 mm 
10 – 38 ° 
11 – 61 mm 
13 – 4394 mm 
14 – 4278 mm 
15 – 3893 mm 
16 – 5649 mm 
17 – 1669 mm 

 
 

 

Obrázek č. 30 – Pracovní dosah rýpadlo-nakladače Caterpillar 432F2 [23] 
 

6.1.5. Kolové rypadlo Caterpillar M318F 
 

Kolové rypadlo bude použito pro hloubení stavební jámy, základových rýh a 
odkopávek. Na stavbu bude dopraveno svépomocí z půjčovny stavebních strojů Zeppelin CZ 
a bude použito jedno. 
 

Technické parametry: 
 - Výkon motoru:  129,4 kW 
 - Provozní hmotnost:  16,93 – 19,16 t 
 - Objem lopaty:   0,35 – 1,09 m3 
 - Šířka nápravy:   2550 mm 
 - Hluk do okolí:   99 dB 
 

Přepravní rozměry: 

 
1 – 3320 mm  2 – 8450 mm  3 - 3560 mm  4 – 2300 mm 
5 – 1280 mm  6 – 3190 mm   

 

Obrázek č. 31 – Rozměry kolového rypadla Caterpillar M318F [24] 
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Pracovní dosah: 
 
1 – 9045 mm 
2 – 6000 mm 
3 – 5390 mm 
4 – 4490 mm 
5 – 5170 mm 
6 – 8920 mm 
7 – 8730 mm 
 

 

Obrázek č. 32 – Pracovní dosah kolového rypadla Caterpillar M318F [24] 
 

6.1.6. Smykem řízený nakladač Caterpillar 272D2 
 

Smykem řízený nakladač bude používán pro nakládku výkopku, převoz palet 
s keramickými tvárnicemi nebo pytlovanými směsmi a příp. pro úklid komunikací kolem 
objektu. Na stavbu bude dopraven pomocí nákladního automobilu a bude použit jeden. 
 

Technické parametry: 
 - Výkon motoru:  71 kW 
 - Provozní hmotnost:  3,97 t 
 - Objem lopaty:   0,4 m3 
 - Hluk do okolí:   99 dB 
 

Přepravní rozměry a pracovní dosah: 
1 – 1386 mm 
2 – 3242 mm 
3 – 3954 mm 
4 – 2094 mm 
5 – 4067 mm 
6 – 3229 mm 
8 – 769 mm 
9 – 2438 mm 
10 – 226 mm 
14 – 1829 mm 
18 – 1282 mm 
20 – 374 mm 

 

Obrázek č. 33 – Rozměry a pracovní dosah smykem řízeného nakladače Caterpillar 272D2 [25] 
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6.1.7. Vibrační válec Caterpillar CB24B 
 

Vibrační válec bude použit na zhutnění výkopu před příjezdem pilotážní soupravy, 
hutnění staveništní komunikace a štěrkopískového podsypu pod základovou desku. Na 
stavbě bude použit jeden vibrační válec. 
 

Technické parametry: 
 - Výkon motoru:  24,4 kW 
 - Provozní hmotnost:  2,7 – 2,9 t 
 - Pracovní šířka:   1200 mm 
 

Přepravní rozměry: 
       
        1 – 2575 mm  
        2 – 1312 mm   
        3 – 1200 mm  
        4 – 2595 mm   
        5 – 1800 mm 
        6 – 1800 mm  
        7 – 620 mm 
        8 – 285 mm  

 
 

Obrázek č. 34 – Rozměry vibračního válce Caterpillar CB24B [26] 
 

6.1.8. Nákladní automobil TATRA T158 
 

Nákladní automobil bude použit pro odvoz vytěžené zeminy na deponii v Brně – 
Černovicích, která je od stavby vzdálena 12 km. Pro plynulý odvoz zeminy budou tedy 
potřeba minimálně 4 automobily. Na deponii se bude odvážet celkově 2476 m3 zeminy. 
 

Technické parametry: 
 - Výkon motoru:  340 kW 
 - Pohon:   8x8 
 - Užitečné zatížení:  28,25 t 
 - Max. přípustná hmotnost: 44,00 t 
 - Max. rychlost:   85 km/h 
 - Hluk do okolí:   101 dB 
 - Objem korby:   18 m3 

 

Přepravní rozměry: 

 
Obrázek č. 35 – Rozměry nákladního automobilu Tatra T158 [27] 
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6.2. ZAKLÁDÁNÍ A SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

6.2.1. Autodomíchávač Putzmeister P9 G 
 

Autodomíchávač bude sloužit k dopravě čerstvé betonové směsi z betonárny na 
staveniště. Autodomíchávače budou zajištěny přímo z konkrétní betonárny. Vzhledem 
k velkému množství dodávané betonové směsi budou použity autodomíchávače o 
minimálním objemu 9 m3. V případě betonáže stropní konstrukce budou na stavbě použity 
alespoň 4 autodomíchávače, aby byla zajištěna plynulá zásoba stavby betonovou směsí. 
 

Technické parametry: 
 - Hmotnost nástavby:  4120 kg 
 - Jmenovitý objem:  9,00 m3 
 - Geometrický objem:  16,06 m3 
 - Max. výška:   2694 mm 
 - Hluk do okolí:   100 dB 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 36 – Autodomíchávač Putzmeister P9 G [28] 
 

6.2.2. Autočerpadlo betonové směsi Putzmeister M36-4 
 

Autočerpadlo je navrženo pro přepravu betonové směsi na staveništi od 
autodomíchávače až na místo určení do dané konstrukce jako jsou svislé a vodorovné nosné 
konstrukce. Na stavbě bude vždy v průběhu betonáže jedno autočerpadlo. 
 

Technické parametry: 
 - Výškový dosah:  35,6 m  - Boční dosah:  31,4 m 
 - Hloubkový dosah:  23,1 m  - Rozbalovací výška: 8,5 m 
 - Výkon čerpadla:  160 m3/h - Dopravní tlak:  85 bar 
 - Průměr potrubí:  125 mm - Koncová hadice: max. 4,0 m 
 - Hluk do okolí:   110 dB 
 

Přepravní rozměry: 

 
 Obrázek č. 37 – Rozměry autočerpadla Putzmeister M36-4 [29] 
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Pracovní dosah: 

 
Obrázek č. 38 – Pracovní dosah autočerpadla Putzmeister M36-4 [29] 

 

6.2.3. Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
 

Věžový jeřáb bude sloužit k přepravě stavebního materiálu v rámci staveniště a 
k manipulaci s těžkými břemeny. Jedná se o přepravu výztuže, bednění, palet s materiálem, 
montované fasády a dalšího materiálu ze skládky materiálu do stavby.  
 

Technické parametry: 
 - Maximální výškový dosah: 35,0 m 
 - Maximální délka vyložení: 50 m / 1,45 t 
 - Maximální nosnost:  4,5-16,4 m / 8,00 t 
 - Váha konstrukce:  28,30 t 
 - Přepravní hmotnost:  31,50 t 
 - Hmotnost protizávaží:  44,00 t 
 - Přívodní kabel:  110 m / 400 V 
 - Hluk do okolí:   97,6 dB 
 

Přepravní rozměry: 

 
Obrázek č. 39 – Přepravní rozměry věžového jeřábu Liebherr 120 K.1 [30] 
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Pracovní dosah: 

 
Obrázek č. 40 – Dosah věžového jeřábu Liebherr 120 K.1 [30] 

 

Posouzení únosnosti jeřábu: 
- Nejtěžší břemeno: 

o Jako nejtěžší břemeno se uvažují palety akustických cihel, kdy jedna paleta má 

hmotnost 1400 kg, které bude přepravována do vzdálenosti max. 40 metrů. 

- Nejvzdálenější břemeno: 

o Jako nejvzdálenější břemeno se uvažuje panel prosklené fasády, který se bude 

přepravovat na vzdálenost 45 m a jeho hmotnost je 500 kg. 

- Nejvzdálenější a nejtěžší břemeno: 

o Jako nejvzdálenější a nejtěžší břemeno se uvažuje vak se substrátem na zelenou 

střechu, který se bude přepravovat do vzdálenosti 40 m a jeho hmotnost 

v suchém stavu bude cca 1200 kg a při nasycení vodou 2300 kg. 
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Obrázek č. 41 – Tabulka únosností věžového jeřábu Liebherr 120 K.1 [30] 

 

- Vyhodnocení: 

o Vzhledem k tomu, že se jedná o monolitickou stavbu, tak budou pomocí jeřábu 

přepravovány převážně díly bednění a výztuž, které požadované únosnosti 

vyhoví, stejně jako ostatní břemena (nejvzdálenější, nejtěžší), protože nebude 

překročena ani minimální únosnost jeřábu, což je 1450 kg na 50 metrech. 
 

6.2.4. Nákladní auto MAN TGA 28.360 + hydraulická ruka HIAB 288 EP4 
 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude využíván pro dovoz výztuže, bednění, 
lešení, vibračního válce a veškerého materiálu umístěného na paletách. Hydraulická ruka je 
umístěna hned za kabinou řidiče a slouží k manipulaci s přepravovaným materiálem a stroji. 
 

Technické parametry: 
 - Nosnost vozidla:  11,5 t 
 - Kapacita korby:  16 europalet 
 - Rozměr korby:   2,45 x 7,10 m 
 - Nosnost hydraulické ruky: 8800 kg 
 - Maximální vyložení:  12,60 m (nosnost 1700 kg) 
 - Minimální vyložení:  4,32 m 
 

Přepravní rozměry: 

 
 

Obrázek č. 42 – Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou HIAB [31], [32] 
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6.2.5. Tahač MAN TGX 26.540 s valníkem Goldhofer STZ-L4-45/80A F1 
 

Souprava tahače MAN TGX 26.540 s teleskopickým valníkem Goldhofer                                  
STZ-L4-45/80A F1 bude sloužit k přepravě pilotážní soupravy Soilmec SR-40 a většiny strojů 
pro zemní práce na staveniště. 
 

Technické parametry tahač: 
 - Výkon motoru:  397 kW 
 - Pohon:   6x4 
 - Max. hmotnost soupravy: 120 t 
 

Technické parametry valník: 
 - Max. hmotnost nákladu: 49 t 
 - Max. délka nákladu:  17 m 
 - Výška ložné plochy:  920 mm 
 

Přepravní rozměry:    Obrázek č. 43 – Tahač MAN TGX 26.540 [33]  

 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 44 – Tahač MAN s valníkem Goldhofer [34] 
 

6.2.6. Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
 

Stavební výtah bude sloužit především pro dopravu osob a stavebního materiálu na 
střechu při provádění plochých střech. Na stavbě bude umístěn jeden a jeho poloha bude 
upřesněna v závislosti na okolnostech během výstavby. 
 

Technické parametry: 
 - Max. výška:   100 m 
 - Max. nosnost - materiál: 850 kg 
 - Max. nosnost - lidé:  500 kg 

- Rychlost zdvihu - materiál: 24 m/min 
- Rychlost zdvihu - lidé:  12 m/min 
- Celková hmotnost:  807 kg 
- Pohon:   6,1 kW / 400 V 

 
 
 
 
 

Obrázek č. 45 – Stavební výtah GEDA 500Z/ZP [35] 
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7.1. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ČASOVÉHO PLÁNU 
 

Podrobný časový plán hlavního stavebního objektu SO01 byl zpracován v programu 
MS Project na základě importu položek z položkové rozpočtu z programu BUILD power S.  

Samotný položkový rozpočet je součástí přílohy P.08 – Položkový rozpočet objektu 
SO01. Podrobný časový plán je poté řešen v příloze č. P.09 – Harmonogram objektu SO01. Na 
základě tohoto časového plánu je vytvořena příloha č. P.10 – Finanční plán objektu SO01, kde 
je znázorněn průběh financí přesně dle průběhu jednotlivých prací stanovených 
v harmonogramu a dále je na základě tohoto časového plánu vytvořena také příloha č. 
P.11 – Nasazení pracovníků a strojů u objektu SO01 a dílčí harmonogram pro ploché střechy, 
který je znázorněn v příloze č. P.14 – Podrobný harmonogram plochých střech. 
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8.1. POTŘEBNÉ ZDROJE PRO VÝSTAVBU OBJEKTU 
 

Veškeré zdroje pro celý objekt jsou uvedeny v příloze č. P.12 – Limitky materiálů, strojů 
a pracovníků, která vychází ze zpracovaného položkového rozpočtu, který je obsažen 
v příloze č. P.08 – Položkový rozpočet objektu SO01. Obě tyto přílohy byly zpracovány 
v programu BUILD power S. 
 

8.2. FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE PRO PLOCHÉ STŘECHY  
 

Potřebné finanční a lidské zdroje pro etapu provádění plochých střech jsou uvedeny 
v příloze č. P.15 – Finanční plán plochých střech, která vychází z dílčího harmonogramu 
uvedeného v příloze č. P.14 – Podrobný harmonogram plochých střech. 
 

8.3. MATERIÁLOVÉ ZDROJE PRO PLOCHÉ STŘECHY 
 

Pro konkrétní technologickou etapu provádění plochých střech jsou veškeré 
potřebné materiálové zdroje uvedeny v následující tabulce. Tyto zdroje vychází z přílohy č. 
P.12 – Limitky materiálů, strojů a pracovníků a na stavbu budou dodávány s dostatečným 
předstihem. Realizace této technologické etapy se dle dílčího harmonogramu uvedeného 
v příloze č. P.14 – Podrobný harmonogram plochých střech předpokládá od 7.2.2022 do 
16.5.2022. 
 

Název MJ 
Počet 

MJ 
Celková 

cena 
Termín 
dodání 

Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 100 mm m2 1 228,9 642 725,16,- 18.2.2022 
Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 150 mm m2 774,3 631 735,88,- 18.2.2022 
Deska spádová EPS 100 BACHL, tl. 150 - 250 mm m3 90,9 256 787,56,- 18.2.2022 
Fólie Fatrafol 808 tl. 2,5 mm, š. 1300 mm střešní m2 794,6 221 856,48,- 28.2.2022 
Hmoždinka talířová FDD-Plus 50x335-R ks 4 550,7 192 814,40,- 18.2.2022 
Fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, š. 1300 mm střešní m2 722,3 149 206,14,- 28.2.2022 
Dlaždice betonová 50x50x6 cm šedá m2 392,0 156 057,47,- 26.4.2022 
Rozchodník skalní - květináč 9 cm ks 2 925,0 132 093,00,- 3.5.2022 
Netřesk horský - květináč 9 cm ks 2 925,0 132 093,00,- 3.5.2022 
Substrát střešní extenziv B RNSO 80 m3 68,3 134 684,55,- 21.4.2022 
Fólie nopová DELTA FLORAXX 2x20 m nopy 20 mm m2 690,9 123 356,86,- 1.4.2022 
Hmoždinka talířová FDD 50 x 300 ks 5 161,5 118 558,83,- 18.2.2022 
Parozábrana Glastek 40 Special m2 1 666,4 75 438,63,- 11.2.2022 
Geotextilie Filtek 300 g/m2 2x50 m m2 2 418,9 62 600,83,- 25.2.2022 
Okapní plech OPR AluMat, SATJAM Rapid ks 105,1 41 302,55,- 25.2.2022 
Oplechování atiky rš 630 mm, pozink. plech tl. 0,5 mm m 132,1 34 483,24,- 18.4.2022 
TerraCottem fyzikální půdní kondicionér po 20 kg kg 70,2 26 254,80,- 21.4.2022 
GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 200 g/m2 šíře do 8,8 m m2 839,1 19 206,88,- 4.4.2022 
Asfaltový penetrační nátěr Penetral ALP kg 57,6 10 576,88,- 11.2.2022 
Štěrkopísek frakce 0-32 B t 63,4 21 888,05,- 26.4.2022 
DEKTAPE REFLEX páska š. 48 mm x 50 m m 1 622,2 8 354,20,- 11.2.2022 
Kamenivo těžené frakce 0/4 B t 50,7 17 006,03,- 21.4.2022 
Malta cementová MC-10 pro zdění, pojivo CEM II m3 1,9 5 305,26,- 11.2.2022 
Šroub přesný 021103 5S lisovaný M6 x 20 mm ks 418,0 206,65,- 11.2.2022 
Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 4,2 x 16 mm ks 279,0 22,83,- 11.2.2022 
Podložka přesná 021702 tvar A otvor 6,4 mm ks 696,0 54,68,- 11.2.2022 
Podložka pod nýty 021726 otvor 4,3 mm ks 279,0 28,40,- 11.2.2022 
Nýt s plochou hlavou 022330 Al d 4x10 mm ks 279,0 105,10,- 11.2.2022 
Hřebíky stavební 02 2810 1x20 kg 0,42 23,50,- 11.2.2022 

Celková cena za materiál 3 082 734,84,- 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

1.1. Základní údaje o objektu 
 

Jedná se o stavbu nového pavilonu, který rozšíří kapacitu stávající ZŠ ve Šlapanicích 
a bude vybudován v jejím areálu na parcelách č. 16/1, 3032/1 a 82/7. Stávající budovy budou 
dále sloužit svému účelu a provoz v nich nebude nijak omezen.  Objekt bude třípodlažní, bez 
podsklepení a obdélníkového půdorysu, ze kterého vystupují jednotlivé učebny a další 
prostory. V objektu bude umístěno 10 kmenových učeben, družina, sborovna, 3 kabinety, 
hromadné šatny, technické a hygienické zázemí a jídelna s výdejnou jídel a zázemím. Celý 
objekt bude mít kapacitu pro 300 žáků, 15 pedagogů a jídelna bude mít 78 míst. 

Pavilon F bude proveden jako železobetonový monolitický skelet v kombinaci se 
svislými nosnými stěnami včetně výtahové šachty. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem z minerální vaty. Stropy budou tvořeny jako monolitické desky. 
Založení objektu bude na pilotách. Vnitřní nenosné konstrukce budou vyzděny 
z keramických příčkovek. Výplně otvorů budou hliníkové, příp. dřevohliníkové a vstupní 
dveře a prosklená sloupkopříčková fasáda budou z hliníkových profilů. Objekt bude 
zastřešen třemi druhy střech. Jedná se o vegetační jednoplášťovou plochou střechou, 
pochozí střechu a nepochozí střechu. 
 

1.2. Základní informace o procesu 
 

Hlavním procesem tohoto technologického předpisu je vyhotovení monolitické 
stropní konstrukce nad 1. NP. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou stropní deskou 
o tloušťce 25 cm a ploše 1295 m2. Celkový objem betonu potřebný na vybetonování stropní 
desky je 323,8 m3. 
 

2. MATERIÁL, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA 
 

2.1. Materiál 
 

Stropní konstrukce bude tvořena železobetonem tloušťky 250 mm, kdy bude použit 
beton třídy C25/30-XC1X-S3 a výztuž z oceli B500B s vyztužením 140 kg/m3. Celkový objem 
betonu potřebný na vybetonování stropní desky je 323,8 m3, do kterého bude umístěna 
výztuž dle projektové dokumentace o celkové hmotnosti 45,33 tun. 

Výztuž bude kladena na distanční podložky tak, aby bylo dodržené předepsané krytí 
výztuže 25 mm, a bude kladena do předem připraveného systémového bednění DOKA, které 
bude opřeno o základovou desku. Celková bedněná plocha stropní konstrukce je 1295 m2. 

Vzhledem k rozsáhlosti stavby bude betonáž probíhat na 2 části. Práce budou 
probíhat průběžně, což znamená, že se pracovníci po vybednění první části plynule přesunou 
na druhou část. Stejné to bude i v případě vázání výztuže. Po vyvázání a kontrole výztuže 
každé části proběhne vždy rovnou betonáž a práce budou mezitím pokračovat na další části 
stropní konstrukce (postup prací viz. příloha č. P.09 – Harmonogram objektu SO01).  

Orientační výpis dílců bednění je obsažen v příloze č. P.13 – Model nosné konstrukce a 
bednění stropu. 
 

2.2. Skladování 
 

Veškeré materiály budou uskladněny na předem vytyčené skládky. Ocel bude 
uložena na pevný a rovný podklad tak, aby nebyla přímo vystavena dešti z důvodu koroze, a 
bude od sebe oddělena podle průměrů prutů a označena identifikačním štítkem, aby 
nemohlo dojít k záměně jednotlivých druhů výztuží. 



87 
 

Bednění bude na staveništi skladováno na dlouhodobé skládce na paletách do max. 
výšky 1,5 m a před opětovným použitím v dalším podlaží bude na předem určené ploše na 
staveništi očištěno od zbytků betonu a odbedňovacího přípravku z předchozí betonáže. 

Drobný materiál a pracovní nářadí bude uskladněno v uzamykatelných skladech. 
 

2.3. Doprava 
 

Primární doprava na staveniště bude zajištěna dodavateli materiálů. Betonářská 
výztuž bude na stavbu dodána z firmy Ferona a.s. (Vídeňská 89, 639 00 Brno) pomocí 
nákladního automobilu MAN TGA 28.360 s hydraulickou rukou HIAB. Betonová směs bude 
na stavbu dopravena pomocí autodomíchávače Putzmeister P9 G o objemu 9 m3 z betonárny 
FRISCHBETON s.r.o. (Jahodová 60, 620 00 Brno). Bednění bude na stavbu zapůjčeno z firmy 
Česká Doka bednící technika spol. s.r.o. (Kšírova 638/265, 619 00 Brno) a na stavbu bude 
dopraveno pomocí nákladního automobilu MAN TGA 28.360 s hydraulickou rukou HIAB. 

Sekundární doprava po staveništi bude zajištěna pomocí věžového jeřábu, který 
bude přepravovat bednící dílce a ocelovou výztuž. Doprava betonu po staveništi bude 
zajištěna pomocí autočerpadla Putzmeister M36-4.  

Drobnější materiál bude po stavbě dopravován ručně, případně pomocí stavebních 
koleček. 

 

3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

Práce na stropních konstrukcích budou probíhat pravděpodobně v měsíci srpnu a 
započnou ihned po skončení betonáže a odbednění svislých nosných konstrukcí. Práce lze 
realizovat pouze za příznivých podmínek, tj. betonářské práce nesmějí probíhat za teploty 
nižší než 5 °C (za předpokladu, že v betonu nejsou přidány přísady, které by práci při nižší 
teplotě umožňovaly). Při vyšších teplotách než 30 °C musí být beton kropen vodou (min. 2x 
denně nebo dle potřeby – nesmí vyschnout). Svářečské práce nesmějí na stavbě probíhat za 
teplot nižších než -10 °C. Práce na stropních konstrukcích (práce ve výškách) musejí být 
přerušeny také v případě překročení rychlosti větru 8 m/s, při bouři, silném dešti, sněžení 
nebo v případě snížení viditelnosti na méně než 30 metrů. 

Doprava materiálu na stavbu bude zajištěna z ulice Zemědělská ve Šlapanicích. 
Elektrická energie a pitná voda budou odebírány z už zbudovaných přípojek. Prostor 
staveniště bude v celé ploše oplocen buď stávajícím oplocením investora nebo mobilním 
oplocením výšky 1,8 metru. Příjezd na staveniště bude napojen na přiléhající komunikaci a 
vjezd na staveniště bude uzavřen uzamykatelnou bránou. Staveništní komunikace bude
jednoproudová a bude částečně tvořena stávající zpevněnou plochou nevyužívaného hřiště 
a v ostatních částech zhutněnou vrstvou štěrkopísku nebo recyklátu. Skládka pro stavební 
materiál bude na rovné, dostatečně pevné a odvodněné ploše. Pro materiál, který nesmí být 
vystaven klimatickým vlivům, a drobné nářadí bude skladování řešeno pomocí 
uzamykatelného kontejneru. Pro potřeby pracovníků bude na staveništi umístěna stavební 
buňka, která bude sloužit jako zázemí pro pracovníky, a dále mobilní WC, které bude 
zajišťovat základní hygienické podmínky. 

Prací na stropních konstrukcích se mohou zúčastnit pouze osoby pověřené, 
proškolené a vybavené předepsanými pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky.  Dále 
budou všichni pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, technologickým předpisem 
dané etapy a s plánem BOZP. Všichni pracovníci musejí mít platné profesní průkazy potřebné 
pro svoji profesi, případně řidičské průkazy. 

Provádění veškerých prací proběhne za dodržování všech obecných platných 
vyhlášek, nařízení a příslušných ČSN.  
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4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 

Při předání musí být pracoviště uklizené a bez zbytků materiálů z předchozí etapy. 
Před zahájením prací na stropní konstrukci musí stavbyvedoucí za účasti investora nebo 
technického dozoru investora provést kontrolu provedení svislých nosných konstrukcí. 
Nosné železobetonové stěny a sloupy musí mít předepsané rozměry a musí být dostatečně 
únosné, vodorovné, svislé a provedeny dle projektové dokumentace a o jejich stavu bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Kontrola konstrukcí bude provedena vizuálně a 
pomocí měření. O převzetí pracoviště bude vystaven protokol o předání pracoviště. 

Pro potřeby pracovníků bude na staveništi umístěna stavební buňka, která bude 
sloužit jako zázemí pro pracovníky, a dále mobilní WC, které bude zajišťovat základní 
hygienické podmínky. Dále bude zajištěna buňka sloužící ke skladování nářadí a materiálu. 

Celé staveniště bude oplocené a u vstupu na pozemek bude umístěna cedule 
informující o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám.  

Veškeré práce budou provedeny v souladu s ČSN a předpisy BOZP. 
 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

Dělníci musejí mít požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni 
zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně 
životního prostředí. Všichni řidiči jsou povinni se prokázat platným řidičským průkazem a 
oprávněním. Na provádění bude dohlížet pověřená osoba – stavbyvedoucí nebo mistr. 
 

Řídící pracovníci: 
- 1x stavbyvedoucí – platná autorizace 
- 1x mistr – vedoucí čety 

Obsluha strojů: 
- 1x obsluha věžového jeřábu – profesní průkaz 
- 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou – řidičský průkaz skupiny C, 

profesní průkaz řidiče  
Četa pro betonáž: 

- 3x řidič autodomíchávače – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz řidiče 
- 1x obsluha autočerpadla – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz 
- 8x tesař (montáž bednění a odbednění) – vazačský průkaz 
- 8x vazač výztuže/svářeč – svářečský průkaz 
- 6x betonář 

 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

6.1. Velké stroje 
- 1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 

- 3x Autodomíchávač Putzmeister P9 G – objem 9 m3 

- 1x MAN TGA 28.360 s hydraulickou rukou HIAB 

- 1x Autočerpadlo Putzmeister M36-4 
 

6.2. Elektrické stroje a nářadí 
- 2x Ponorný vibrátor MAR-POL 

- 1x Svářecí agregát KIT 205 Standart 

- 1x Úhlová bruska Makita GA9050R 

- 1x Elektrická ohýbačka oceli 
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6.3. Měřící pomůcky 
- 1x Totální stanice SOUTH NTS-360R6 

- Ocelové pásmo, svinovací metr, vodováha, olovnice, Schmidtovo kladívko 
 

6.4. Ruční nářadí a pomůcky 
- Kladivo, armovací kleště, pákové kleště, pilka na železo, žebřík, lopata 

 

6.5. Osobní ochranné pomůcky 
- Pracovní oděv, pevná pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranná přilba, reflexní 

vesta, svářečská kukla a svářečský oděv 
 

7. PRACOVNÍ POSTUP 
 

7.1. Přípravné práce 
 

Proběhne kontrola dokončených svislých nosných konstrukcí – tj. kontrola únosnosti,
rozměrů a rovinnosti stěn a sloupů. 
 

7.2. Montáž bednění 
 

Nastavovacím třmenem provedeme hrubé výškové nastavení stropní podpěry a 
osadíme na ni hlavici H20. Přitom dbáme na to, aby byla dodržena spouštěcí výška 60 mm. 
Poté postavíme opěrnou trojnožku a do ní postavíme stropní podpěru, kterou upevníme 
upínací pákou. Takto připravené stropní podpěry rozmístíme dle výkresu bednění do 
místností po vzdálenosti 2 metry ve směru podélného nosníku. Poté pomocí montážních 
vidlic budeme ukládat podélné nosníky do spouštěcích hlavic (při napojení nosníků budou 
uloženy 2 podélné nosníky do jedné hlavice). Po rozmístění všech stropních podpěr 
s trojnožkou a umístění podélných nosníků bude provedena nivelace a urovnání nosníků do 
správné výšky podle požadované výšky stropu od základové desky. 

Po urovnání podélných nosníků na ně opět pomocí montážních vidlic uložíme příčné 
nosníky po patřičných vzdálenostech (500-750 mm dle výkresu bednění). Až budou všechny 
příčné nosníky uloženy na místech, tak bude provedena montáž mezipodpěr (na stropní 
podpěru nasadíme přidržovací hlavici H20 DF a zajistíme ji integrovaným třmenem). 
Mezipodpěry budou rozmístěny dle výkresu bednění mezi hlavní stropní podpěry tak, aby 
vzdálenost od hlavních podpěr nebyla větší než 1 metr. 

Na takto připravené nosníky budou uloženy panely DOKADUR, které budou před 
betonáží opatřeny odbedňovacím prostředkem DOKA – OPTIX. Všechny nosníky budou 
vyloženy ještě min. 1,25 m od projektované hrany stropní desky a bude na ně osazeno 
bednění čela stropní desky a systémové zábradlí a podlážky, čímž vznikne pracovní plošina 
a zároveň i kolektivní ochrana proti pádu. 

Po dokončení bednění v první části stropní konstrukce budou práce plynule 
pokračovat na druhé části stropní konstrukce, čímž dojde ke zkrácení doby výstavby. 
 

7.3. Příprava výztuže 
 

Do bednění budou vazači výztuže dle projektové dokumentace vkládat jednotlivé 
pruty výztuže, které budou svazovat vázacím drátem na minimální stykovou délku dle 
výkresu výztuže. Krytí výztuže (dle PD 25 mm) bude zajištěno distančními tělísky. Výztuž 
nesmí být znečištěna a její povrch nesmí být narušen korozí (dovolena pouze povrchová 
koroze bez oslabení prvku). Před zabetonováním zkontroluje výztuž statik a stavbyvedoucí. 
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Nejprve bude opět vyvázána výztuž v první části stropní konstrukce a poté budou 
práce plynule pokračovat na druhé části, kde už bude zhotoveno bednění. 
 

7.4. Uložení betonové směsi 
 

Beton bude na stavbu dovážen průběžně pomocí 3 autodomíchávačů, které budou 
zásobovat stavbu čerstvou betonovou směsí tak, aby během betonáže nevznikaly přestávky
a beton byl zpracován do 90 minut od namíchání, aby došlo ke správnému spojení betonu. 
Před zahájením betonáže proběhne kontrola betonové směsi. Betonáž bude probíhat 
pomocí autočerpadla z maximální výšky 1,5 m (kvůli rozmísení kameniva) do tloušťky stropu 
250 mm. Pracovní spára mezi jednotlivými etapami bude umístěna v místě nulového 
momentu mezi podporami a její polohu určí statik. Betonáž každé části proběhne během 
jednoho dne. 
 

7.5. Hutnění betonové směsi 
 

Beton bude hutněn pomocí ponorného vibrátoru a uhlazen latí, ale musí být dbáno 
na to, aby nebyl převibrován. 
 

7.6. Technologická přestávka 
 

Po betonáži první části budou probíhat práce na bednění a vázání výztuže u druhé 
části stropní konstrukce. Vzhledem k betonáži stropu v srpnu se dají předpokládat vysoké 
teploty, a proto bude nutné během ostatních prací beton minimálně 2x denně kropit vodou 
nebo ho chránit fólií, aby se zabránilo nadměrnému odpařování vody. Vzhledem 
k dostatečnému množství bednění na stavbě a časové prodlevě 1 měsíc mezi betonáží stropu 
v prvním podlaží a zřízením bednění ve druhém podlaží není nutné stropní konstrukci 
částečně odbedňovat. 

Technologická přestávka u stropní konstrukce proběhne tedy pouze v délce 3 dní, 
kdy nebudou moci na konstrukci probíhat žádné další práce. Poté mohou být dle 
harmonogramu realizovány práce na monolitických svislých nosných konstrukcí ve druhém 
podlaží. 
 

7.7. Odbednění konstrukce 
 

Odbednění stropní konstrukce proběhne tedy kompletně až po 28 dnech od 
betonáže druhé části bez částečného odbedňování. V případě potřeby bednění může být 
první část odbedněna po 28 dnech od její betonáže a nemusí se tak čekat na uplynutí této 
doby od betonáže druhé části. Odbednění stropní konstrukce bude provedeno tak, že se 
nejprve odstraní všechny mezipodpěry, které budou uloženy do ukládací palety. Po 
odstranění mezipodpěr zůstane už pouze rastr z hlavních stropních podpěr. Poté úderem 
kladiva na klín spouštěcí hlavice spustíme bednění stropu a odstraníme uvolněné mezilehlé 
příčné nosníky (sklopíme příčné nosníky, vytáhneme je a odložíme do ukládací palety). Poté 
odstraníme panely DOKADUR, očistíme je a ošetříme odbedňovacím prostředkem na 
předem připraveném místě na staveništi, abychom mohli bednění znovu použít u stropní 
konstrukce v dalším podlaží. Na závěr demontujeme zbývající příčné a podélné nosníky a 
stropní podpěry. 
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7.8. Znovupodepření stropní konstrukce 
 

Vzhledem k tomu, že ihned po odbednění stropní konstrukce v prvním podlaží 
začnou probíhat práce na zřízení bednění stropní konstrukce ve druhém podlaží, tak bude 
vhodné stropní konstrukci ještě bodově podepřít, aby nebyla tolik namáhána a aby byla tíha 
dalšího stropu přenášena do základové desky. V tomto případě je nutné, aby stropní 
podpěry byly umístěny nad sebou, aby nedocházelo k vnášení momentů do již hotové 
stropní konstrukce prvního podlaží. 

Práce na svislých nosných konstrukcích v druhém podlaží budou probíhat za plného 
podepření stropní konstrukce a budou moci být na dané části zahájeny nejdříve 3 dny po její 
betonáži. 
 

8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí pracoviště. A to jak 
po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 
 

8.1. Vstupní kontrola 
 

Bude zkontrolována připravenost pracoviště, správné vytyčení pracoviště a 
zabezpečení pracoviště z bezpečnostních důvodů. Proběhne také kontrola projektové 
dokumentace a provedení svislých železobetonových nosných konstrukcí (rovinnost, svislost, 
tloušťka). Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
 

Bednění 
- U bednění bude zkontrolováno jeho dodání, technický stav, množství a správné 

uskladnění. Poškozené prvky nebudou moci být na stavbě použity. 

Výztuž 
- U výztuže bude zkontrolováno její dodání dle objednávky, stav, kvalita správné 

průměry a množství dodané výztuže, správné uskladnění a označení jednotlivých 

druhů výztuže identifikačním štítkem. Výztuž, která bude narušena korozí, nesmí být 

použita. Je dovolena pouze povrchová koroze, která neoslabuje průměr prutu. 

Beton 
- U betonu bude zkontrolováno dodání správné třídy betonu dle dodacího listu. Bude 

kontrolována zejména pevnostní třída, velikost zrn kameniva a stupeň konzistence. 

Kontroly budou prováděny pomocí standartních zkoušek dle příslušných ČSN jako je 

zkouška sednutí kužele, zkouška rozlitím, zkouška Vebe a zkouška zhutnitelnosti. 
 

8.2. Mezioperační kontrola 
 

Je pravidelně prováděna vedoucím čety a náhodně stavbyvedoucím. Bude 
prováděna kontrola dodržování BOZP, používání osobních ochranných pomůcek a kontrola 
klimatických podmínek. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 

Po celou dobu výstavby je nutné dohlížet na čistotu veřejných komunikací a provádět 
každý den jejich kontrolu (zvláště za deštivého počasí). 
 

Bednění 
- U bednění bude provedena kontrola správného umístění prostupů, montáže 

systémového bednění, jeho stability a polohy dle výkresu bednění. Dále je nutné, aby 

bednění bylo očištěno a zbaveno nečistot a opatřeno odbedňovacím prostředkem. 
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Výztuž 
- Před zahájením betonáže proběhne kontrola osazené výztuže. Bude kontrolováno 

zejména dodržení předepsaného krytí výztuže dle projektové dokumentace, čistota 

výztuže, a především její umístění a správnost uložení. Kontrolu výztuže provede 

stavbyvedoucí nebo mistr, statik a technický dozor investora. 

Beton 
- Před samotnou betonáží bude zkontrolována teplota, jelikož bez přidání speciálních 

přísad do betonu nemůže být betonáž prováděna za teplot nižších než 5 °C. Poté 

bude prováděna kontrola ukládání betonu do bednění, což nesmí být prováděno 

z výšky vyšší než 1,5 m (kvůli rozmísení kameniva) a kontrola správného hutnění 

betonové směsi. 

- Po betonáži musí být prováděna kontrola správného ošetřování betonu. Beton musí 

být chráněn před nepříznivými klimatickými vlivy jako je déšť, sníh a námraza 

například pomocí rohoží nebo fólie anebo naopak před příliš vysokými teplotami 

pomocí kropení, aby nedocházelo k nadměrnému odpařování vody a praskání 

betonu.  
 

8.3. Výstupní kontrola 
 

Bude provedena kontrola přesnosti provedení monolitické stropní desky a prostupů 
pro instalace podle projektové dokumentace, kontrola povrchu a rovinnosti stropní desky 
(+- 5 mm na dvoumetrové lati).  

U kontroly bude přítomen stavbyvedoucí, vedoucí čety a technický dozor investora. 
Vše se zaznamená do stavebního deníku spolu s návrhy na odstranění nedostatků do 
určeného data. 
 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

BOZP na staveništi bude zpracováno dle následujících zákonů a vyhlášek: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízením 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 staveništích 
o Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na 
staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán, 
uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 

o Další požadavky na staveniště – obecné požadavky 
 I. Požadavky na zajištění staveniště 

• 1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 
- a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 



93 
 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 

- d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

• 2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

• 4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

• 8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• 1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 

být pevná a stabilní s ohledem na 
- a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
- b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
- c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

• 2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

• 4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. 

• 5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení 
práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

• 6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 

o Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

• 1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 

• 2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
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 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
• 1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 

• 2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 

 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
• 1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 

betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 

• 2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

• 3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

• 6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 

• 7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
- a) přehýbat hadice, 
- b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li 

pro to konstruovány, 
- c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice. 
• 8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby 

obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím 
se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

• 9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od 
okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

• 10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
• 11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
• 12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

• 13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 IX. Vibrátory 

• 1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. 

• 2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

o Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 

• 1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

• 2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 
prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 
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Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 

• 3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 

• 4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

• 15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět 
pouze podle stanoveného technologického postupu. 

• 16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 

 IX. Betonářské práce a práce související 
• IX.1 Bednění 

- 1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí.
Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. 

- 2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo 
možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

- 3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

- 4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání 
a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 

• IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
- 2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 

bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, 
popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 

- 3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

- 4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla. 

• IX.3 Odbedňování 
- 1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 
smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

- 2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 
Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 
neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá 
na demontovaných částech bednění a podpěr. 

- 3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
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- 4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 
tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

• IX. 5 Práce železářské 
- 1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 

uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 

- 2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

- 3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. [9]

 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Na ukládání stavebního odpadu budou použity 2 kontejnery o objemu 3 m3. Jeden 
bude sloužit pro odvoz obalových materiálů, druhý pro směsný komunální odpad. Železný a 
ocelový odpad bude odvezen do sběrny kovového odpadu. Na stavbě budou provedena 
opatření proti snížení prašnosti (při pojezdu vozidel zajištěno kropení) a hluku (pracovní 
doba v pracovní den od 7 do 20 hod). 

Na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a 
podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.  
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie Likvidace 

13 02 Odpadní motorové, převodové, mazací oleje  N Ekologická likvidace 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O Spálení na staveništi 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Tříděný odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Skládka komunálního 
odpadu 
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1.  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

1.1. Základní údaje o objektu 
 

Jedná se o stavbu nového pavilonu, který rozšíří kapacitu stávající ZŠ ve Šlapanicích 
a bude vybudován v jejím areálu na parcelách č. 16/1, 3032/1 a 82/7. Stávající budovy budou 
dále sloužit svému účelu a provoz v nich nebude nijak omezen.  Objekt bude třípodlažní, bez 
podsklepení a obdélníkového půdorysu, ze kterého vystupují jednotlivé učebny a další 
prostory. V objektu bude umístěno 10 kmenových učeben, družina, sborovna, 3 kabinety, 
hromadné šatny, technické a hygienické zázemí a jídelna s výdejnou jídel a zázemím. Celý 
objekt bude mít kapacitu pro 300 žáků, 15 pedagogů a jídelna bude mít 78 míst. 

Nově budovaný pavilon bude proveden jako železobetonový monolitický skelet 
v kombinaci se svislými nosnými stěnami včetně výtahové šachty. Obvodový plášť bude 
zateplen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Stropy budou tvořeny jako 
monolitické desky. Založení objektu bude na pilotách. Vnitřní nenosné konstrukce budou 
vyzděny z keramických a pórobetonových příčkovek. Výplně otvorů budou hliníkové, příp. 
dřevohliníkové a vstupní dveře a prosklená sloupkopříčková fasáda budou z hliníkových 
profilů. Objekt bude zastřešen třemi druhy střech. Jedná se o vegetační jednoplášťovou 
plochou střechou, pochozí střechu a nepochozí střechu.  
 

1.2. Základní informace o procesu 
 

Vzhledem k tomu, že se na objektu nacházejí tři druhy plochých střech, tak se tento 
technologický předpis zabývá pouze zastřešením nad částí objektu, kde se nachází vegetační 
střecha, jelikož se jedná o nejsložitější skladbu. Tato střecha bude realizována na stropní 
konstrukci 2. NP a bude mít rozlohu 390 m2. Celková tloušťka skladby konstrukce je cca 
500 mm v závislosti na tloušťce vrstvy substrátu.  
 

2. MATERIÁL, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA 
 

2.1. Materiál 
 

Množství hlavního stavebního materiálu, který bude potřebný pro vytvoření 
vegetační střechy je uvedeno v následující tabulce včetně ztratného. Doplňkový materiál zde 
není uveden, ale je zahrnut v ceně jednotlivých položek rozpočtu, který je uveden v příloze č. 
P.08 – Položkový rozpočet objektu SO01. 
 

Pořadí Druh vrstvy Materiál MJ 
Množství 

MJ 
1 Penetrační Asfaltový penetrační nátěr Penetral ALP kg 14,8 
2 Parozábrana Glastek 40 Special m2 468,0 

3 Tepelněizolační 
Polystyrenová deska BACHL XPS 300 SF, tl. 100 mm m2 390,0 
Polystyrenová deska BACHL XPS 300 SF, tl. 100 mm m2 390,0 

4 Separační Geotextilie Filtek 300 g/m2 2x50 m m2 448,5 
5 Hydroizolační Fólie Fatrafol 808 tl. 2,5 mm, š. 1300 mm střešní m2 448,5 
6 Ochranná Geotextilie Filtek 300 g/m2 2x50 m m2 448,5 
7 Drenážní Fólie nopová DELTA FLORAXX 2x20 m nopy 40 mm m2 448,5 
8 Filtrační Geotextilie Filtek 300 g/m2 2x50 m m2 448,5 

9 Stabilizační 
Substrát střešní extenziv B RNSO 80 m3 68,3 
Prané říční kamenivo fr. 16-32 mm m3 6,7 

10 Vegetační Suchomilné rostliny – rozchodník, netřesk ks 5850 
- Dělící Al kačírková lišta TOPWET m 160,1 
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2.2. Skladování 
 

Veškeré materiály budou uskladněny na předem vytyčené skládky na pevné, rovné a 
odvodněné ploše. Tepelná izolace střechy bude v balících a může být vrstvena na sebe. 
Asfaltové pásy mohou být skladovány v horizontální i vertikální poloze a geotextilie a nopové 
fólie budou skladovány na paletách ve vodorovné poloze. 

Drobný materiál a pracovní nářadí bude uskladněno v uzamykatelných skladech. 
 

2.3. Doprava 
 

Primární doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelem materiálu. Jelikož se 
jedná o běžně dostupný stavební materiál, tak bude dovážen přímo ze stavebnin PRO-DOMA 
(Tvarožná 383, 664 05 Tvarožná) pomocí nákladního automobilu MAN TGA 28.360 
s hydraulickou rukou HIAB. 

Sekundární doprava po staveništi bude zajištěna pomocí věžového jeřábu, který 
bude přepravovat palety s izolací, a především vaky se střešním substrátem. Další možnost 
dopravy materiálu bude pomocí stavebního výtahu, což se týká především drobnějšího 
materiálu.  
 

3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

Práce na střešních konstrukcích pravděpodobně započnou v únoru natavováním 
parozábrany. Ovšem další práce na pokládání souvrství vegetační střechy budou probíhat až 
jako poslední ze všech střech, což znamená pravděpodobně v dubnu. Práce při natavování 
parozábrany mohou být realizovány pouze za příznivých podmínek, tj. nesmějí probíhat za 
teploty nižší než 5 °C (teplota vzduchu, pásu i podkladu) a teploty ve stínu vyšší než 25 °C 
(= teplota pásu 50 °C). Vzhledem k tomu, že se jedná o práci ve výškách, tak práce musejí být 
rovněž přerušeny také v případě překročení rychlosti větru 8 m/s, při bouři, silném dešti, 
sněžení nebo v případě snížení viditelnosti na méně než 30 metrů 

Doprava materiálu na stavbu bude zajištěna z ulice Zemědělská ve Šlapanicích. 
Elektrická energie a pitná voda budou odebírány z už zbudovaných přípojek. Prostor 
staveniště bude v celé ploše oplocen buď stávajícím oplocením investora nebo mobilním 
oplocením výšky minimálně 1,8 metru. Příjezd na staveniště bude napojen na přiléhající 
komunikaci a vjezd na staveniště bude uzavřen uzamykatelnou bránou. Staveništní 
komunikace bude jednoproudová a bude částečně tvořena stávající zpevněnou plochou 
nevyužívaného hřiště a v ostatních částech zhutněnou vrstvou štěrkopísku nebo recyklátu. 
Skládka pro stavební materiál bude na rovné, dostatečně pevné a odvodněné ploše. Pro 
materiál, který nesmí být vystaven klimatickým vlivům, a drobné nářadí bude skladování 
řešeno pomocí uzamykatelného kontejneru. Pro potřeby pracovníků bude na staveništi 
umístěna stavební buňka, která bude sloužit jako zázemí pro pracovníky, a dále mobilní WC, 
které bude zajišťovat základní hygienické podmínky. 

Prací na střešních konstrukcích se mohou zúčastnit pouze osoby pověřené, 
proškolené a vybavené předepsanými pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky.  Dále 
budou všichni pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, technologickým předpisem 
dané etapy a s plánem BOZP. Všichni pracovníci musejí mít platné profesní průkazy potřebné 
pro svoji profesi, případně řidičské průkazy. 

Provádění veškerých prací proběhne za dodržování všech obecných platných 
vyhlášek, nařízení a příslušných ČSN.  
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4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 

Při předání musí být pracoviště uklizené a bez zbytků materiálů z předchozí etapy. 
Před zahájením prací na střešní konstrukci musí stavbyvedoucí za účasti investora nebo 
technického dozoru investora provést kontrolu provedení vodorovné nosné konstrukce ve 
2. NP, na které bude celá konstrukce střechy ležet. Konstrukce musí mít předepsanou 
rovinnost, což může být v případě potřeby přizpůsobeno zbroušením povrchu a musí být 
zbavena prachu a nečistot. Dále musí být zkontrolováno správné umístění prostupů stropní 
konstrukcí. V tomto případě se jedná především o umístění světlíků a zejména vpustí. 
O všech provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Kontrola 
konstrukcí bude provedena vizuálně a pomocí měření. O převzetí pracoviště bude vystaven 
protokol o předání pracoviště. 

Pro potřeby pracovníků bude na staveništi umístěna stavební buňka, která bude 
sloužit jako zázemí pro pracovníky, a dále mobilní WC, které bude zajišťovat základní 
hygienické podmínky. Dále bude zajištěna buňka sloužící ke skladování nářadí a materiálu. 

Celé staveniště bude oplocené a u vstupu na pozemek bude umístěna cedule 
informující o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám.  

Veškeré práce budou provedeny v souladu s ČSN a předpisy BOZP. 
 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

Dělníci musejí mít požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni 
zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně 
životního prostředí. Všichni řidiči jsou povinni se prokázat platným řidičským průkazem a 
oprávněním. Na provádění bude dohlížet pověřená osoba – stavbyvedoucí nebo mistr. 
 

Řídící pracovníci: 
- 1x stavbyvedoucí – platná autorizace 
- 1x mistr – vedoucí čety 

Obsluha strojů: 
- 1x obsluha věžového jeřábu – profesní průkaz 
- 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou – řidičský průkaz skupiny C, 

profesní průkaz řidiče  
Četa pro provádění vegetační střechy: 

- 4x izolatér – certifikát k provádění hydroizolací a tepelných izolací 
- 2x pomocný dělník – vazačský průkaz 

 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

6.1. Velké stroje 
- 1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 

- 1x MAN TGA 28.360 s hydraulickou rukou HIAB 

- 1x Smykem řízený nakladač Caterpillar 272 D2 

- 1x Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
 

6.2. Elektrické stroje a nářadí 
- 1x Bruska na podlahy Husqvarna PG 400 

- 1x Průmyslový vysavač 

- 1x Horkovzdušný svařovací automat, ruční přístroj pro svařování horkým vzduchem 
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6.3. Měřící pomůcky 
- 1x Rotační laser s laserovým detektorem + stativ 

- Ocelové pásmo, svinovací metr, vodováha, olovnice 
 

6.4. Ruční nářadí a pomůcky 
- Plynový PB hořák, kladivo, izolatérský nůž a špachtle, malířský váleček a štětka, 

přítlačný váleček, příklepová vrtačka, lopaty, hrábě, stavební kolečko 
 

6.5. Osobní ochranné pomůcky 
- Pracovní oděv, pevná pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranná přilba, reflexní 

vesta 
 

7. PRACOVNÍ POSTUP 
 

7.1. Přípravné práce 
 

Před zahájením prací musí být provedena kontrola předchozích procesů. Zejména 
tedy podkladu, což je v tomto případě stropní konstrukce ve 2. NP, na který bude skladba 
vegetační střechy realizována. Ten musí být dostatečně vytvrdlý, únosný, rovný, celistvý a 
především čistý. Rovinnost podkladu musí být +- 5 mm na dvoumetrové lati, což pokud 
nebude splněno, tak může být v případě potřeby přizpůsobeno zbroušením povrchu. Poté 
musí být povrch zbaven prachu, nečistot a ostrých úlomků, aby nedošlo k poškození 
parozábrany, a aby bylo zajištěno správné spojení s podkladem. 
 

7.2. Penetrační vrstva 
 

Na takto připravený podklad bude v celé ploše nanesený penetrační nátěr Penetral 
ALP, který bude nanášen pomocí malířského válečku a v detailech pomocí štětky. Před 
použitím musí být penetrační nátěr dostatečně promíchán a musí být nanášen za suchého 
počasí při teplotě podkladu vyšší než 5 °C. Po nanesení nátěru proběhne technologická 
přestávka 24 hodin, aby nátěr vyschl, a poté budou probíhat další práce. 

 

7.3. Osazení spodních dílů vpustí a pokládka parozábrany 
 

Po zaschnutí penetrace proběhne nejprve osazení spodních dílů střešních vpustí, a 
poté začneme natavovat asfaltové pásy. Spodní díly vpustí se napojí na již zbudované 
odpadní potrubí přes těsnící kroužek a poté se mechanicky ukotví pomocí kotvících šroubů 
do stropní konstrukce. Spodní díl musí být opatřen integrovanou manžetou, na kterou bude 
následně napojena parozábrana z asfaltových pásů. Asfaltové pásy budou natavovány 
celoplošně a všechny pásy budou kladeny v jednom směru na vazbu tak, aby příčné spoje 
nebyly v řadě, což bude zajištěno tím, že budou pásy vůči sobě posunuty o polovinu délky. 

Při pokládce se pásy nejprve rozvinou a urovnají do správné polohy tak, aby byly 
dodrženy minimální přesahy (v šířce pásu min. 80 mm, v čele pásu min. 100 mm), a následně 
se srolují do poloviny. Poté se tato polovina za rovnoměrného rozvíjení postupně nataví 
pomocí ručního hořáku a poté se sroluje a nataví i druhá polovina. Nahřátí asfaltového pásu 
musí být intenzivní, a přitom co nejkratší, aby nedošlo k přehřátí a zvlnění vlivem smrštění 
vložky. K natavování pásů bude použita ocelová trubka o průměru cca 60 mm a délky o 50 
mm kratší, než je šířka role. Natavovanou část role bude izolatér posouvat před sebou a 
postupně přitlačovat nohou (pohybuje se po čerstvě nataveném asfaltu a má přehled o dění 
před sebou). Poté bude provedeno natavení parozábrany i na svislé konstrukce atiky. 
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7.4. Položení tepelné izolace 
 

Tepelná izolace vegetační střechy bude provedena z extrudovaného polystyrenu. 
Nejprve bude osazena a přikotvena svislá tepelná izolace kolem atiky. Kotvení bude 
provedeno pomocí lepidla, které bude na desku nanášeno pomocí hladítka a musí být 
naneseno min. na 40 % plochy desky. 

Po osazení svislé tepelné izolace bude položena i vodorovná tepelná izolace. Ta bude 
rovněž provedena z desek extrudovaného polystyrenu a bude pokládána ve dvou vrstvách. 
První vrstva bude mít tloušťku 100 mm a druhá 150 mm. Při pokládce je nutné, aby byl poklad 
rovný a bez nečistot. Desky budou pokládány na vazbu těsně vedle sebe na sraz a při 
pokládce další vrstvy je nutné, aby svislé spáry mezi deskami nebyly nad sebou, ale byly 
překryty, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. V místech vpustí je nutné vyříznout otvor, 
kde bude později osazen druhý díl vpustí. Kotvení tepelné střešní izolace bude provedeno 
pomocí přitížení stabilizační vrstvou ze substrátu. 

Dle projektu není vegetační střecha vyspádovaná, aby docházelo k zadržování 
dešťové vody. Střešní vpusti jsou tedy pouze jsou zapuštěny, aby v případě velkého množství 
vody mohla voda odtékat.  
 

7.5. Položení separační vrstvy a osazení horních dílů vpustí 
 

Po položení teplené izolace proběhne pokládka separační vrstvy, která bude 
provedena z netkané geotextilie Filtek 300 g/m2. Separační vrstva slouží k oddělení tepelné 
izolace a hydroizolace v konstrukci. Geotextilie bude pokládána volně na tepelnou izolaci a 
bude na potřebné délky zakracována pomocí izolatérského nože. Je nutné, aby při pokládce 
jednotlivých pásů geotextilie byly dodrženy přesahy těchto pásů min. 100 mm a aby příčné 
spoje opět nebyly umístěné v řadě, ale byly vůči sobě posunuty o polovinu délky. Místa spojů 
budou přelepena stavební lepící páskou.  

Po položení separační vrstvy z geotextilie budou osazeny horní díly střešních vpustí, 
které budou mít opět integrovanou manžetu z mPVC fólie, na kterou bude následně 
napojena hlavní hydroizolace. Vpusti budou opět kotveny k podkladu a budou opatřeny 
ochranným košem.  
 

7.6. Pokládka hlavní hydroizolace 
 

Hlavní hydroizolační vrstva bude tvořena PVC-P fólií Fatrafol 808, tl. 2,5 mm, která je 
odolná proti prorůstání kořínků. Fólie musí být při pokládce kladeny na vazbu a jejich 
podélný přesah musí být min. 100 mm. Při pokládce fólie je doporučováno postupovat od 
okrajů střechy, aby se zamezilo zatékání vody do skladby střešní konstrukce, a je nutné 
rozvinutou fólii nechat chvíli volně ležet, aby se narovnala. Kotvení hydroizolační fólie bude 
provedeno pomocí plastových teleskopických podložek a šroubů do betonu až do nosné 
konstrukce střechy, což je v tomto případě stropní konstrukce 2. NP. Kotvení bude 
prováděno po vzdálenostech předepsaných výrobcem materiálu a dle kotevního plánu. 

Po ukotvení hydroizolace proběhne spojení pásů horkým vzduchem pomocí 
svařovacího automatu, v případě detailů bude spojení provedeno pomocí ručního přístroje 
pro svařování horkým vzduchem. Minimální šířka svaru je 30 mm a svařování bude probíhat 
za teploty 480 °C. Přechod vodorovné izolace na svislou bude pomocí koutového profilu 
z poplastovaného plechu, na který bude vodorovná i svislá izolace natavena. Ukončení svislé 
izolace v místě atiky bude rovněž provedeno pomocí natavení izolace na ukončující profil 
z poplastovaného plechu. Veškeré tyto profily budou kotveny do nosné konstrukce pomocí 
natloukacích hmoždinek. Veškeré kotvy, kterými bude fólie kotvena do nosné konstrukce 
budou překryty záplatami z fólie, tak aby byla dodržena minimální šířka svaru 30 mm. 
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7.7. Pokládka ochranné, drenážní a filtrační vrstvy 
 

Na hlavní hydroizolační vrstvě bude umístěna ochranná vrstva z netkané geotextilie 
Filtek 300 g/m2. Ochranná vrstva bude sloužit k ochraně hlavní hydroizolace před 
poškozením a bude na ní volně položena. Při pokládce je nutné, aby byly dodrženy přesahy 
jednotlivých pásů min. 100 mm a aby příčné spoje opět nebyly umístěné v řadě, ale byly vůči 
sobě posunuty o polovinu délky. Místa spojů budou přelepena stavební lepící páskou. 

Na této vrstvě bude umístěna drenážní vrstva z nopové fólie, která bude položena 
nopy směrem dolů. V místech prostupů bude nutné vyříznout otvor požadovaných rozměrů. 
Nopová fólie bude ukládána volně s přesahem min. 50 mm. 

Další vrstvou bude netkaná geotextilie Geofiltex 200 g/ m2, která tentokrát bude 
sloužit jako filtrační vrstva. Pokládka této vrstvy bude probíhat stejně jako pokládka 
předchozích vrstev geotextilie.  
 

7.8. Osazení doplňků a stabilizační vrstvy 
 

Před pokládkou stabilizační vrstvy ze střešního substrátu extenziv a praného říčního 
kameniva frakce 16-32 mm proběhne osazení hliníkových kačírkových lišt a šachet pro 
vegetační střechy TOPWET. Tyto doplňky zabrání promísení substrátu a praného říčního 
kameniva a jejich kotvení bude provedeno pomocí přitížení. 

Po jejich osazení proběhne pokládka střešního substrátu v tl. 150 – 200 mm, který 
bude na střechu dopraven ve vacích pomocí věžového jeřábu, a praného říčního kameniva, 
které bude umístěné kolem atiky a vpustí. Rozvoz střešního substrátu i kameniva po střeše 
bude probíhat pomocí stavebních koleček a rozprostírat se budou lopatami a hráběmi. 

Po rozprostření bude substrát hutněn přitlačením a budou do něj zasázeny 
suchomilné rostliny v počtu 15 ks/m2. Poté bude provedeno první zalití vegetační střechy. 
 Postup jednotlivých prací na střešní konstrukci je rovněž zobrazen v příloze č. 
P.14 – Podrobný harmonogram plochých střech, a detaily řešení atiky a vtoků jsou v příloze č. 
P.16 – Detaily plochých střech. 
 

8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí pracoviště. A to jak 
po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 
 

8.1. Vstupní kontrola 
 

Bude zkontrolována připravenost pracoviště, správné vytyčení pracoviště a 
zabezpečení pracoviště z bezpečnostních důvodů. Před natavením parozábrany proběhne 
také kontrola projektové dokumentace a provedení předchozích etap, což je provedení 
stropní konstrukce ve 2. NP, která musí být dostatečně vytvrdlá, únosná, rovná, celistvá a 
především čistá. Rovinnost podkladu musí být +- 5 mm na dvoumetrové lati. Dále musí být 
zkontrolována správná poloha střešních vpustí a všech prostupů. 

Před osazením tepelné izolace poté proběhne kontrola ostatních již hotových 
plochých střech, na které bude vegetační střecha přímo navazovat, a rovněž i dodaného 
materiálu, který musí být správně uskladněn a jeho parametry musí odpovídat požadavkům 
v projektové dokumentaci. Dále také proběhne kontrola pracovníků, kteří musejí být 
seznámeni se zásadami BOZP a technologickým předpisem pro danou etapu. 

Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
 
 
 



104 
 

8.2. Mezioperační kontrola 
 

Je pravidelně prováděna vedoucím čety a náhodně stavbyvedoucím. Bude 
prováděna kontrola dodržování BOZP, používání osobních ochranných pomůcek a kontrola 
klimatických podmínek. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 

U každé vrstvy musí být zkontrolována kvalita jejího zabudování do konstrukce, což 
znamená použitý materiál, správnost pořadí vrstev, aby byla zajištěna správná funkce 
skladby, jejich tloušťky, kotvení, přesahy a především spoje (svary). Kvalita spojů bude 
kontrolována zejména u parozábrany a hlavní hydroizolace a bude provedena jehlovou 
zkouškou. V případě, že se během kontroly spojů narazí na vady, bude muset být dané místo 
opraveno a spoj proveden znovu, aby nedocházelo k zatékání vody do skladby střešní 
konstrukce. V případě poškození izolace bude muset být dané místo opraveno záplatami. 

Před pokládkou každé další vrstvy musí být provedena kontrola čistoty povrchu, aby 
došlo ke správnému spojení jednotlivých vrstev konstrukce. 

O každé kontrole a zkoušce bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

8.3. Výstupní kontrola 
 

Po dokončení konstrukce bude provedena výstupní kontrola, kde bude 
zkontrolováno, zda konstrukce působí celistvě a jestli na ploše nejsou žádná propadlá nebo 
vystouplá místa. Dále bude zkontrolováno, zda výška skladby odpovídá projektové 
dokumentaci a jestli je finální vrstva skladby i střešních vpustí ve správné výškové úrovni. 

U kontroly bude přítomen stavbyvedoucí, vedoucí čety a technický dozor investora. 
Vše se zaznamená do stavebního deníku spolu s návrhy na odstranění nedostatků do 
určeného data. 
 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

BOZP na staveništi bude zpracováno dle následujících zákonů a vyhlášek: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízením 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 staveništích 
o Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na 
staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán, 
uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 

o Další požadavky na staveniště – obecné požadavky 
 I. Požadavky na zajištění staveniště 

• 1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 
- a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
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provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 

- d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

• 2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

• 4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

• 8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• 1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 

být pevná a stabilní s ohledem na 
- a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
- b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
- c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

• 2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

• 4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. 

• 5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení 
práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

• 6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 

o Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

• 1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 

• 2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
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 XIII. Stavební výtahy 
• Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 

intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

• 1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 

• 3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

o Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 

• 1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

• 2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 
prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 

• 3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 

• 4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

• 15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět 
pouze podle stanoveného technologického postupu. 

• 16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 

 XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
• 1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 

tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem 

• 4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 

• 5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 

• 6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s 
rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 

technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. [9] 
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Na ukládání stavebního odpadu budou použity 2 kontejnery o objemu 3 m3. Jeden 
bude sloužit pro odvoz obalových materiálů, druhý pro směsný komunální odpad. Železný a 
ocelový odpad bude odvezen do sběrny kovového odpadu. Na stavbě budou provedena 
opatření proti snížení prašnosti (při pojezdu vozidel zajištěno kropení) a hluku (pracovní 
doba v pracovní den od 7 do 20 hod). 

Na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a 
podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.  
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie Likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Tříděný odpad 
17 02 01 Dřevo O Tříděný odpad 
17 02 03 Plasy O Tříděný odpad 
17 03 01 Asfaltové směsi osahující dehet O Sběrný dvůr 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly  
17 06 01 a 17 06 03 

O Sběrný dvůr 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Skládka komunálního 
odpadu 
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10.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
 

10.1.1. Kontrola projektové dokumentace, převzetí pracoviště 
 

Před zahájením prací na vrtaných pilotách bude provedena kontrola projektové 
dokumentace a souvisejících dokumentů, mezi které patří technologické předpisy, 
geotechnický průzkum, technické listy strojů a řádně vyplněný stavební deník a formuláře o 
převzetí staveniště. Kontrolu těchto dokumentů provede stavbyvedoucí a technický dozor 
investora a o jejím provedení bude sepsán zápis do stavebního deníku. 

Realizace vrtaných pilot bude po kontrole všech dokumentů probíhat dle poslední 
platné a schválené projektové dokumentace a o provedených kontrolách během jejich 
realizace bude proveden zápis do předepsaných protokolů. 
 

10.1.2. Kontrola připravenosti pracoviště 
 

Během této kontroly budou kontrolovány zpevněné plochy pracoviště a funkčnost 
všech jeho prvků, mezi které patří kontrola přípojných a rozvodných míst elektřiny a vody a 
kontrola zázemí pro pracovníky (správný počet a umístění staveništních buněk dle výkresu 
zařízení staveniště). Dále bude provedena kontrola správného provedení pracoviště dle 
projektové dokumentace včetně správného zabezpečení pracoviště před vnikem 
nepovolaných osob na místo pracoviště (plot kolem staveniště výšky 1,8 m a označení 
zákazem vstupu nepovolaných osob) a označení vjezdu na staveniště pomocí dočasného 
dopravního značení. 

Dále je nutné provést kontrolu zemních prací, příp. inženýrských sítí, aby byly 
provedeny dle schválené projektové dokumentace včetně kontroly pilotovací úrovně pomocí 
nivelačního přístroje a připravenost staveništních komunikací pro pohyb pilotovací 
soupravy. 

Kontrola převzetí pracoviště bude provedena za přítomnosti stavbyvedoucího, 
technického dozoru investora a zhotovitele zemních prací a vrtaných pilot. O předání 
pracoviště bude sepsán protokol a proveden zápis do stavebního deníku.  
 

10.1.3. Kontrola provedení předchozí etapy 
 

Před zahájením prací musí dojít ke kontrole provedení předchozí etapy stavby, kde 
bude provedena kontrola správného provedení výkopových prací. Během této kontroly bude 
provedena kontrola správného polohového a výškového umístění hlavní stavební jámy a 
pilotovací roviny pomocí geodetického přeměření. Pilotovací rovina je navržena v úrovni -0,7 
a -1,7 m od úrovně budoucí čisté podlahy a bude tvořena vrstvou zaválcovaného drceného 
štěrku tl. min. 300 mm nebo vrstvou betonového recyklátu tak, aby umožnila pojezd pilotážní 
soupravy o hmotnosti cca 80 tun. Správné provedení této pilotovací roviny bude před 
zahájením prací a příjezdu pilotážní soupravy zkontrolováno pomocí zatěžovací zkoušky, o 
které bude vystaven protokol.  

Maximální povolená odchylka v rovinnosti této výškové úrovně je +30 mm a -50 mm. 
Výsledky všech kontrol musí být v souladu s projektovou dokumentací a technologickými 
předpisy a o jejich výsledku bude proveden zápis do Kontrolního a zkušebního plánu. 
 

10.1.4. Kontrola pracovníků 
 

Před zahájením prací bude provedena kontrola způsobilosti všech pracovníků. 
Pracovníci musí úspěšně projít zdravotní prohlídkou, musí být proškoleni a seznámeni 
s předpisy BOZP a PO. Dále bude provedena kontrola platnosti certifikátů, průkazů a 
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osvědčení, které prokazují schopnost pracovníka provádět danou práci. Namátkově bude 
stavbyvedoucím prováděna kontrola, zda nejsou pracovníci pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek, a v případě nesplnění nebo odmítnutí kontroly bude pracovníkovi ten den 
zakázána činnost a bude napomenut. V případě, že se budou tyto přestupky opakovat, může 
být pracovník propuštěn. O kontrole bude proveden záznam. 

Dále budou před zahájením prací pracovníci seznámeni s postupem prací, 
technologickým předpisem pro danou pracovní činnost, bezpečnostními riziky a s prostorem 
staveniště.  
 

10.1.5. Kontrola strojů 
 

U všech používaných strojů bude pravidelně prováděna revize a průběžně bude 
rovněž kontrolován jejich technický stav, funkčnost a stav provozních kapalin. Obsluhu strojů 
může provádět pouze kvalifikovaná osoba s platným profesním průkazem, která rovněž 
zodpovídá za bezpečný stav stroje a za jeho pohyb po staveništi. Provozem strojů nesmí 
docházet k ohrožení jiných osob a ke znečištění životního prostředí. V případě závady na 
stroji musí být práce s ním přerušena do doby, než bude závada odstraněna. 

U vrtné soupravy bude navíc každý den kontrolováno opotřebení vrtného nástroje, 
aby nedocházelo ke změně průměru pilot. 

Po skončení směny bude každý stroj zajištěn a zaparkován na dostatečně únosné a 
stabilní ploše, aby nedošlo k jeho nechtěnému pohybu, a bude pod něj umístěna nádobka 
na zachycení odkapávajícího oleje. 

 

10.1.6. Kontrola a skladování materiálu 
 

10.1.6.1. Kontrola výztuže 
 

Při dodání výztuže bude vždy stavbyvedoucím provedena kontrola shody 
objednacího a dodacího listu a poté správného počtu a typu dodaných armokošů. Dále bude 
provedena kontrola kvality výztuže (koroze, čistota) a správného vyvázání, typu použité 
výztuže, tvaru, délky a průměru armokošů dle projektové dokumentace. Každý armokoš 
musí být opatřen identifikačním štítkem s označením dané piloty. Spoje prutů v armokoších 
musí být proveden svary, vázacím drátem nebo svorkami a armokoše nesmějí být nijak 
poškozeny (prohnuty). Dále bude provedena kontrola distančních prvků, aby měly 
dostatečnou pevnost a velikost, a mohly tak zajistit předepsané krytí výztuže. 

Skladování armokošů bude zajištěno přímo na pilotovací rovině na dřevěných 
trámcích 100 x 100 mm po vzdálenosti 1 m, aby nedocházelo k průhybu armokošů. Veškeré 
armokoše uložené na skládce budou opatřeny identifikačním štítkem a bude kolem nich 
zajištěn manipulační prostor 0,75 m, který umožní průchod pracovníka. Pracovní nářadí a 
drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladovacím kontejneru. 
 

10.1.6.2. Kontrola betonové směsi 
 

Při dodání betonové směsi bude vždy stavbyvedoucím provedena kontrola dodacího 
listu, kde bude kontrolována pevnostní třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, 
frakce kameniva a dodávané množství betonové směsi. Veškeré údaje o betonové směsi 
musí být shodné s navrhnutým betonem v projektové dokumentaci a musejí být v souladu 
s příslušnými ČSN. Dále bude provedena kontrola doby transportu a zpracování, které je 
maximálně 90 minut od namíchání směsi. 

Při dodání betonové směsi bude odebrán její vzorek, ze kterého budou vyrobeny 3 
zkušební tělesa o rozměrech 150 x 150 mm, které se nechají po dobu 28 dní vyzrát a 
vytvrdnout, a na kterých poté budou dělány laboratorní zkoušky. Dále budou provedeny 
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zkoušky i na čerstvé betonové směsi odebrané z autodomíchávače. Průběžně tak budou 
prováděny následující zkoušky betonové směsi: 

- Kontrola konzistence betonové směsi (zkouška sednutím, zkouška Vebe, zkouška 

rozlitím) 

- Kontrola zhutnitelnosti (stupeň zhutnitelnosti) 

- Kontrola objemové hmotnosti 

- Kontrola krychelné pevnosti (v tlaku, v tahu ohybem, v příčném tahu, průsak 

tlakovou vodou, odolnost proti mrazu) 
 

10.1.7. Kontrola vytyčení pilot 
 

Před zahájením vrtání každé piloty bude provedena kontrola jejího správného 
vytyčení podle projektové dokumentace. Kontrola bude provedena opakovaným měřením a 
bude ji provádět geodet v přítomnosti stavbyvedoucího. V případě, že měření překročí 
maximální dovolenou odchylku jednotlivých bodů 20 mm, bude provedeno nové vytyčení 
pilot.  
 

10.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 

10.2.1. Kontrola klimatických podmínek 
 

Kontrola klimatických podmínek bude prováděna každý den stavbyvedoucím a o 
jejím provedení bude proveden zápis do stavebního deníku. Bude zde kontrolován aktuální 
stav počasí, aby byly příznivé podmínky pro práci.  

Betonářské práce budou moci být prováděny pouze při vyšších teplotách než 5 °C, 
pokud v betonu nebudou přidány přísady, které by práci při nižší teplotě umožnovaly. Pokud 
teploty překročí 30 °C, je nutné betonovou směs kropit vodou (min. 2x denně nebo dle 
potřeby – nesmí vyschnout). 

Další práce musejí být přerušeny také v případě překročení rychlosti větru 8 m/s, při 
bouři, silném dešti, sněžení nebo v případě snížení viditelnosti na méně než 30 metrů. 
 

10.2.2. Kontrola provádění vrtů a geologického profilu 
 

Při provádění jednotlivých vrtů kontrolujeme postup vrtání, jeho rychlost, plynulost 
a hlavně polohu a svislost jednotlivých vrtů, kterou kontrolujeme vždy po každém metru a 
která nemůže být vyšší 0,05*d (průměr piloty) – maximálně však 100 mm. Postup vrtání je 
nutné stanovit tak, aby nedošlo k poškození již zbudovaných pilot a vrt musí být prováděn 
plynule a nepřerušovaně. Dále je kontrolována správná hloubka jednotlivých pilot, která 
může mít maximální odchylku 100 mm od projektové dokumentace. 

V průběhu vrtání pilot je kontrolováno složení vyvrtané zeminy, kde se kontroluje 
mocnost, uspořádání a složení jednotlivých vrstev zeminy a hladina podzemní vody po celé 
délce vrtu. Tato kontrola je poté porovnána s předpokládaným geologickým profilem a 
v případě nesrovnalostí s návrhem je nutná konzultace se statikem, který poté navrhne 
potřebná opatření. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a geolog a o jejím průběhu je proveden záznam do 
stavebního deníku. 
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10.2.3. Kontrola pažení 
 

U pažení bude provedena kontrola svislosti pažení, dodržení délky pažené části a 
množství pažnic v závislosti na délce vrtu. Před osazením pažnic musí být zkontrolováno, zda 
jsou pažnice čisté, hladké a nepoškozené a poté bude provedena kontrola spojování 
jednotlivých pažnic. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí. 

 

10.2.4. Kontrola armokošů a jejich osazení 
 

Před osazením jednotlivých armokošů bude vždy provedena kontrola označení piloty 
a armokoše, aby nedošlo k záměně armokošů. Poté bude provedena kontrola samotného 
armokoše, kde bude kontrolováno správné spojení jednotlivých prutů výztuže, tuhost, 
správná délka, koroze, znečištění a poškození armokoše. 

Při osazování bude kontrolováno dodržení předepsaného krytí armokoše dle 
projektové dokumentace, jeho správná orientace, svislost a plynulost spouštění do vrtu.  
Dále budou kontrolována betonová distanční tělíska, aby nedošlo k jejich deformaci nebo 
pootočení. 

Po osazení armokoše do vrtu bude provedena kontrola jeho výškového osazení 
s maximální odchylkou 150 mm a jeho polohy stability. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo pomocný stavbyvedoucí a o jejím provedení 
bude sepsán záznam do protokolu piloty a stavebního deníku.  

 

10.2.5. Kontrola betonáže 
 

Před zahájením betonáže proběhne kontrola stavu betonové směsi (viz. bod 1.6.2) a 
v případě splnění této kontroly bude zahájena samotná betonáž. V jejím průběhu bude 
kontrolovaná plynulost betonáže a maximální výška shozu betonové směsi 1,5 m, aby 
nedošlo k rozmísení kameniva. Je nutné, aby každá pilota byla betonována najednou a bez 
pracovní spáry. Během betonáže bude kontrolována poloha armokoše, aby nedošlo k jeho 
posunu. 

V případě, že se ve vrtu vyskytne podzemní voda, je nutné, aby byla ještě před 
zahájením betonáže odčerpána pomocí ponorných čerpadel. 

Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí nebo pomocný stavbyvedoucí a o jejím 
provedení bude sepsán záznam do protokolu piloty a stavebního deníku. 
 

10.2.6. Kontrola hlavy piloty 
 

Po vytvrdnutí betonu a dokopání stavební jámy bude provedeno odbourání 
znečištěných a znehodnocených hlav jednotlivých pilot. Při odbourávání je nutné postupovat 
opatrně, aby nedošlo k poškození piloty vznikem trhlin nebo porušením výztuže a jejího krytí. 
Po odbourání hlavy je nutné zkontrolovat povrch piloty, aby nebyla nijak poškozena a 
nedocházelo ke drolení betonu a zda došlo k odstranění veškerého nekvalitního betonu. 
Dále bude kontrolována také správná výšková úroveň ubourané hlavy piloty. 

Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí nebo pomocný stavbyvedoucí. 
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10.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 

10.3.1. Kontrola umístění pilot 
 

Po dokončení betonáže všech pilot bude provedena kontrola správného polohového 
a výškového umístění všech pilot podle projektové dokumentace. Maximální odchylka osy 
piloty od projektové dokumentace je 100 mm. V případě výškové umístění pilot je zde 
maximální přípustná odchylka +40 mm a -70 mm. 

Tato kontrola bude provedena geodetem a stavbyvedoucím za přítomnosti 
technického dozoru investora a o její provedení bude sepsán záznam do stavebního deníku. 
 

10.3.2. Kontrola hlav pilot 
 

Během této kontroly bude vizuálně kontrolován stav hlav jednotlivých pilot, kdy tyto 
hlavy nesmějí být poškozeny trhlinami a znečištěny blátem, oleji nebo jinými látkami. Při 
nevyhovujícím stavu budou hlavy pilot očištěny nebo vyspraveny tak, aby později mohly 
proběhnout další navazující práce. 

Kontrola bude provedena stavbyvedoucím za přítomnosti technického dozoru 
investora. 
 

10.3.3. Kontrola pevnosti betonu 
 

Během betonáže pilot byl odebrán vzorek betonové směsi, ze kterého byly vytvořeny 
3 zkušební tělesa o rozměrech 150 x 150 mm. V rámci výstupní kontroly tak na těchto 
tělesech budou po min. 28 dnech provedeny zkoušky pevnosti betonu v tlaku.  

Tyto zkoušky budou provedeny v akreditovaných zkušebních laboratořích a výsledky 
těchto zkoušek budou součástí kontrolního a zkušebního plánu a budou zaznamenány také 
do stavebního deníku.



10.4. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VRTANÉ PILOTY 
 Č. NÁZEV KONTROLY POPIS ZDROJ 

KONTROLU 
PROVEDE 

MĚŘÍCÍ PARAMETR 
ZPŮSOB 

KONTROLY 
ČETNOST 
KONTROL 

VÝSLEDEK 
KONTROLY 

KONTORLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

VS
TU

PN
Í 

1 
Kontrola projektové 
dokumentace, 
převzetí pracoviště 

Rozsah, úplnost a 
správnost PD 

Vyhl. č. 
62/2013, 
zákon č. 

183/2006 

SV, TDI, AD 
Veškerá PD platná 

a v pořádku 
Vizuálně Jednorázově SD 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

2 
Kontrola 
připravenosti 
pracoviště 

Kontrola 
pracoviště a 
objektů ZS 

NV č. 
591/2006, TP, 

PD 
SV, TDI 

Poloha IS a správná 
výšková úroveň dle 

PD 

Vizuálně, 
měření 

Jednorázově 
SD, 

protokol 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

3 
Kontrola provedení 
předchozí etapy 

Výška a rovinnost 
pilotovací roviny 

ČSN 73 0212-
3, ČSN 72 
1006, PD 

SV, TDI, 
GEO 

Max. odchylka 
rovinnosti  

+30 mm a -50 mm 

Vizuálně, 
měření 

Jednorázově 
SD, 

protokol 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

4 Kontrola pracovníků 
Způsobilost, 

profesní průkazy, 
školení, BOZP 

Prof. průkazy, 
osvědčení, 

BOZP 
SV, Mistr 

Způsobilost 
pracovníků k dané 

činnosti 

Vizuálně, 
měření 

Jednorázově 
namátkově 

 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

5 Kontrola strojů 
Kontrola 

technického 
stavu strojů 

Tech. stav 
stroje, NV č. 
591/2006, TL 

Strojník, 
Mistr 

Schopnost 
bezpečného 

provozu strojů 
Vizuálně Denně  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

6 
Kontrola a 
skladování 
materiálu 

Kontrola 
množství, kvality 

a skladování 

PD, DL, TP, 
P-BOZP 

SV, Mistr 
Parametry 

odpovídají PD, TP a 
DL 

Vizuálně, 
měření, 
zkouška 

Každá 
dodávka 

SD, DL 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

7 
Kontrola vytyčení 
pilot 

Kontrola vytyčení 
os pilot a 
označení 

PD, TP,  
ČSN 73 0210-

2, 
ČSN EN 1536 

SV, GEO, 
Mistr 

Max. odchylka  
±20 mm 

Měření 
Jednorázově 

u každé piloty 
SD, 

protokol 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

M
EZ

IO
PE

RA
Č

N
Í 

1 
Kontrola 
klimatických 
podmínek 

Kontrola teploty, 
rychlosti větru, 

viditelnosti 
TP, P-BOZP, TL SV, Mistr 

Min. 5 °C, max. 
30 °C, rychlost 

větru max. 8 m/s  

Vizuálně, 
měření 

Denně SD 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

2 
Kontrola provádění 
vrtů a geologického 
profilu 

Hloubka vrtu, 
hornina, svislost a 

rychlost vrtání 

PD, TP, GP 
ČSN EN 1536, 
ČSN 73 6133 

SV, GEO, 
Geolog, 

Mistr 

Max. odchylka 
svislosti a hloubky 

±100 mm 

Vizuálně, 
měření, 
zkouška 

Průběžně 
SD, 

protokol 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

3 Kontrola pažení 
Kontrola stavu, 

množství, 
rozměrů, osazení 

PD, TP, TL SV, Mistr 
Parametry 

odpovídají PD 
Vizuálně, 
měření 

Jednorázově 
u každé piloty 

 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

4 
Kontrola armokošů 
a jejich osazení 

Kontrola stavu, 
svislosti, distan. 
prvků a osazení 

PD, TP, 
ČSN EN 1536 

SV, Mistr, 
TDI 

Max. odchylka 
výškového osazení 

150 mm 

Vizuálně, 
měření 

Jednorázově 
u každé piloty 

SD, 
protokol 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 
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 Č. NÁZEV KONTROLY POPIS ZDROJ 
KONTROLU 
PROVEDE 

MĚŘÍCÍ PARAMETR 
ZPŮSOB 

KONTROLY 
ČETNOST 
KONTROL 

VÝSLEDEK 
KONTROLY 

KONTORLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

M
EZ

IO
PE

RA
Č

N
Í 

5 Kontrola betonáže 
Kontrola 

betonové směsi, 
ukládání, hutnění 

TP, PD, DL 
ČSN 73 1002, 
ČSN EN 13670 

SV, Mistr 
Parametry 

odpovídají PD a DL 
Vizuálně, 
měření 

Průběžně DL 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

6 
Kontrola hlavy 
piloty 

Kontrola tvaru, 
stavu a výškové 

úrovně 

PD, TP, 
ČSN EN 1536 

SV, GEO, 
Mistr 

Parametry 
odpovídají PD 

Vizuálně, 
měření 

Jednorázově  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

VÝ
ST

U
PN

Í 

1 
Kontrola umístění 
pilot 

Půdorysná a 
výšková poloha a 

rozměry pilot 

PD, TP, 
ČSN 73 0210-2 

SV, TDI, 
GEO 

Poloha osy ±100 
mm, výšková úroveň 

+40 a -70 mm 

Vizuálně, 
měření 

Jednorázově SD 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

2 Kontrola hlav pilot 
Poškození a 

znečištění hlav 
pilot 

PD, TP, 
ČSN EN 1536 

SV, TDI, 
Mistr 

Parametry 
odpovídají PD 

Vizuálně, 
měření 

Jednorázově SD 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

3 
Kontrola pevnosti 
betonu 

Laboratorní 
zkouška 

zkušebních těles 
ČSN EN 12390 SV, ZL 

Parametry 
odpovídají PD 

Měření Jednorázově 
SD, 

protokol 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 
 

10.5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
 - SV – stavbyvedoucí   - PD – projektová dokumentace   - TDI – technický dozor investora   - TP – technologický předpis 
 - AD – autorský dozor   - DL – dodací list     - GEO – geodet     - TL – technický list 
 - ZL – zkušební laboratoř   - SD – stavební deník 
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11.1. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI U 
PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH STROPŮ 

  
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jiří Vrbka  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. JITKA VLČKOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2021   



A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, 
ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A 
KOORDINÁTOROVI 

 

1. Informace o stavbě 
 

a) Základní údaje o druhu stavby 
 

 Jedná se o stavbu nového pavilonu, který rozšíří kapacitu stávající ZŠ ve 
Šlapanicích a bude vybudován v jejím areálu. Stávající budovy budou dále sloužit 
svému účelu a provoz v nich nebude nijak omezen.  Objekt bude třípodlažní, bez 
podsklepení a obdélníkového půdorysu, ze kterého vystupují jednotlivé učebny a 
další prostory. V objektu bude umístěno 10 kmenových učeben, družina, sborovna, 
3 kabinety, hromadné šatny, technické a hygienické zázemí a jídelna s výdejnou jídel 
a zázemím. Celý objekt bude mít kapacitu pro 300 žáků, 15 pedagogů a jídelna bude 
mít 78 míst. 
 Nový pavilon bude proveden jako železobetonový monolitický skelet 
v kombinaci se svislými nosnými stěnami včetně výtahové šachty. Obvodový plášť 
bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Stropy budou 
tvořeny jako monolitické desky. Založení objektu bude na pilotách. Vnitřní nenosné 
konstrukce budou vyzděny z keramických příčkovek. Výplně otvorů budou hliníkové, 
příp. dřevohliníkové a vstupní dveře a prosklená sloupkopříčková fasáda budou 
z hliníkových profilů. Objekt bude zastřešen třemi druhy střech. Jedná se o vegetační 
jednoplášťovou plochou střechou, pochozí střechu a nepochozí střechu. 

 

b) Název stavby 
 

ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE – NOVOSTAVBA PAVILONU „F“ 
 

c) Místo stavby 
 

Kraj:  Jihomoravský 
Okres:  Brno – venkov 
Město:  Šlapanice 
Místo:   Areál Základní školy Šlapanice 
Parcely:  p. č. 16/1, p. č. 3032/1, p. č. 82/7 

 

d) Charakter stavby 
 

Novostavba, trvalá stavba 
 

e) Účel užívání stavby 
 

Stavba pro vzdělávání 
 

f) Základní předpoklady výstavby  
 

Viz. příloha č. P.09 – Harmonogram objektu SO01.  
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g) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 
 

 Řešený areál se nachází v severovýchodní části obce v blízkosti centra a je 
dobře dostupný pro pěší i pro zásobování osobními a malými nákladními 
automobily. Areál je zasazen do svahu a stupňovitě členěn. Dolní část navazuje 
přístupovými komunikacemi pro pěší na Masarykovo náměstí, ve střední části se 
nacházejí ostatní pavilony základní školy a v horní části se nachází vrstevnicová 
komunikace. Nový pavilon bude osazen ve střední části areálu jako samostatný 
objekt. 
 Pozemek se nenachází v záplavovém a poddolovaném území ani v žádné 
ochranné zóně. Pro potřeby stavby a zařízení staveniště zde nebudou nutné žádné 
dočasné ani trvalé zábory půdy a všechny prvky zařízení staveniště i skládky 
materiálu budou umístěny na pozemku investora. 

 

2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné 
právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro 
zpracování plánu 

 

 Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi jsou dány dle zákona č. 309/2006 Sb., kdy je zadavatel stavby povinen 
zajistit koordinátora bezpečnosti v případě, že: 

o Budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
o Bude celková předpokládaná doba trvání prací při realizaci s více než 20 

současně pracujícími fyzickými osobami delší než 30 pracovních dní. 
 

 Na základě NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 musí být pro předmětnou stavbu 
zpracován plán BOZP v případě, že během realizace stavby budou na stavbě 
prováděny tyto rizikové práce: 

o Práce, při kterých hrozí pád z výšky více než 10 m. 
 

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Jméno a sídlo/adresa místa bydliště 
 

INTAR a.s. 
Bezručova 81/17 a 
602 00 Brno 

 

b) Jméno hlavního projektanta 
 

Ing. Vlastislav Remeš, Jiříkovská 128/12, 664 51 Šlapanice 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
ČKAIT 1003235 

 

B) SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
 

Viz. příloha č. P.02 – Koordinační situace a bezpečnostní značení. 
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C) POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 
 

1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a 
podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci 
stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby na 
základě, kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného 
stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 

 

Dokumenty, na základě kterých byla stavba povolena: 
- Platná projektová dokumentace pro provedení stavby 
- Platná legislativa v oblasti BOZP 
- Vyjádření všech dotčených orgánů 
- Stavební povolení 
- Časový plán výstavby 

 

2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 
vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní 
podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při 
realizaci dané stavby, jedná se o: 

 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem 

 

 Oplocení areálu stavby bude řešeno po celém obvodu hranice pozemku, aby 
bylo zamezeno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Ze dvou 
stran se v případě dobrého stavu využije stávající oplocení, které bude ze zbylých 
dvou stran doplněné o dočasné mobilní oplocení výšky min 1,8 m. V případě, že 
stávající oplocení bude mít nevyhovující stav, bude v těchto místech rovněž použito 
mobilní oplocení. 
  Vjezd na staveniště bude pouze jeden, a to ze severní strany po ulici 
Zemědělské a následně po cestě kolem hřbitova, která je napojena na stávající sjezd 
do areálu. Z důvodu úzké komunikace a nemožnosti jejího rozšíření bude provoz 
pouze jednoproudový a doprava bude řízena pomocí vysílaček. 
 Skladování hlavních materiálů potřebných na stavbu se uvažuje na 
zpevněných plochách, které jsou vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště. Tyto 
plochy musejí být rovné, dostatečné únosné a odvodněné. Pro uskladnění drobného 
materiálu budou použity uzamykatelné stavební kontejnery. Skladování stavebních 
dílců je možné pouze do max. výšky 1,8 m a palety se zdivem je možné skladovat 
pouze dvě na sebe. Veškerá manipulace se stavebním materiálem bude probíhat 
pomocí věžového jeřábu. 

 

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
 

 Práce na stavbě bude probíhat v denních hodinách za denního osvětlení a 
neuvažuje se noční provoz na staveništi. Staveniště bude tedy osvětleno pouze pro 
potřeby noční ostrahy tak, aby byl osvětlen vjezd na staveniště a stavební objekt a 
aby nebyla oslňována okolní zástavba.  
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c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 
poškození 
 

 Výstavbou objektu nebude dotčeno žádné ochranné pásmo podzemních ani 
nadzemních inženýrských sítí. K objektu jsou přivedeny pouze přípojky z východu od 
stávajícího pavilonu základní školy.  

 

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 

 Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a seznámeni s požárními 
předpisy a místem shromaždiště, kam se všichni pracovníci přesunou v případě 
vzniku nebezpečné situace na stavbě. Toto shromaždiště bude u buňkoviště, které 
se nachází u hlavního vstupu na staveniště. Dále budou na staveništi k dispozici 
alespoň dva hasící přístroje, kdy jeden z nich bude umístěn u vjezdu ve vrátnici a 
druhý vedle kanceláře stavbyvedoucího, ve které bude k dispozici i lékárnička.  

 

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 
čerpání vody, noční osvětlení 

 

 Vnitrostaveništní komunikace bude jednosměrná šířky 3,3 m, a v prostoru 
staveniště bude proto zřízeno obratiště. Veškerá doprava na staveniště proto bude 
řízena pomocí vysílaček, aby nedošlo k omezení provozu nebo kolizím. Plocha 
komunikace bude částečně tvořena stávající zpevněnou plochou nevyužívaného 
hřiště a v ostatních částech zhutněnou vrstvou štěrkopísku nebo recyklátu. 
 Vstup a vjezd na staveniště bude ze severní strany po ulici Zemědělské a 
následně po cestě kolem hřbitova, která je napojena na stávající sjezd do areálu. 
Vstupní brána na staveniště bude mít průjezdnou šířku 3,3 m, stejně jako bude šířka 
staveništní komunikace. 
 Při výjezdu vozidel ze staveniště a následném napojování na veřejnou 
komunikaci je nutné dbát na čistotu této komunikace, aby se předcházelo 
znehodnocování asfaltového povrchu. 
 V místech, kde se bude nacházet staveništní komunikace, nedochází ke 
křížení komunikace s inženýrskými sítěmi, a proto není nutné řešit žádná ochranná 
opatření. 

 

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 
povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

 

 Stavba se nachází v areálu základní školy a od místní komunikace je vzdálena 
230 m, tudíž zde nebude docházet k otřesům od dopravy. Dále se v místě stavby, ani 
v okolí, nenachází žádný vodní tok, tudíž zde nehrozí nebezpečí povodně, a i když 
stavba leží ve svažitém terénu, tak ten je zde stupňovitě upraven a jednotlivé stupně 
jsou rovinaté a rozdíly mezi nimi jsou vysvahované, takže nehrozí ani sesuv zeminy. 

 

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 
situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 
dopravy osob a materiálu 

 

 Zařízení staveniště a skládky jsou umístěny na pozemku investora, tudíž se 
neuvažují žádné zábory. Výjezd vozidel ze stavby je po cestě kolem hřbitova, ze které 
se poté vozidla napojují na ulici Zemědělskou, kde bude pro bezpečnější provoz 
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umístěno dopravní značení upravující maximální povolenou rychlost na 30 km/h a 
dále semafory a značení, které upozorňuje na výjezd vozidel ze stavby. 
 Svislá i vodorovná doprava v rámci staveniště bude řešena věžovým jeřábem, 
který je umístěn hned vedle staveništní komunikace a v blízkosti skládek i stavby. 
Věžový jeřáb nesmí s břemenem zasahovat nad okolní pozemky ani nad prostory, 
kde by se mohly zdržovat osoby (buňkoviště) nebo kde budou odstaveny osobní 
automobily. 
 Pro svislou dopravu osob v rámci jednotlivých podlaží objektu budou 
k dispozici žebříky nebo bude umožněn pohyb po vybudovaném schodišti.   

 

h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 
zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, 
technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a 
odvádění povrchové a podzemní vody 

 

 Před zahájením veškerých zemních prací bude celé staveniště oploceno tak, 
že ze dvou stran se v případě dobrého stavu využije stávající oplocení, které bude ze 
zbylých dvou stran doplněné o dočasné mobilní oplocení výšky min 1,8 m, aby bylo 
zamezeno vstupu cizích a neoprávněných osob na staveniště. V případě, že stávající 
oplocení bude mít nevyhovující stav, bude v těchto místech rovněž použito mobilní 
oplocení. 
 Veškeré zemní práce budou probíhat v zeminách 4. třídy těžitelnosti. 
Nejdříve budou dle projektové dokumentace vytyčeny veškeré trasy inženýrských sítí 
a následně proběhne vymezení výkopů. Vzhledem k tomu, že se v těsné blízkosti 
stavby nenachází žádné další objekty a výkopy nebudou prováděny do velké hloubky, 
tak zde není nutné okolní budovy zabezpečovat a stěny výkopu budou zabezpečeny 
pouze pomocí svahování. Rýhy pro základové pasy budou převážně do hloubky 900 
mm, a proto zde nehrozí riziko zasypání. Toto riziko hrozí pouze u rýhy o hloubce 
1900 mm, a ta bude proto zajištěna pažením.  
 Hladina podzemní vody nebyla při průzkumech zastižena, a proto se zde 
s odváděním a čerpáním podzemní vody neuvažuje. Povrchová voda bude ze 
stavební jámy odváděna pomocí drenážního potrubí. 

 

i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních 
komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění 
proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 

 

 Stavba je umístěna na soukromém pozemku, který bude oplocen, čímž bude 
zamezeno vniku neoprávněných osob do prostoru stavby, a proto není nutné 
zajišťovat bezbariérové řešení a zajišťovat ochranu osob se zrakovým postižením 
proti pádu do výkopu. 

 

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, 
zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do 
směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané 
provedení bednění 

 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 
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Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. Únosnost 
podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou 
prvků bez konstrukčního rizika. Před zahájením betonářských prací musí být bednění 
jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady 
odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem zřízení betonářských prací písemný záznam. 

Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných 
pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob 
zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými 
prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. Pro přístup a pro ruční přepravu 
betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace, například 
pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze 
fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. Zhotovitel zajistí provádění 
kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady 
musí být bezodkladně odstraňovány. Dopravuje-li se betonová směs do místa 
ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou 
osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. Ohrožený prostor 
odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, 
zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve 
svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve 
výšce a v jeho okolí 

 

 V objektu budou zděné pouze vnitřní nenosné konstrukce, a to až po 
dokončení hrubé stavby, takže není nutné řešit ochranné zábradlí ani obvodové 
lešení. Tyto konstrukce budou ve vyšších úrovních zděny z pojízdného lešení. 
Veškeré nosné konstrukce na stavbě budou řešeny jako monolitické. 

 

l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 
montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných 
stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 
vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování 
a stabilizace 

 

 Při montáži obvodového pláště pomocí věžového jeřábu bude vznikat velké 
riziko, a proto tuto práci mohou provádět pouze způsobilé osoby (jeřábník). Při 
manipulaci s těmito břemeny nesmí dojít k přetížení jeřábu a manipulace musí být 
plynulá, bez trhavých pohybů a nesmí dojít k rozhoupaní břemene. Veškerá břemena 
musí být správně uvázaná, aby nedošlo k jejich pádu při manipulaci, a proto mohou 
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být uvázána pouze osobou s vazačským průkazem. Při zdvihu jednotlivých břemen 
musí být lano v těžišťové ose prvku. 
 Při samotném osazování prvků musejí být jednotliví pracovníci vybaveni 
osobními ochrannými prostředky, aby nedošlo k pádu přes hranu, jelikož kolektivní 
ochrana by při montáži obvodového pláště překážela. Samotné kotvení jednotlivých 
částí obvodového pláště bude probíhat dle detailu výrobce a bude prováděno 
specializovanou dodavatelskou firmou. 
 Pod přepravovaným břemenem se nesmí nacházet žádný pracovník, aby 
nedošlo k úrazu v důsledku možného vysmeknutí břemene z vázacích prostředků a 
všichni pracovníci musejí při manipulaci s břemeny dbát zvýšené pozornosti a 
opatrnosti a musejí být seznámeni s pokyny jeřábníka. Manipulace s jednotlivými 
prvky může probíhat pouze za příznivých povětrnostních a klimatických podmínek. 

 

m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie 
bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění 
pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz 
sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, 
zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních 
objektů a prostor 

 

 Objekt je navržen jako novostavba, proto zde nebude docházet k bouracím 
ani rekonstrukčním pracím. 

 

n) Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, 
doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 

 

 Montáž stropu je řešena obdobně jako je popsáno v bodě j). Stropy jsou 
řešeny jako monolitické železobetonové konstrukce, které budou vybedněny pomocí 
systémového bednění, na které bude osazena výztuž, která bude následně 
zabetonována. Betonáž bude probíhat pomocí autočerpadla a pohyb pracovníků po 
výztuži bude řešen pomocí pochozích lávek, aby nedošlo k posunu nebo znečištění 
osazené výztuže. 
 Před zahájením osazování výztuže bude na systémovém bednění zbudována 
kolektivní ochrana pracovníků v podobě zábradlí, pomocí kterého bude zajištěna 
hrana pádu v celém objektu. Veškeré prostupy stropní konstrukcí budou vybedněny 
a zajištěny proti možnosti propadnutí osob. Malé prostupy budou překryty deskou, 
která bude zakotvena k bednění a u velkých prostupů u schodiště bude opět 
zbudována kolektivní ochrana v podobě zábradlí. Veškeré zábradlí bude osazeno i 
okopovou zarážkou, aby nedošlo k pádu předmětů do nižších podlaží. 

 

o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 
okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu 
materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního 
zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu 
kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní 
ochrany před prostředky osobní ochrany 

 

 Hrana pádu bude zajištěna pomocí kolektivní ochrany v podobě 
bezpečnostního zábradlí, které bude kotveno k již zhotoveným konstrukcím nebo 
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k nosné části bednění stropu jednotlivých podlaží. Místo pod pracovní plochou bude 
zabezpečeno pomocí okopové zarážky, která bude součástí zábradlí. 
 V případě střechy bude hrana pádu zajištěna atikou, která bude monolitická 
železobetonová a bude betonována zároveň se stropní konstrukcí. V případě 
nedostatečné výšky atiky k ní bude připevněno dodatečné bezpečnostní zábradlí, aby 
byl splněn požadavek na minimální výšku zábradlí.  

 

p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu 
materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska 
požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním 
konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 

 

 Doprava potřebného stavebního materiálu na staveniště bude probíhat 
průběžně dle aktuální potřeby a pro uskladnění materiálu bude na staveništi 
zbudována krátkodobá a dlouhodobá skládka materiálu. Jednotlivé skládky 
materiálu budou zpevněné a odvodněné, aby nedocházelo k poškození materiálu. 
  Zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výškách viz bod n), o). 

 

q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a 
souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a 
práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků 

 

 Postup jednotlivých prací bude probíhat v souladu s harmonogramem 
stavebních prací, který je uveden v příloze č. P.09 – Harmonogram objektu SO01, a 
tudíž by nemělo docházet k souběhu prací nebo kolizím jednotlivých pracovních čet. 
Každá pracovní četa bude mít určeno svoje pracoviště, kde se bude pohybovat a 
pracovat a jednotlivé pracoviště na stavbě se nebudou překrývat. Nebude a nesmí 
docházet k situaci, kdy by pracovaly dvě pracovní čety nad sebou vlivem různých 
délek pracovních záběrů. 
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11.2.1. Obecné informace o zpracování propočtu stavby 
 

Propočet stavby podle THU byl zpracován v programu BUILD power S a je uveden 
v příloze č. P.06 – Propočet stavby podle THU. Na základě této přílohy byla zpracována ještě 
příloha č. P.07 – Objektový časový a finanční plán. 

Orientační náklady na stavbu podle tohoto propočtu činí 96 882 000,- Kč bez DPH. 
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11.3.1. Obecné informace o zpracování položkového rozpočtu 
 

Položkový rozpočet stavby byl zpracován v programu BUILD power S a je uveden 
v příloze č. P.08 – Položkový rozpočet objektu SO01 včetně výkazu výměr pro jednotlivé položky. 
Na základě této přílohy byla zpracována i příloha č. P.09 – Harmonogram objektu SO01, ze 
které vychází příloha č. P.10 – Finanční plán objektu SO01, kde je znázorněn průběh financí 
přesně dle průběhu jednotlivých prací stanovených v harmonogramu. 

Stanovené náklady na výstavbu hlavního stavebního objektu podle položkového 
rozpočtu činí 93 231 642,- Kč bez DPH. 
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11.4.1. Dopravní a bezpečnostní značení na staveništi 
 

Použité dopravní a bezpečnostní značení na staveništi je zobrazeno v příloze č. 
P.02 – Koordinační situace a bezpečnostní značení. Tato příloha přímo navazuje na kapitolu č. 
11.1 – Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u provádění monolitických stropů, která je 
uvedena v tomto dokumentu. 
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1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ A ÚZEMÍ 
 

Název stavby:   ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE – NOVOSTAVBA PAVILONU „F“ 
Charakter stavby: Novostavba, trvalá stavba 
Účel stavby:  Stavba pro vzdělávání 
Místo stavby:  Areál Základní školy Šlapanice 
Okres:   Brno – venkov 
Kraj:   Jihomoravský 
Termín stavby: Zahájení: březen 2021 
   Dokončení:  srpen 2022 
Orientační náklady: 93 231 642,- Kč bez DPH 
Dotčené parcely:  - p. č. 16/1 – ostatní plocha – jiná plocha – Město Šlapanice, 

Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice 
- p. č. 3032/1 – ostatní plocha – jiná plocha – Město Šlapanice, 
Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice 
- p. č. 82/7 – ostatní plocha – ostatní komunikace – Město Šlapanice, 
Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice 

Kapacitní bilance: Pavilon „F“ (SO01) 
- Zastavěná plocha:   1 471 m2 

- Celkový obestavěný prostor:  13 400 m3 

- Zastavěná plocha komunikací: 162 m2
   

- Plocha řešeného pozemku:  27 754 m2 

Investor:  Město Šlapanice 
Masarykovo náměstí 100/7, 
664 51 Šlapanice 

Projektant:  INTAR a.s. 
Bezručova 81/17 a 
602 00 Brno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

2. ÚVOD 
 

Tato hluková studie se zabývá posouzením míru hluku ze stavební činnosti při 
realizaci nového pavilonu „F“ ZŠ ve Šlapanicích na okolní zástavbu a její obyvatele. Stavba je 
umístěna v areálu ZŠ ve Šlapanicích a v její těsné blízkosti se nacházejí 4 bytové domy, 
stávající pavilon základní školy a 1 rodinný dům. Všechny tyto objekty budou hlukem ze 
stavby zasaženy nejvíce, a proto je nutné je posoudit a případně navrhnout opatření pro 
zabránění šíření hluku ze stavby. Areál, ve kterém bude stavba umístěna je zasazen do svahu 
a stupňovitě členěn. 

Celý objekt je navržen jako třípodlažní železobetonový monolitický skelet 
v kombinaci se svislými nosnými stěnami, který bude založen na vrtaných pilotách. Veškeré 
vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny rovněž jako železobetonové monolitické. 

Míra staveništního hluku bude posuzovaná při nejhlučnějších etapách výstavby, což 
jsou v tomto případě zemní práce, vrtání pilot a betonáž skeletu při použití čerpadla na 
beton. V případě, že staveništní hluk nevyhoví požadavkům a překročí hygienický limit 65 dB, 
budou muset být navržena opatření v podobě protihlukových stěn nebo omezení pracovní 
doby jednotlivých strojů a strojních sestav. 
 

2.1. Lokalita stavby 

 
Obrázek č. 46 – Lokalita stavby [41] 

 

2.2. Situace stavby 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 47 – Situace stavby [44] 
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3. POSUZOVANÉ STROJE POUŽITÉ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

3.1. Pásový dozer Caterpillar D5K2 (104 dB) 
 

 
Obrázek č. 48 – Pásový dozer Caterpillar D5K2 [20] 

 

3.2. Motorový grejdr Caterpillar 120 M2 (106 dB) 
 

 
Obrázek č. 49 – Motorový grejdr Caterpillar 120 M2 [21] 

 

3.3. Pilotážní souprava Soilmec SR-40 (112 dB) 
 

 
Obrázek č. 50 – Pilotážní souprava Soilmec SR-40 [22] 

 

3.4. Kolové rypadlo Caterpillar M318F (99 dB) 
 

 
Obrázek č. 51 – Kolové rypadlo Caterpillar M318F [24] 

 

3.5. Smykem řízený nakladač Caterpillar 272D2 (99 dB) 
 

 
Obrázek č. 52 – Smykem řízený nakladač Caterpillar 272D2 [25] 
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3.6. Nákladní automobil TATRA T158 (101 dB) 
 

 
Obrázek č. 53 – Nákladní automobil TATRA T158 [27] 

 

3.7. Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 (97,6 dB) 
 

 
Obrázek č. 54 – Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 [30] 

 

3.8. Autočerpadlo betonové směsi Putzmeister M36-4 (110 dB) 
 

 
Obrázek č. 55 – Autočerpadlo Putzmeister M36-4 [29] 

 

3.9. Autodomíchávač Putzmeister P9 G (100 dB) 
 

 
Obrázek č. 56 – Autodomíchávač Putzmeister P9 G [28] 
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4. ROZMÍSTĚNÍ STROJNÍCH SESTAV A JEJICH POSOUZENÍ 
 

Z důvodu rozsáhlosti stavby byly pro všechny strojní sestavy posuzovány 2 
nejnepříznivější polohy rozmístění strojů vůči okolním objektům, aby byly okolní objekty 
posouzeny na nejhorší možné varianty zásahu hlukem ze stavební činnosti. Proto je 
provedeno posouzení zvlášť pro levou a pravou stranu objektu. 

Vzhledem k tomu, že se okolní objekty nacházejí v těsné blízkosti stavby a není mezi 
nimi a stavbou žádná zeleň, která by hluk pohltila, tak se dá téměř s jistotou tvrdit, že 
hygienické limity splněny nebudou. Proto je provedena simulace pro jednotlivé strojní 
sestavy bez protihlukových opatření i s nimi, kdy je použita protihluková clona výšky 3 metry. 

V případě, že i s protihlukovými opatřeními nebudou splněny hygienické limity 
staveništního hluku, tak bude omezen provoz těchto strojních sestav na 50 %, čímž dojde 
k prodloužení celkové doby výstavby dané technologické etapy objektu a k nárůstu ceny 
stavby. 
 

 
Obrázek č. 57 – Schéma rozmístění strojních sestav [44] 

 

Zobrazení pásem hluku a vykreslení izofon je pro všechny strojní sestavy vykresleno 
ve výšce 3 m a výpočet posuzovaných kritických míst je proveden 2 metry před fasádou 
posuzovaného objektu. 

Vyhotovení hlukové studie a všech výstupů je provedeno v programu Hluk+. 
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4.1. Strojní sestava Dozer + Tatra + Kolové rypadlo 
 

4.1.1. Levá strana objektu bez clony 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE => Clona 

 
Obrázek č. 58 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.1. na levé straně objektu bez clony [44] 

 

4.1.2. Levá strana objektu s protihlukovou clonou výšky 3 m 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem menším než 65 dB => VYHOVUJE 

 
Obrázek č. 59 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.1. na levé straně objektu se clonou v. 3 m [44] 
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4.1.3. Pravá strana objektu bez clony 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE => Clona 

 
Obrázek č. 60 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.1. na pravé straně objektu bez clony [44] 

 

4.1.4. Pravá strana objektu s protihlukovou clonou výšky 3 m 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem menším než 65 dB => VYHOVUJE 

 
Obrázek č. 61 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.1. na pravé straně objektu se clonou v. 3 m [44] 
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4.2. Pilotovací souprava 
 

4.2.1. Levá strana objektu bez clony 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE => Clona 

 
Obrázek č. 62 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.2. na levé straně objektu bez clony [44] 

 

4.2.2. Levá strana objektu s protihlukovou clonou výšky 3 m 
Některé okolní objekty jsou stále zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE 
=> Snížení pracovní doby stroje o 50 % a prodloužení doby výstavby 

 
Obrázek č. 63 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.2. na levé straně objektu se clonou v. 3 m [44] 
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4.2.3. Pravá strana objektu bez clony 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE => Clona 

 
Obrázek č. 64 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.2. na pravé straně objektu bez clony [44] 

 

4.2.4. Pravá strana objektu s protihlukovou clonou výšky 3 m 
Některé okolní objekty jsou stále zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE 
=> Snížení pracovní doby stroje o 50 % a prodloužení doby výstavby 

 
Obrázek č. 65 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.2. na pravé straně objektu se clonou v. 3 m [44] 
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4.3. Strojní sestava Grejdr + Tatra 
 

4.3.1. Levá strana objektu bez clony 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE => Clona 

 
Obrázek č. 66 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.3. na levé straně objektu bez clony [44] 

 

4.3.2. Levá strana objektu s protihlukovou clonou výšky 3 m 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem menším než 65 dB => VYHOVUJE 

 
Obrázek č. 67 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.3. na levé straně objektu se clonou v. 3 m [44] 
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4.3.3. Pravá strana objektu bez clony 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE => Clona 

 
Obrázek č. 68 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.3. na pravé straně objektu bez clony [44] 

 

4.3.4. Pravá strana objektu s protihlukovou clonou výšky 3 m 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem menším než 65 dB => VYHOVUJE 

 
Obrázek č. 69 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.3. na pravé straně objektu se clonou v. 3 m [44] 
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4.4. Strojní sestava Čerpadlo betonu + Autodomíchávač 
 

4.4.1. Umístění na střed objektu bez clony (čerpadlo 119 dB) 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE => Clona 

 
Obrázek č. 70 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.4. (119 dB) uprostřed objektu bez clony [44] 

 

4.4.2. Umístění na střed objektu s protihlukovou clonou výšky 3 m (čerpadlo 119 dB) 
Některé okolní objekty jsou stále zasaženy hlukem větším než 65 dB => NEVYHOVUJE 
=> Použití méně hlučného čerpadla na beton (110 dB) 

 
Obrázek č. 71 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.4. (119 dB) uprostřed objektu se clonou v. 3 m [44] 
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4.4.3. Umístění na střed objektu s protihlukovou clonou výšky 3 m (čerpadlo 110 dB) 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem menším než 65 dB => VYHOVUJE 

 
Obrázek č. 72 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.4. (110 dB) uprostřed objektu se clonou v. 3 m [44] 

 

4.5. Strojní sestava Jeřáb + Smykový nakladač + Tatra 
 

4.5.1. Umístění na střed objektu s protihlukovou clonou výšky 3 m 
Okolní objekty jsou zasaženy hlukem menším než 65 dB => VYHOVUJE 

 
Obrázek č. 73 – Pásma hluku pro strojní sestavu 4.5. uprostřed objektu se clonou v. 3 m [44] 
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5. VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
 

Hygienické limity pro posouzení staveništního hluku v denních a nočních hodinách 
dle NV č. 272/2011 Sb.: 

Denní doba (6:00 – 22:00)  
- Výchozí hodnota: LAeg,T = 50 dB 
- Korekce:  k = 15 dB 
- Výsledná hodnota: LAeq,S = 65 dB 
 

Noční doba (22:00 – 6:00)  
- Výchozí hodnota: LAeg,T = 40 dB 
- Korekce:  k = 15 dB 
- Výsledná hodnota: LAeq,S = 55 dB 
 
Práce na tomto staveništi se předpokládá pouze v denních hodinách, a proto je 

stanoven hygienický limit 65 dB. Jeho překročení je v přiložených výstupech z programu 
Hluk+ zobrazeno modrou barvou. 

Z této hlukové studie vyplývá, že během celé doby výstavby budou muset být okolní 
objekty odděleny od staveniště dřevěnou protihlukovou stěnou výšky 3 metry, která zabrání 
šíření hluku ze stavby a pomůže splnit požadované hygienické limity. Bez tohoto opatření by 
tyto limity splněny rozhodně nebyly. Další variantou by bylo omezení pracovní doby všech 
strojů a každý stroj by musel pracovat samostatně, což by mělo za následek výrazné 
prodloužení doby výstavby a nárůst nákladů.  

Proto je nejlepší variantou vybudování dřevěné protihlukové stěny, díky které bude 
umožněno většině strojních sestav pracovat bez omezení pracovní doby a doba výstavby tak 
nebude výrazně ovlivněna. Pouze v případě vrtání pilot nebudou tyto limity splněny ani za 
použití protihlukových stěn. Proto je v tomto případě nutné omezit provozní dobu pilotovací 
soupravy na 50 % (5 hodin denně), čímž dojde k prodloužení celkové doby výstavby a nárůstu 
nákladů. 

Dřevěné protihluková stěna bude zhotovena jako rám z dřevěných hranolů 
140/140 mm, které budou z obou stran obité deskami.  Výška této protihlukové stěny bude 
minimálně 3 metry.
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1.  VYHODNOCENÍ TEPELNÉHO POSUDKU 
 

Posouzení všech skladeb konstrukce plochých střech bylo provedeno v programu 
Teplo 2017 EDU. Tepelný posudek, jakož to výstup z tohoto programu, je uveden v příloze č. 
P.17 – Výpočty z programu Teplo 2017. 

Z tohoto posudku vyplývá, že všechny skladby střešních konstrukcí VYHOVUJÍ 
požadovaným hodnotám na součinitel prostupu tepla a že kondenzace vodních par neohrozí 
životnost konstrukce, jelikož dojde k jejímu odpaření. 

V rámci řešení této problematiky byly vyhotoveny i detaily plochých střech, jelikož 
v původním projektu nebyly vůbec řešeny. Tyto detaily jsou uvedeny v příloze č. P.16 – Detaily 
plochých střech. 
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ZÁVĚR 
 

Předmětem mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 
rozšíření základní školy ve Šlapanicích se zaměřením na určité dílčí procesy výstavby.  

Úkolem mé diplomové práce bylo zpracování a navržení ekonomického a časového 
řešení průběhu výstavby. V rámci této práce jsem tudíž zpracoval především návrh zařízení 
staveniště a časový a finanční plán výstavby objektu, k čemuž jsem využil import rozpočtu 
z programu BUILD power S do programu MS project. Dále jsem zpracovával návrh hlavních 
stavebních strojů a jejich dopravu na staveniště a technologické předpisy pro monolitické 
stropní konstrukce a vegetační střechu, kterou jsem i podrobněji rozpracoval v dílčím 
časovém a finančním plánu. Vzhledem k tomu, že je objekt založený na pilotách, tak jsem pro 
tuto etapu výstavby zpracoval kontrolní a zkušební plán. Z důvodu, že se stavba nachází 
v zastavěném území, a v její blízkosti se jsou tedy obytné budovy, jsem zpracoval hlukovou 
studii, která posuzuje vliv použití hlučných stavebních strojů během výstavby. V poslední 
řadě jsem zpracoval tepelný posudek navržené střešní konstrukce a vzhledem k absenci 
jakýchkoliv detailů v projektové dokumentaci jsem se je rozhodl pro střešní konstrukci 
zpracovat. 

Během zpracovávání této diplomové práce jsem si rozšířil znalosti o jednotlivých 
procesech výstavby, především o jejich časových návaznostech a naučil jsem se i práci 
s novým programem MS project.
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dB  decibel 
JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů
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