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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt pro realizaci 
administrativního objektu Dukelská v Brně.  
Obsahem je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, návrh dopravního 
řešení, časové a finanční zhodnocení stavby, projekt zařízení staveniště, návrh strojních 
sestav. Pro zvolenou etapu výstavby je navržen technologický předpis a kontrolní zkušební 
plán. Práce se dále zabývá ekologickými a bezpečnostními riziky, návrhem smlouvy o dílo a 
porovnáním alternativ svislých konstrukcí. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Administrativní objekt, technologický předpis, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, 
rozpočet, harmonogram, strojní sestava 
 

ABSTRACT  

The subject of this diploma thesis is a construction technology project for an office building 
Dukelská in Brno. 
The content of the work is a technical report to the construction technology project, design 
of transport solutions, time and financial evaluation of the construction, project for a 
construction site equipment, design of a machine assemblies. For the selected construction 
phase a technological specification and check and test plan is designed. The work also deals 
with environmental and safety risks, draft contract for work and alternative technologies of 
vertical structures. 

KEYWORDS  

Office building, technological specification, site equipment, check and test plan, budged, 
time schedule, mechanical assembly  
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1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 
1.1 Základní informace o stavbě 
1.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Administrativní objekt Dukelská 
Místo stavby:    Dukelská třída 173, 614 00 Brno 
     kat. úz.: Husovice [610844] 
     parc.č.: 736, 737, 1505/2, 734, 735 
Druh stavby:    administrativní objekt 
Charakter stavby:   novostavba 
 
1.1.2 Kapacity stavby 
SO 01 – Administrativní budova 
Zastavěná plocha:   259,6 m² 
Obestavěný prostor:   4 458,4 m³ 
Počet podlaží:    4 NP 
Kancelářských jednotek:  6 
Plocha kancelářských jednotek: 696,4 m2   
 
1.1.3 Identifikační údaje stavebníka 
Stavebník:    PFM-Dukelská, s.r.o. 
     Purkyňova 71/99 
     612 00 Brno 
     IČO: 276 96 529 
 
1.1.4 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
Generální projektant:   Atelier 99, s.r.o. 
     Purkyňova 71/99 
     612 00 Brno 
     IČO: 024 63 245 
Zodpovědný projektant:  Ing. Josef Pirochta 
Architektonické řešení:  Ing. Arch. Dana Lošťáková 
Statika:    Ing. Roman Seiter, Ing. Lukáš Janda 
PBŘ:     Radim Staviař 
VZT, CHL, ÚT:    FourClima 
ZTI:     CM PROJEKT, s.r.o. 
Elektro NN, SLP, MaR:  Ing. Luboš Novák 
Dopravní řešení:   Ing. Svatopluk Holotík 
PENB, energetika:   Ing. Jiří Cihlář 
Sadové úpravy:   Ing. Jana Dvořáková 
 
1.1.5 Obecná charakteristika území a stavby 
Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích v zastavěném území. Na pozemku stával 
dříve bytový dům, který byl pro svůj nevyhovující stavebně-technický stav zbourán. Z jižní 
strany navazuje na řešenou stavbu sousední objekt. Ze severní strany je v současné době 
proluka, která čeká na své zastavění. Tato proluka bude se souhlasem majitele využita pro 
účely zařízení staveniště.  



Objekt je navržen jako novostavba, budou se zde nacházet čistě kancelářské prostory se 
zázemím – zasedací místnosti, sociální vybavení a podobně. Jedná se o tvarově čistý, 
čtyřpodlažní objekt, bez podsklepení, s rovnou střechou. Svým tvarem respektuje obrysy 
pozemku a okolní stavby. Základní půdorysné rozměry objektu jsou 20 x 15,5 m, maximální 
výška 15,35 m. 
Součástí výstavby bude také rekonstrukce stávající kanalizační přípojky, vybudování nových 
přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch kolem objektu, oplocení pozemku a sadové 
úpravy. Diplomová práce se ale zabývá především výstavbou hlavního objektu SO 01, (dle 
propůjčené projektové dokumentace), ostatní objekty jsou řešeny jen okrajově. 
Předpokládaná cena kompletního díla dle THU: 33 803 696,95 Kč 
Předpokládaný termín realizace: únor 2021–listopad 2021 
 

1.2 Provedené průzkumy a zkoušky 
1.2.1 Inženýrsko-geologický průzkum 
Řešené pozemky jsou rovinaté, mírně se svažující západním směrem. Leží v nadmořské výšce 
204,1 – 204,3 m.n.m., v blízkosti řeky Svitavy. 
Vrtnými pracemi byl zachycen geologický profil, tvořený shora navážkou a pevnými 
prachovitými hlínami písčitými (F3 MS) až do úrovně 2,0-2,2 m. Od této úrovně postupně 
přechází jemnozrnný kvartér do hrubozrnného aluvia (G2 GP), a to v hloubce přibližně 3,5 m. 
Mezivrstvu tvoří vrstva jílovitých písků (S5-SC) či vytřídění jílovitých písků. V hloubce přibližně 
7 m byly nalezeny pevné neogenní jíly s písky (F8 CH). 
Z hlediska zakládání se jedná o stavbu náročnou, geologické poměry jsou složité. Z tohoto 
důvodu bude objekt založen na hlubinných základech v úrovni pevných neogenních jílů 8 m 
pod původním terénem.  
Podzemní voda byla naražena v úrovni 4,7 m, s mírně napjatým charakterem. Je vázána na 
masivní aluviální štěrkopískovou průlinovou zvodeň. V případě provádění jam hlubších než 4 
m pod terénem je nutno počítat s čerpáním vody. Nebudou-li prováděny zemní práce 
v hloubce větší než 1 m, není nutné provádět pažení.  
 

1.3 Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 
1.3.1 Členění objektů 
Stavba je dle projektové dokumentace rozdělena na následující stavební a inženýrské 
objekty: 
SO 01  Administrativní budova 
SO 02  Oplocení 
IO 100  Příprava území, terénní úpravy 
IO 200  Komunikace a zpevněné plochy 
IO 300   Přípojka vodovodu 
IO 400  Upravená stávající přípojka kanalizace 
IO 401  Areálové rozvody kanalizace 
IO 402  Retenční nádrž 
IO 600  Přípojka NN 
IO 700  Přípojka SLP 
IO 800  Sadové úpravy 
 



1.3.2 Popis objektů 
SO 01 Administrativní budova 
Hlavní objekt stavby, je předmětem diplomové práce. Jedná se o novostavbu, využitou cele 
pro kancelářské prostory se zázemím – zasedací místnosti, sociální vybavení a podobně. 
Jedná se o tvarově čistý, čtyřpodlažní objekt, bez podsklepení, s rovnou střechou. Svým 
tvarem respektuje obrysy pozemku a okolní stavby. Základní půdorysné rozměry objektu 
jsou 20 x 15,5 m, maximální výška 15,35 m. 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelného zdiva, doplněny železobetonovými 
monolitickými sloupy, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonová monolitická deska 
s průvlaky.  
Komunikační jádro je tvořeno schodišťovým prostorem s trojramenným prefabrikovaným 
schodištěm kolem výtahové šachty. Toto jádro je zděné z cihelného zdiva. 
Objekt bude založen na pilotách, které vynáší železobetonové základové pasy, provázané do 
roštu.  
Střecha je navržena jako jednoplášťová, s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC fólie.  
Objekt je podrobněji popsán v následující kapitole 1.4 Technické řešení objektu SO 01.  
obestavěný prostor 4 458,5 m3 
SO 02 Oplocení 
Oplocení pozemku bude vybudováno po dokončení hlavního objektu SO 01 a po zrušení 
zařízení staveniště. Plot bude do výšky 1,8 m, podezdívka ze štípaných tvarovek ztraceného 
bednění, se vsazenými systémovými výplněmi z pozinkované oceli 
délka 98,45 m 
 
IO 100 Příprava území, terénní úpravy 
Příprava území spočívá ve vyklizení dotčených parcel, demontáži stávajícího oplocení a 
přesunu skladovaných věcí z pronajatých pozemků pro účely zařízení staveniště. Příjezdová 
brána na pozemek bude využita stávající. 
plocha 1054 m2 
 
IO 200 Komunikace a zpevněné plochy 
Komunikace budou budovány po oplocení, jedná se o areálovou parkovací plochu s dvaceti 
parkovacími stáními, průjezd a přilehlý chodník pro přístup do objektu a závěrečnou opravu 
chodníku pro pěší na ulici Dukelská třída. Je navržena betonová zámková dlažba tloušťky 8 
cm pro pojezd a 6 cm pro pěší. 
zpevněné plochy parkování    253 m2 
zpevněné plochy areálových komunikací 195 m2 
chodník u hlavní komunikace   34 m2 
celková výměra zpevněných ploch  482 m2 
 
IO 300 Přípojka vodovodu 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad navrtávacím pasem se 
zemním uzávěrem. Zemní uzávěr bude opatřen zemní soupravou, která bude umístěna pod 
litinovým poklopem osazeným v úrovni terénu.  
Přípojka povede pod stávající komunikací, bude zhotovena řízeným protlakem.  
Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou, která bude umístěna ve VŠ v průjezdu 
objektu, 2,5 m od hranice pozemku. VŠ bude plastová, osazená litinovým poklopem. 



Roční potřeba vody: 
kancelářská budova s tekoucí teplou vodou s možností sprchování  18 m3/rok 
počet osob v objektu         70 osob 
  Qr = 70x18 = 1 260 m3/rok 
Maximální denní potřeba vody: 
  Qd,max = 4 833 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: 
  Qh,max = 362,5 l/hod = 0,101 l/s  
Použitý materiál přípojky a dimenze jsou navrženy SDR 11 PE 100 – 63x5,8 
délka přípojky 14 m 
 
IO 400 Upravená stávající přípojka kanalizace 
Stávající kanalizační přípojka je z betonového potrubí, DN 250. Na základě provedené 
kamerové zkoušky bude opravena bezvýkopovou rukávovou metodou KAWO. Jedná se o 
osazení vystýlky do stávající přípojka, která napomůže hydraulickým poměrům. 
Přípojka bude osazena novou revizní šachtou DN 400 RML 250, poklop šachty bude výškově 
osazen do výšky upraveného terénu. 
Splaškové vody budou z objektu odváděny gravitačně.  
délka přípojky 7,8 m 
 
IO 401 Areálové rozvody kanalizace 
Jedná se o rozvody dešťové kanalizace, která bude jímat srážkové vody z parkovací plochy 
v areálu a ze střechy objektu.  
Voda ze zpevněných ploch bude sbírána uličními vpusťmi, voda ze střechy vyhřívanými 
střešními vtoky a potrubím budou obě svedeny do retenční nádrže v průjezdu. 
Množství dešťových vod dle ČSN 75 6101: 
  Plocha pozemku parc. č. 736    557 m2 
  Plocha pozemku parc. č. 737    497 m2 
  Plocha celkem      1 054 m2 
  odtokový součinitel dle generelu města Brna k= 0,28 
Qdešť = q x S = 161 x 0,1054 = 16,97 l/s 
Maximální dovolené množství dešťových vod, které je možno vypouštět: 
Qmax = k x Qdešť = 0,28 x 16,97 = 4,75 l/s 
Potrubí kanalizace vedené v zemi je navrženo z trub PVC-KG DN 150 
Délka rozvodů 60,15 m 
 
IO 402 Retenční nádrž 
Retenční nádrž bude situována v průjezdu. Jedná se o prefabrikovaný prvek s minimálními 
vnitřními rozměry 2,4x1,3x2,5 m. Přepad nádrže bude výškově odsazen 50 mm pod úroveň 
nátoku. 
objem 13,5 m3 
 
IO 600 Přípojka NN 
Přívodní kabely z veřejné sítě budou vedeny do přípojkové skříně, která je projektována do 
východní fasády objektu. Odtud bude napojen objektový rozvaděč a rozvaděč pro tepelné 
čerpadlo, které budou oba umístěny v průjezdu. Z těchto hlavních rozvaděčů budou řešeny 
rozvody pro celý objekt a technologie vytápění.  



Elektrické rozvody budou provedeny částečně v kabelových žlabech, v podhledu, pod 
omítkou a v SDK příčkách. 
Fakturační měření spotřeby elektrické energie bude v hlavních rozvaděčích v průjezdě 
objektu.  
Jistič před elektroměrem 1x B/3-100A pro objekt a 1x B/3-125A pro tepelné čerpadlo. 
Délka přípojky 1,3 m 
 
IO 700 Přípojka SLP 
V rámci slaboproudých rozvodů se uvažuje poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace 
(PZTS), strukturovaná kabeláž (SK), kamerový systém (CCTV) a informační systém pro 
bezbariérové řešení. 
Rozvody vychází z místnosti č.108 – technická místnost, kde je navrženo umístění ústředny 
PZTS 
délka přípojky 20,4 m 
 
IO 800 Sadové úpravy 
Závěrečné úpravy pozemku po dokončení zpevněných ploch a komunikací. Jedná se zejména 
o dvě oblasti v areálu – kolem pobytové terasy, západní část pozemku a záhon před 
objektem. 
Kolem pobytové terasy budou vysázeny trvalky a okrasné trávy, dominantou bude solitérní 
strom. Přístup z parkoviště na terasu bude pomocí plochých nášlapných kamenů osazených 
v trávníku. 
V západní části pozemku bude vysázena skupina keřů, doplněna rovněž trvalkami. 
Před budovou bude vysázena linie nízkých, kvetoucích keřů, dorůstajících do výšky 60 cm.    
plocha upravovaných ploch 47,7 m2 
 

1.4 Technické řešení objektu SO 01 
1.4.1 Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti III, rozpojitelné běžnými 
stavebními mechanismy.  
Tyto práce budou rozděleny do dvou fází, kdy v první dojde k hloubení stavební jámy, 
v hloubce 350 mm, ve druhé fázi bude provedeno hloubení rýh pro základové pasy, 
v hloubce 400 mm a pro dojezd výtahu, v hloubce 750 mm.  
Vzhledem k tomu, že maximální hloubka výkopu bude 750 mm, není vyžadováno žádné 
pažení.  
Základové pasy jsou projektovány ve dvou šířkách, 600 mm a 800 mm, dno výtahové šachty 
pak v šířce 300 mm. Konstrukce jsou navrženy ze železobetonu, je proto nutno počítat 
s rozšířením výkopu tak, aby bylo možné provést bednění konstrukcí. 
Část výkopku z jam bude uložena na pozemku, v jeho západní části, pro pozdější zásypy 
základových konstrukcí a závěrečné terénní úpravy, zbytek bude průběžně nakládán a 
odvážen na skládku.  
 
1.4.2. Založení objektu 
Založení je vzhledem k danému geologickému profilu a úrovni zatížení navrženo hlubinné na 
vrtaných pilotách o průměru 600 mm, v hloubce 8 m. Pilotové založení vynáší 
železobetonové základové pasy, které tvoří rošt a zajišťují roznos zatížení horní stavbou. 
Základové pasy jsou navrženy jako nosníky uložené na pilotách, výška pasů je navržena 600 



mm. Součástí založení je i dno výtahové šachty, rovněž ze železobetonu, které je v tloušťce 
300 mm. 
Nad základovými pasy je provedena železobetonová monolitická deska tloušťky 150 mm, 
armovaná při obou lících svařovanou kari sítí.  
Pod základovými konstrukcemi bude proveden podkladní beton v tloušťce 50 mm, pod 
základovou deskou bude navíc proveden zhutněný štěrkopískový zásyp v mocnosti 200 mm. 
Prostupy základovými konstrukcemi pro rozvody inženýrských sítí budou provedeny 
chráničkou z kanalizačních plastových trub PVC KG. 
Beton pro základové konstrukce bude použit C 25/30, XC2, pro podkladní betony C 12/15, 
XC2 
1.4.3 Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelným zdivem vyzděným na maltu pro tenkosparé 
zdění a železobetonovými monolitickými sloupy. 
Obvodové stěny a ztužující jádro jsou převážně v tloušťce 250 mm a 300 mm, jen průčelí 
objektu v 1.NP je navrženo v tloušťce 500 mm. Výtahová šachta je pak projektována 
v tloušťce 200 mm, z keramických AKU tvárnic. Zdivo atiky je také v tloušťce 200 mm.  
Monolitické sloupy jsou navrženy kruhového průřezu ø 300 mm a obdélníkového průřezu 
600x300 mm.  
Beton sloupů v 1.NP je C 30/37, XC1, v ostatních podlažích C 25/30, XC1, konstrukce jsou 
uvažovány jako pohledové. 
 
1.4.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitická desky s lemujícími 
obvodovými trámy tvořícími nadpraží. Stropní deska bude vždy betonována zároveň s těmito 
trámy.  
Stropní desky 1.NP-3.NP jsou tloušťky 250 mm, 4.NP tloušťky 220 mm.   
Nadpraží průčelí 1.NP, které vynáší sloupy vyšších pater, je navrženo šířky 500 mm a výšky 
500 mm pod spodní líc stropní desky, zbývající průvlaky 1.NP jsou průřezu 300x500 mm. 
Nadpraží vyšších pater jsou průřezu 300x500 mm v průčelí objektu a průřezu 200x450 mm u 
vnitřního překladu. 
Beton stropní konstrukce nad 1.NP bude třídy C 30/37, XC1, zbývající konstrukce C 25/30, 
XC1. Stropní desky, s výjimkou té nad výtahovou šachtou, jsou uvažovány jako pohledové 
konstrukce.  
 
1.4.5 Schodiště a výtah 
Schodiště je navrženo jako tříramenné s prefabrikovanými zalomenými rameny. Uložení 
nástupního a výstupního ramene je provedeno v úrovni mezipodest do kapsy v obvodové 
stěně a na ozub ve stropní desce. Střední rameno je uloženo na ozub v úrovni mezipodest. 
Prefabrikované prvky schodiště nejsou ukládány přes zvukově izolační prvky. 
Schodišťová ramena budou z betonu třídy C 30/37, XC1 
Výtah bude elektrický, s možností nástupu a výstupu ve všech nadzemních podlažích, 
s nosností 1000 kg a kapacitou pro 13 osob. Rozměr kabiny bude 1300 mm x 1680 mm x 
2100 mm. 
 
1.4.6 Zastřešení 
Střecha nad 4.NP bude provedena jako plochá, nepochozí jednoplášťová. Spád střešní roviny 
je dle projektu 2%. Odvodnění střechy je řešeno vyhřívanými střešními vtoky. 



Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena mechanicky kotvenou TPO fólií, která bude vytažena 
na atiku. Pojistná hydroizolační vrstva je pak řešena bodově nataveným asfaltovým pásem 
modifikovaným. 
Tepelná izolace v ploše střechy je navržena ve třech vrstvách, spádovými klíny z EPS a dvěma 
vzájemně překládanými vrstvami izolačních desek, rovněž z EPS. Minimální tloušťka tepelné 
izolace bude 220 mm.  
Atika bude zateplena z vnitřní strany jednou vrstvou EPS v tloušťce 100 mm a z horní strany 
spádovanou vrstvou XPS, v minimální tloušťce 100 mm.   
Střecha výtahové šachty je řešena totožnou skladbou materiálů. 
V prostoru střechy je umístěna technická část s VZT a ÚT/CHL zařízeními. Přístup na střechu 
je skrz střešní výlez se skládacím žebříkem, přístupný z chodby v nejvyšším podlaží - místnost 
4.01.  
 
1.4.7. Hydroizolace  
Kromě hydroizolační vrstvy střechy, která je popsána v předchozím bodě, jsou v objektu 
řešeny ještě dva typy hydroizolací – proti zemní vlhkosti a proti volně stékající vodě 
v interiéru. 
Proti zemní vlhkosti bude použita skladba dvou modifikovaných asfaltových pásů přitavených 
k podkladu i k sobě navzájem v celé ploše. Podle geologického průzkumu se nachází 
podzemní voda v hloubce 4 m, není proto nutno řešit žádná speciální opatření.  
Vodorovná část bude přitavena k základové desce, v případě obvodové stěny v průjezdu 
bude přitavena k základovému pasu.  
Svislá část bude přitavena od základové spáry po horní hranu soklové části fasády, tj. 300 
mm nad upravený terén. 
Toto hydroizolační souvrství je dostatečné i jako protiradonová ochrana objektu. 
Hydroizolace proti volně stékající vodě bude řešena v koupelnách, úklidových místnostech a 
na wc pod keramickou dlažbu a obklady. Bude provedena systémovou hydroizolační stěrkou, 
v koutech, na rozích a kolem prostupů potrubí bude vyztužena systémovým těsnícím pásem. 
Na stěnách bude stěrka vytažena 100 mm nad úroveň podlahy, ve sprchových koutech do 
výšky 2 400 mm.  
Systém se provádí ve dvou krocích, v prvním se přilepí těsnící pásy, ve druhém se nátěrem 
izoluje plocha místnosti/zdi.   
 
1.4.8 Tepelné izolace 
Tepelná izolace objektu je kromě skladby střešní konstrukce, která je popsána v oddíle výše, 
řešena ještě ve skladbě obvodového pláště a ve skladbě podlah na terénu. 
Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním systémem ETICS, s izolačními deskami 
lepenými cementovou lepící a stěrkovací hmotou a kotvenými hmoždinkami pro zápustnou 
montáž.  
Zateplení základových pasů a soklové části fasády bude z polystyrenu EPS Perimetr 
v tloušťkách 40 mm, 150 mm a 200 mm. 
Zateplení fasády v ploše bude z polystyrenu EPS 100 F v tloušťkách 40 mm, 150 mm a 200 
mm. 
Na základě požárně bezpečnostního řešení objektu je část fasády nad střešní rovinou 
sousedního objektu řešena minerálními deskami v tloušťce 150 mm. Lepení i kotvení těchto 
desek je totožné. 
Izolace stropní konstrukce průjezdu a předsunuté části 2.NP je řešena minerálními deskami, 



a to tloušťky 200 mm v průjezdu a 530 mm u předsunuté části. Lepení i kotvení těchto desek 
je totožné.  
Podlahy na terénu budou tepelně izolovány polystyrenovými deskami EPS 100, v tloušťce 
220 mm, volně kladenými.  
 
1.4.9 Svislé nenosné konstrukce 
Svislé nenosné konstrukce budou řešeny v celém objektu jako sádrokartonové Jedná se o 
příčky, předstěny a stěny instalačních šachet.  
Konstrukce budou opláštěné dvojitě, v kancelářských prostorech standartními bílými 
deskami tloušťky 12,5 mm, v prostorech hygienického zázemí impregnovanými zelenými 
deskami.  
Nosná konstrukce bude z ocelových profilů, s vloženou minerální akustickou izolací. 
V místech kuchyňských linek a těžkých zařizovacích předmětů budou vyztuženy. 
Tloušťky konstrukcí budou od 50 mm do 250 mm.  
Kvalita povrchových úprav sádrokartonových konstrukcí je projektována Q3. 
 
1.4.10 Podlahové konstrukce 
Konstrukce podlah jsou navrženy dvojího typu – cementový potěr a montovaná zdvojená 
podlaha. 
Cementový potěr bude proveden v celém 1.NP, ve 2.-4.NP v chodbě schodišťového prostoru 
a v hygienickém zázemí.  
Minimální tloušťka vrstvy bude 55 mm. 
Před pokládkou nášlapné vrstvy z keramické dlažby, případně zátěžového koberce musí 
potěr dosáhnout maximální povolené zbytkové vlhkosti. 
ve 2.NP-4.NP bude pod anhydritovým potěrem položena kročejová izolace z polystyrenu pro 
vysoké tlakové namáhání EPS 150 S v tloušťce 80 mm.  
Montovaná zdvojená podlaha bude provedena ve 2.NP-4.NP v kancelářských prostorech 
objektu.  
Jedná se o konstrukci z dřevotřískových panelů vynášených na rektifikovatelných stojkách 
v rastru 600x600 mm. Na tuto konstrukci se následně montují SDK příčky, čehož lze 
s výhodou využít při případných změnách dispozicí.   
Tloušťka této konstrukce činí 140 mm. 
Finální nášlapnou vrstvu bude tvořit vinylová podlaha nebo zátěžový koberec, rozdělení dle 
projektové dokumentace.  
Konstrukce zdvojené podlahy je systémová, s akustickou úpravou stojek, není tedy nutná 
žádná další akustická vrstva. 
 
1.4.11 Podhledy 
V objektu budou provedeny podhledy ve dvou variantách – sádrokartonové, na ocelovém 
dvojitém rastru v celé ploše místnosti nebo montáží akustických absorbérů. 
Sádrokartonové podhledy budou opláštěny jednou vrstvou desky, podle typu místnosti 
standartní bílou, impregnovanou zelenou nebo požární červenou. Zejména se jedná o 
prostory hygienického zázemí, kuchyněk a chodeb. 
V podhledu budou osazeny koncové elementy slaboproudu, silnoproudu a vzduchotechniky. 
Akustické bezrámové absorbéry budou zavěšeny na stropní konstrukci v kancelářských 
prostorech. Budou rozměrů 1 160 mm x 1 760 mm, případně 1 160 mm x 2 360 mm. 



V těchto místnostech budou koncové elementy slaboproudu, silnoproudu a vzduchotechniky 
vedeny viditelně pod stropem. 
 
1.4.12 Úpravy povrchu vnitřní 
Svislé konstrukce zděné, železobetonové průvlaky a ztužující věnce budou upraveny vnitřní 
jednovrstvou sádrovou omítkou, prováděnou strojně, v tloušťce 10 mm s povrchovou 
úpravou gletováním. 
Zděné konstrukce, kde je plánovaný keramický obklad budou omítnuty cementovou omítkou 
v jedné vrstvě, prováděnou strojně, v tloušťce 15 mm. 
Svislé sádrokartonové konstrukce budou upraveny systémově, tmelem, požadovaná 
povrchová úprava je Q3. 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako pohledové, bez dalších povrchových úprav. 
 
1.4.13 Výplně otvorů 
Výplně otvorů ve fasádách (okna, dveře) jsou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným 
mostem, zasklené izolačním trojsklem. 
Všechna okna, kromě průčelí budovy v 1.NP budou opatřeny venkovní žaluzií, okna ve 2.NP-
4.NP budou opatřena na otvíravých částech také ocelovým zábradlím. 
Vnitřní dveře budou podle typu hliníkové, prosklené, s jednokomorovým rámem nebo CPL 
laminátové, plné, s obložkovou zárubní. 
Tvoří-li výplně otvorů požární uzávěry, budou mít požadovanou požární odolnost a vybavení, 
dle požárně bezpečnostního řešení objektu. 
 
1.4.14 Malby  
Na všech svislých konstrukcích (s výjimkou pohledových železobetonových sloupů) bude 
provedena výmalba určená k nátěrům finálních ploch v interiéru. Výmalba bude provedena 
ve dvou vrstvách pro dosažení vysokého krytí. 
 
1.4.15 Konstrukce klempířské 
Klempířské konstrukce na objektu rozdělujeme na oplechování atiky a vnější parapety. 
Oplechování atiky bude provedeno lakovaného hliníkového plechu tloušťky 0,6 mm. 
Oplechování bude kotveno po 500 mm shora do atiky. Přesah oplechování bude 30 – 60 mm. 
Rozvinutá šířka plechu je 720 mm. 
Parapety budou provedeny z taženého hliníkového plechu tloušťky 1,4 mm. Parapety budou 
osazeny na doraz ke špaletám. Přesah parapetu přes stěnu bude 35 mm. 
Rozvinutá šířka plechů je, v závislosti na tloušťce stěny a zateplení, 265 mm, 295 mm nebo 
315 mm.  
 
1.4.16 Konstrukce zámečnické 
Mezi zámečnické konstrukce patří vnitřní zábradlí schodiště a venkovní zábradlí otevíravých 
částí oken ve 2.NP-4.NP 
Zábradlí schodiště bude konstruováno z pásové oceli, opatřeno barevným vysokotlakým 
nástřikem. Madlo bude z pásové oceli 50x8 mm, držák o rozměru 30x5 mm.  
Zábradlí bude kotveno do stěny maximálně po 1,5 m. 
Zábradlí oken bude konstruováno z ocelových jeklů, opatřeno barevným vysokotlakým 
nástřikem v barvě okna. Jekly budou profilu 15x15x1,5 mm.  



1.4.17 Venkovní konstrukce  
Za venkovní konstrukci v rámci objektu SO 01 je považována venkovní terasa u západní 
strany objektu. 
Terasa je tvořena betonovou velkoformátovou dlažbou v přírodní barvě, o rozměrech 
600x600 mm, v tloušťce 60 mm, kladenou do lože z drceného kameniva. 
 

1.5 Koncept zařízení staveniště 
Zařízení staveniště projde třemi fázemi. Bude rozdílné pro etapu založení objektu, hrubá 
stavba a dokončovací práce na objektu, v závislosti na potřebách zdrojů a prostorových 
možnostech pozemku během jednotlivých fází výstavby. 
Detailní popis zařízení staveniště v podobě výkresové dokumentace, popisu jednotlivých 
objektů, skladovacích ploch a dalších je řešen v kapitole 7. Projekt zařízení staveniště. 
 

1.6 Časový a finanční plán stavby 
1.6.1 Propočet dle THÚ 
Propočet byl vytvořen v programu BUILDPower S, protokol je přílohou č. 3.01 této 
diplomové práce. 
 
SO 01    Administrativní budova      31 231 792,50 Kč 
SO 02    Oplocení                  518 831,50 Kč 
IO 100    Příprava území, terénní úpravy               597 618,00 Kč 
IO 200    Komunikace a zpevněné plochy              860 370,00 Kč 
IO 300    Přípojka vodovodu                     43 610,00 Kč 
IO 400    Upravená stávající přípojka kanalizace                  53 001,00 Kč 
IO 401    Areálové rozvody kanalizace               382 854,75 Kč 
IO 402    Retenční nádrž                     57 375,00 Kč 
IO 600    Přípojka NN                                789,10 Kč 
IO 700    Přípojka SLP                      30 600,00 Kč 
IO 800    Sadové úpravy                     26 855,10 Kč 
Celková cena stavby dle propočtu THU                33 803 696,95 Kč 
 
1.6.2 Předpokládaná doba výstavby 
Předpokládaná doba výstavby je stanovena přibližně na 43 týdnů. 
Plánovaný začátek prací je 8.2.2021, předpokládaný termín dokončení 3.12.2021. 
Podrobný časový plán objektový je přílohou č. 4.01 této diplomové práce. 
 

1.7 Ekologie a životní prostředí 
1.7.1 Odpady 
Odpady během realizace stavby budou vznikat hlavně z materiálů k výstavbě použitých. 
Veškerý odpad bude tříděn přímo na staveništi do k tomu určených a označených 
kontejnerů, tyto budou pravidelně odváženy odbornou firmou k likvidaci v souladu 
s příslušnými zákony zabývajícími se nakládáním s odpady.  
Jmenovitě se jedná o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů za stavby dle projektové dokumentace, 
zpracované podle tehdy platné vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů: 



 
tabulka č. 1 - souhrn odpadů; autor 

 
Evidence odpadů, včetně doložení způsobu jeho likvidace bude nutná příloha při kolaudaci 
stavby a na OŽP. Za pečlivé vedení evidence a likvidaci všech odpadů zodpovídá generální 
dodavatel stavby. 
 
1.7.2 Životní prostředí 
V průběhu výstavby bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. 
Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a 
nečistotu vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být 
vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí, zejména dodržováním těchto zásad: 

 Chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie 
a prováděním prašných prací pod vodní clonou 

 Kropení vzniklých prašných ploch v době suchého a větrného počasí 
 Skladování sypkých stavebních materiálů na vyhrazených místech tak, aby 

nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru 
 Nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství 
 Stavební činnost prováděnou hlučnými mechanismy, včetně nákladní automobilové 

dopravy realizovat v dohodnutých a povolených termínech 
 Stavební činnost provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrných 

hlukem a prachem 
 Kontrola a čištění vozidel a stavebních strojů před výjezdem na pozemní komunikace 
 Vyloučit nebezpečí požáru 
 zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy, zejména z míst 

znečištěných oleji a ropnými produkty 
 V rámci stavby využívat stavební stroje a dopravní prostředky splňující emisní 

parametry EURO III a vyšší 
 Před zahájením prací v rámci staveniště musí být zajištěno zaměření všech stávajících 

inženýrských sítí 



Během realizace stavby bude respektováno NV 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením s uzamykatelnými branami a bude 
provedeno opatření proti vniku nepovolaných osob.  
Odvodnění staveniště bude na stávající terén (neprovádí se spodní stavby) a při nutnosti 
odčerpání srážkové vody bude přečerpáno do stávající kanalizace přes kalové jímky. 

 

 1.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během realizace stavebního díla je nezbytné zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků 
na staveništi. Je povinností generálního dodavatele stavby všechny pracovníky řádně 
proškolit o všech předpisech a nařízeních. O tomto školení bude proveden zápis, který každý 
účastník stvrdí svým podpisem. 
Je nezbytně nutné, aby byl každý pracovník vybaven osobními ochrannými pomůckami, jako 
je helma, reflexní vesta, pracovní rukavice a vhodné oblečení a obuv. Také musí být 
používány další ochranné pomůcky při specifických pracích, jako jsou například ochranné 
brýle či sluchátka, respirátory apod. 
Vedoucí pracovníci by měli dbát na to, aby byly všechny práce prováděny v souladu 
s pracovním a technickým postupem. 
Součástí proškolení bude rovněž seznámení s protipožární poplachovou směrnicí, se 
shromaždišti během havárie.  
Staveniště bude řádně oploceno a osvětleno, budou jasně definované bezpečné komunikace 
pro pěší pracovníky, aby nemohlo dojít ke srážce chodce se strojem. 
BOZP se řídí zejména následující legislativou:  

 NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

 NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
 NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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6. Časový plán hlavního stavebního objektu 
 
Řešení této kapitoly je zpracováno v příloze č. 6.01 diplomové práce.  
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7. Projekt zařízení staveniště 
7.1 Základní informace o staveništi 
7.1.1 Obecný popis území 
Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích v zastavěném území městské části Brno-
Husovice. Na pozemku stával dříve bytový dům, který byl pro svůj nevyhovující stavebně-
technický stav zbourán. Z jižní strany navazuje na řešenou stavbu sousední objekt. Ze severní 
strany je v současné době proluka, která čeká na své zastavění. Tato proluka bude se 
souhlasem majitele využita pro účely zařízení staveniště.  
Řešené pozemky, v majetku stavebníka, jsou rovinaté, mírně se svažující západním směrem. 
Leží v nadmořské výšce 204,1 – 204,3 m.n.m., v blízkosti řeky Svitavy. Na pozemcích budoucí 
stavby se nalézají náletové křoviny, které budou hned v prvním týdnu výstavby vykáceny a 
spáleny.  
Proluka ze severní strany sestává ze dvou parcel, které budou pronajaty a během výstavby 
objektu SO 01 využity pro potřeby zařízení staveniště, budou až do předání a převzetí 
staveniště využívány jejich majitelem pro potřeby autoservisu. Jedná se o dva pozemky 
rozdělené pletivovým plotem a z části zaskládané pneumatikami a nejrůznějšími autodíly. 
V celé ploše je zhutněný podsyp ze štěrkové drti v mocnosti 25 cm. Díky tomu se jedná o 
ideální parcely pro potřeby našeho zařízení staveniště. V rámci přípravy území a terénních 
úprav, uvažovaných a kalkulovaných jako inženýrský objekt IO 100, budou obě tyto parcely 
vyklizeny, všechny pneumatiky a autodíly budou uloženy do haly, oplocení bude 
demontováno a uloženo rovněž v hale. 
Pro etapu výstavby „vnější dokončovací práce“, kdy bude provedeno zateplení objektu a 
silikonová vnější omítka s cihelným obkladem, bude třeba zábor veřejného pozemku. Jedná 
se o chodník pro pěší u přilehlé hlavní komunikace Dukelská třída, zábor bude v ploše nutné 
pro provoz řadového lešení.  
Stavební pozemek bude oplocen dočasným stavebním oplocením, k přilehlé komunikace 
bude oplocení plné. Vjezd na staveniště bude z ulice Dukelská třída, přes pronajatou parcelu, 
se stávající vjezdovou bránou. 
 
7.1.2 Údaje o dotčených pozemcích a parcelách 
Parcely v majetku stavebníka: 
736   zastavěná plocha a nádvoří, 879 m2 
737   zahrada, 175 m2 
Parcely pronajaté pro ZS (majitel FO): 
734   zastavěná plocha a nádvoří, 397 m2 
735   ostatní plocha, 263 m2 
Parcely pronajaté pro zábor (majitel Česká Republika): 
1505/2   ostatní plocha, 18 m2 



 
Obrázek 1 – zákres pozemků dotčených stavbou; zdroj [1] upraveno 

 
7.1.3 Předání a převzetí staveniště 
Předání staveniště proběhne mezi pověřeným zástupcem objednatele a hlavním 
stavbyvedoucím ze strany generálního dodavatele.  
Předmětem předání budou pozemky objednatele i pronájemců s výše uvedenými parcelními 
čísly, stavební povolení, s nabytou právní mocí, projektová dokumentace ve stupni pro 
realizaci stavby v její poslední schválené podobě, geodetické body (směrové i výškové) a 
místa pro připojení na technickou infrastrukturu (vodovod a elektrická energie). 
O předání a převzetí staveniště, zároveň se všemi zmíněnými dokumenty, bude vyhotoven 
protokol, který obě strany stvrdí podpisem, stejně jako zápis ve stavebním deníku. Tímto 
aktem započne lhůta výstavby, která je smluvně ošetřena smlouvou o dílo. 
7.1.4 Stavební povolení 
Dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je podle § 152 odstavce 
3. písmene b) povinností stavebníka (případně generálního dodavatele) před zahájením 
stavby umístit na viditelné místo štítek o povolení stavby a ponechat jej tak po celou dobu 
výstavby nebo do vydání kolaudačního souhlasu. 
 
 
 
 
7.2 Doprava 
7.2.1 Mimostaveništní doprava 
Veškerá mimostaveništní doprava bude probíhat po pozemních komunikacích města Brna a 
přilehlého okolí v závislosti na poloze dodavatelských firem – např.: dodavatel oceli, 
čerstvého betonu, bednících prvků apod. 



Vjezd na staveniště je situován z ulice Dukelská třída, jedinou vjezdovou branou. Na této ulici 
bude rozmístěno svislé dopravní značení upravující dopravní situaci v okolí staveniště. 
Značení bude v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., o pravidlech provozu na pozemních 
komunikacích a dále s technickými podmínkami Ministerstva dopravy č.65 – zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích. 
Dle technických podmínek č.65 budou instalovány tyto dopravní značky: 

 Výstražné (skupina A) 
 Upravující přednost (skupina P) 
 Zákazové (skupina B) 
 Informativní provozní (skupina IP) 
 Dodatkové tabulky (skupina E) 

 
Použité dopravní značení 
 
 
A 6b Zúžená vozovka 
        
 
A 15 Práce na silnici 
 
 
P 6 Stůj, dej přednost v jízdě!  
 
 
B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)  
 
 
B 20a Nejvyšší dovolená rychlost (omezení na 30 km/h) 
 
 
B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlost 
 
 
B 29 Zákaz stání 
 
 
E 8a Začátek úseku 
 
 
E 8c Konec úseku 
 
 
E 13 Text nebo symbol („Mimo vozidlel stavby“)  
 
 



IP 22 Změna organizace dopravy („Pozor, vjezd a výjezd  
vozidel stavby“) 

 
Tabulka č. 2 – Použité dopravní značení; zdroj [2] 

 
Vyhláška 249/2015 Sb. udává, že svislé dopravní značky je třeba umístit tak, aby byly pro 
účastníky provozu viditelné včas a z dostatečné vzdálenosti.  
Výstražné značky proto budou umístěny 30 m před hranou lešení, aby byl zajištěn dostatek 
času pro reakci řidičů, jelikož bude docházet ke kolizi s tramvajemi. Značka varující před 
přítomností tramvají je shodou okolností umístěna stále před staveništěm, proto nebude 
duplikována dalším dočasným značením. 
Značka „Stůj, dej přednost v jízdě“ bude sloužit při výjezdu vozidel ze stavby, bude tedy 
umístěna u výjezdu ze staveniště, vpravo vedle brány.  
„Zákaz vjezdu všech vozidel“ bude naopak sloužit pro informaci vozidel na stavbu 
přijíždějících, bude stát vpravo vedle brány, z vnější strany. Doplněna bude o dodatkovou 
tabulku s nápisem „Mimo vozidla stavby“. 
Značení upravující maximální povolenou rychlost bude při příjezdu od Tomkova náměstí 
umístěno 30 m od hranice pozemku staveniště proti směru jízdy, značení, které toto omezení 
ruší bude pak na opačné hranici pozemku.  
Z opačného směru (od křižovatky ulic Dukelská třída, Dačického a Svitavské nábřeží) bude 
omezující značka umístěna zároveň s hranou pozemku, značka omezení rušící bude na 
opačné hraně pozemku. 
Značky „zákaz stání“ budou doplněny dodatkovými tabulkami s informací o začátku a konci 
úseku a budou umístěny 20 m před a za výjezd ze staveniště, aby byl zajištěn rozhled pro 
vyjíždějící vozy a zároveň jednodušší manévrování zejména automobilů s přívěsem. 
Značení upozorňující na vjezd a výjezd vozidel ze stavby bude umístěna shodně se značením 
B 20a. 
Poloha dopravního značení je znázorněna ve výkresu č A.01 – Dopravní situace  okolí 
staveniště, který je přílohou této diplomové práce. 
 
7.2.2 Vnitrostaveništní doprava 
Vjezd na staveniště bude z přilehlé komunikace ulice Dukelská třída, dvoukřídlou 
uzamykatelnou bránou ve stávající zděné stěně, tvořící oplocení části pozemku.  
Zařízení staveniště je koncipováno jako slepé, s bránou sloužící k vjezdu i výjezdu ze 
staveniště. Jeho uspořádání dovoluje otočení osobních i nákladních automobilů a jejich 
výjezd z areálu jízdou vpřed. Nákladní automobily s přívěsem budou nuceny vyjíždět na 
veřejnou dopravní komunikaci couváním. Pro zvládnutí tohoto manévru bude řidiči 
k dispozici pracovník, který bude řídit dopravu na ulici Dukelská třída.  
V rámci staveniště není striktně dána šířka komunikace ani její přesná poloha. Parcely 
pronajaté pro účel zařízení staveniště jsou v celé ploše zhutněny podsypem ze štěrkodrti, 
parcela stavebníka bude stejným způsobem zhutněna v rámci zemních prací. Díky tomu bude 
možné využít poměrně malý prostor zařízení staveniště v jeho plném rozsahu, například 
bude možné parkování osobních aut v areálu. 
Vertikální doprava materiálu bude řešena v závislosti na fázi výstavby objektu. V průběhu 
hrubé stavby bude na staveništi věžový jeřáb, pro zemní a dokončovací práce pak bude 
využíván nákladní automobil s hydraulickou rukou. Přesný typ strojů a další technické údaje 
jsou uvedeny v kapitole č. 8 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 



Značení, upravující provoz na staveništi, včetně základních informací a bezpečnostních 
pravidel o pohybu na staveništi, bude osazeno na vjezdové bráně, na vnější straně křídla.  
 
Použité dopravní značení a informační tabulky: 
 
 
B 20a Nejvyšší dovolená rychlost (omezení na 10 km/h) 
 

Obrázek č. 2 – Značka B 20a; zdroj [2] 

 Bezpečnostní banner pro areál stavby 

 
Obrázek č. 3 – Bezpečnostní banner pro areál stavby; zdroj [3] 

 
7.2.3 Doprava mechanizace 
V návrhu mechanizace je počítáno většinou se stroji na kolovém podvozku. Tyto budou na 
staveniště dopraveny po vlastní ose. Přeprava strojů na pásovém podvozku a smykem 
řízeného nakladače bude realizována na podvalníku.  
Přehled navržených dopravních prostředků a jejich doprava na staveniště je uveden 
v kapitole č. 8 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
7.2.4 Doprava pracovníků 
Po celou dobu výstavby budou přímo na staveništi k dispozici parkovací stání pro osobní 
automobily. Dále je parkování možné v přilehlých ulicích okolo stavby. Návrh staveniště 
ovšem počítá s pokrytím této potřeby bez využití veřejných parkovacích stání.  
Vzhledem k tomu, že stavba probíhá v Brně, je velice dobrá dostupnost i pro pracovníky bez 
možnosti automobilu. Přímo po ulici Dukelská jezdí tramvaj, po navazující ulici Dačického 
vede trasa trolejbusové linky. Nejbližší zastávka je od staveniště vzdálena 143 metrů. Není 
proto třeba řešit žádné speciální opatření pro dopravu pracovníků na stavbu. 



7.2.5 Objekty zařízení staveniště 
Objekty zařízení staveniště budou dovezeny nákladním automobilem s hydraulickou rukou, 
pomocí které budou také uloženy na určená místa dle výkresové dokumentace. Po založení 
stavebního objektu SO01 budou poloha i počet objektů změněny, vzhledem k vývoji 
stavebních prací a využitelnosti území. Přesun objektů bude proveden stejnou technikou. 
   

7.3 Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Na území dotčeném stavbou se dle podkladů od správců sítí vyskytují následující inženýrské 
sítě: 

 Podzemní vedení jednotné kanalizace 
 Podzemní vedení vodovodu 
 Podzemní vedení nízkotlakého plynu 
 Podzemní vedení středotlakého plynu 
 Podzemní vedení mikrovlnných spojů 
 Podzemní vedení silnoproudé nízkého napětí 
 Podzemní vedení silnoproudé vysokého napětí 
 Vedení silnoproudé veřejné osvětlení 
 Podzemní vedení slaboproudé cetin 
 Podzemní vedení slaboproudé netbox 
 Podzemní vedení slaboproudé upc 
 Kabelová trasa sítí DPMB 
 Kabelová trasa sítí BKOM 

Všechny tyto sítě budou před zahájením stavby polohově i výškově vytyčeny a označeny.  
Z hlediska výstavby hlavního stavebního objektu je napojení staveniště na inženýrské sítě 
rozděleno na dvě fáze.  
V první fázi bude staveniště zásobováno vodou a elektrickou energií ze stávajících přípojných 
míst na sousední pronajaté parcele č. 734. Zde není možné napojení na kanalizační síť, 
sanitární buňka bude proto osazena na fekálním tanku, který funguje jako mobilní jímka. 
Během této fáze budou vybudovány nové objektové přípojky k vodovodnímu řadu a 
silnoproudému vedení a bude opravena stávající přípojka k jednotné kanalizační síti. 
Ve druhé fázi napojení budou pro potřeby staveniště využity nově zbudované objektové 
přípojky, původní napojení bude zrušeno, vybudovaný rozvod elektrické energie bude 
přepojen k novému zdroji. Dále nebude využíván ani fekální tank. 
Při zemních pracích na objektu a budování nových přípojek musí být dbáno zvýšené 
opatrnosti, budou-li práce probíhat v blízkosti stávajících sítí. V případě zjištění jakékoliv 
závady nebo poškození těchto sítí je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit správci 
příslušné sítě.  
Křížení či souběh sítí bude proveden v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení 
technického vybavení. 
  
 
7.3.1 Kanalizace 
Fekální tank, využívaný v první fázi napojení staveniště, je systémový prvek, který lze umístit 
přímo pod sanitární buňku. Půdorysně tedy nezabírá další prostor a nepřekáží ostatním 
objektům. Jeho objem je 9 m3  



Stávající kanalizační přípojka je vybudována z betonových trub DN 250 mm, napojena na 
jednotnou kanalizační síť v ulici Dukelská třída. Během zemních prací bude tato přípojka 
opravena metodou Kawo a osazena novou revizní šachtou. Z revizní šachty budou vyvedeny 
dvě kanalizační větve. Jedna větev pro splaškovou kanalizaci objektu a druhá bude sloužit 
pro odvod dešťových vod z objektu i zpevněných ploch areálu.    
Ve druhé fázi napojení staveniště bude sanitární buňka napojena na kanalizační větev pro 
splaškovou kanalizaci objektu, potrubím PVC KG, DN 100 mm. 
 
7.3.2 Vodovod 
Vodovodní přípojka na pozemku s parcelním číslem 734 je dimenze 40x3,7, ukončena ve 
vodoměrné šachtě na východním okraji pozemku. Napojena je na vodovodní řad z ulice 
Dukelská třída.  
V první fázi napojení staveniště bude na tuto přípojku napojena sanitární buňka a dále bude 
zřízeno hned u šachty jedno odběrné místo pro mytí strojů před vjezdem na veřejnou 
komunikaci a pro kropení betonových konstrukcí.  
Rozvod pro sanitární buňku bude veden v zemi, v hloubce 0,4 m, osazen pvc chráničkou. 
Jelikož tato fáze staveniště bude probíhat v únoru, bude rozvod vody obalen také tepelnou 
izolací, aby nedošlo k zamrznutí potrubí. 
Zároveň bude vybudována nová objektová přípojka, dimenze 63x5,8, zakončena v nové 
vodoměrné šachtě. Odtud bude pokračovat objektový rozvod dle projektové dokumentace, 
který vyústí nad základovou deskou.  
Ve druhé fázi bude staveniště napojeno z vyústění nové vodovodní přípojky, bude proveden 
rozvod pro sanitární buňku a zřízena dvě odběrná místa – jedno pro mytí strojů před 
vjezdem na veřejnou komunikaci, druhé pro potřeby stavby.  
Rozvody budou vedeny po povrchu, v chráničce. Opět budou ošetřeny proti mrazu. 
Původní napojení bude zrušeno. 
  
7.3.3 Elektrická energie 
V první fázi napojení staveniště bude využita stávající přípojka elektrického vedení na 
pozemku č. 734, kde je osazena přípojná skříň. U této skříně bude zapojen staveništní 
rozvaděč, ze kterého budou vedeny staveništní rozvody. Na elektrickou energii budou 
napojeny všechny stavební buňky, včetně skladové.  
Vedení k buňkám bude umístěno v zemi obdobně jako vodovodní přípojka, rovněž chráněno 
pvc chráničkou. 
Zároveň bude vybudována nová objektová přípojka z veřejné sítě vedené v ulici Dukelská 
třída. Bude zřízena nová přípojná skříň s dostatečným jištěným. 
Ve druhé fázi bude staveniště napojeno na nově zbudovanou přípojku. Zde bude osazen 
stavební rozvaděč, používaný v první fázi, ze kterého budou elektrickou energií zásobeny 
stavební buňky, věžový jeřáb a další elektrické stroje a nářadí. 
Rozvody pro zapojení buněk, jeřábu a dalších statických zařízení budou uloženy 
v chráničkách proti mechanickému poškození.  
 

7.4 Dimenzování staveništních přípojek 
7.4.1 Voda 
Dimenzování přípojek je provedeno ve dvou případech, pro posouzení stávající přípojky 
(sloužící pro první fázi napojení staveniště) a pro kontrolu navržené nové objektové přípojky. 



Výpočet potřeby vody je uvažován pro jeden pracovní den při největším možném objemu 
činností. Potřebnou vodu rozdělíme na vodu pro provozní účely a vodu pro hygienické účely.  
Posouzení stávající přípojky: 

 
Tabulka č. 3 – Potřeba vody pro provozní účely zařízení staveniště I; autor 

 
Tabulka č. 4 – Potřeba vody pro hygienické účely zařízení staveniště I; autor 

 

𝑄 =  
𝑃 ∗ 1,6 + 𝑃 ∗ 2,7

𝑡 ∗ 3600
 

 

𝑄 =  
3584,40 ∗ 1,6 + 850 ∗ 2,7

8 ∗ 3600
 

 
𝑄 =  0,28 𝑙/𝑠 

Pro vypočtenou potřebu vody je nutná přípojka 20x2,0. Stávající přípojka dimenze 40x3,7 je 
tedy pro napojení staveniště dostatečná. 
 
Posouzení nové objektové přípojky: 

 
Tabulka č. 5 – Potřeba vody pro provozní účely zařízení staveniště II; autor 

 
Tabulka č. 6 – Potřeba vody pro hygienické účely zařízení staveniště II; autor 

 

𝑄 =  
𝑃 ∗ 1,6 + 𝑃 ∗ 2,7

𝑡 ∗ 3600
 



 

𝑄 =  
4559,7 ∗ 1,6 + 1445 ∗ 2,7

8 ∗ 3600
 

 
𝑄 =  0,39 𝑙/𝑠 

 
Pro vypočtenou potřebu vody je nutná přípojka 25x2,3. Nová přípojka dimenze 63x5,8 bude 
tedy pro napojení staveniště dostatečná. 
 
Ve výpočtu dimenzování vodovodních přípojek není uvažováno s potřebou vody požární, 
jelikož se blíže než 200 m od staveniště nachází dostatečně silný veřejný zdroj požární vody. 
Dále bude přímo na staveništi ve vrátnici a v buňce stavebního mistra k dispozici pěnový 
hasící přístroj s náplní 9,0 l a hasebním účinkem 13A, 183B. 
 
 
 
7.4.2 Elektrická energie 
Výpočet příkonu elektrické energie je, stejně jako v případě vodovodní přípojky, proveden 
dvakrát, pro dvojí připojení k elektrické síti. 
Výpočet příkonu elektrické energie pro 1. fázi staveniště: 

 
Tabulka č. 7 – Potřeba elektrické energie – stroje, staveniště I; autor 

 
Tabulka č. 8 – Potřeba elektrické energie – st. buňky, staveniště I; autor 



 
Tabulka č. 9 – Potřeba elektrické energie – osvětlení, staveniště I; autor 

 
𝑆 =  (0,5 ∗  𝑃 + 0,8 ∗  𝑃 +  𝑃 ) + (0,7 ∗  𝑃 )  

𝑆 =  (0,5 ∗  10,1 + 0,8 ∗  14,6 +  0,4) + (0,7 ∗  10,1)  
𝑆 =  18,53 𝑘𝑊 

 
Výpočet příkonu elektrické energie pro 2. fázi staveniště: 

 
Tabulka č. 10 – Potřeba elektrické energie – stroje, staveniště II; autor 

 
Tabulka č. 11 – Potřeba elektrické energie – st. buňky, staveniště II; autor 

 
Tabulka č. 12 – Potřeba elektrické energie – osvětlení, staveniště II; autor 



 
𝑆 =  (0,5 ∗  𝑃 + 0,8 ∗  𝑃 +  𝑃 ) + (0,7 ∗  𝑃 )  

𝑆 =  (0,5 ∗  48,5 + 0,8 ∗  16,68 +  0,46) + (0,7 ∗  48,5)  
𝑆 =  51,0 𝑘𝑊 

7.5 Objekty zařízení staveniště 
7.5.1 Provozní objekty zařízení staveniště 
Stavební buňka kancelář, šatna – BK1 
Tato stavební buňka bude sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího a stavebního mistra, 
dále jako šatna pro ostatní pracovníky.  
V průběhu výstavby se budou počty těchto buněk měnit, v závislosti na celkovém počtu 
pracovníků na stavbě. 
1x stavbyvedoucí = min. plocha 15 m2 ≤ 1 buňka = 15 m2 -> vyhovuje 
1x stavební mistr = min. plocha 8 m2 ≤ 1 buňka = 15 m2 -> vyhovuje 
1x pracovník = min. plocha 1,25 + 0,5 = 1,75 m2 
zemní práce  8x pracovník = min. plocha 14 m2 ≤ 2 buňky = 30 m2 -> vyhovuje 
hrubá stavba  15x pracovník = min. plocha 26,25 m2 ≤ 3 buňky = 45 m2 -> vyhovuje 
dokončovací práce 26x pracovník = min. plocha 45,5 m2 ≤ 5 buněk = 75 m2 -> vyhovuje 
Stavební buňky budou dovezeny na staveniště a uloženy nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou. 
Popis: 

 
 
 



 
Tabulka č.13 – Popis stavební buňky BK1; zdroj [4] 

 
Skladový kontejner – LK 1 
Tento kontejner bude na staveništi sloužit ke skladování materiálu a ručního nářadí. Sklad je 
uzamykatelný, s možností vytápění.  
Popis: 

 
Tabulka č.14 – Popis stavební buňky LK1; zdroj [4] 

Vrátnice 
Tento kontejner bude umístěn u vjezdu na staveniště. 
Popis: 



 
Tabulka č.15 – Popis stavební buňky vrátnice; zdroj [4] 

 
Oplocení 
Oplocení staveniště bude mobilní, dvojího typu. Ze strany přilehlé ulice Dukelská třída bude 
plot neprůhledný, z trapézových plechů, zbývající oplocení bude průhledné, drátěné. Montáž 
proběhne ručně, v rámci přípravných prací. 
Neprůhledný mobilní plot CITY 



 
Tabulka č.16 – Popis oplocení neprůhledné; zdroj [4] 

 
Průhledné mobilní oplocení 

 
Tabulka č.17 – Popis oplocení průhledné; zdroj [4] 

Kontejnery 
V průběhu výstavby se bude třídit komunální odpad, plast, papír, zbytkové dřevo a železo a 
stavební suť.  



Po celou dobu výstavby bude na staveništi k dispozici kontejner na komunální odpad 
o objemu 9 m3 a kontejner na plast o objemu 1,1 m3.  
Pro ostatní tříditelné suroviny budou přistavovány kontejnery o objemu 4 m3, v závislosti na 
aktuální etapě výstavby. 
Kontejner 9 m3 

 
Tabulka č.18 – Popis kontejner 9 m3; zdroj [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontejner 1,1 m3 

 
Tabulka č.19 – Popis kontejner 1,1 m3; zdroj [6] 

 
 

Kontejner 4 m3 

 
Tabulka č.20 – Popis kontejner 4 m3; zdroj [5] 

 
 



Staveništní rozvaděč 

 
Tabulka č.21 – Popis staveništní rozvaděč; zdroj [7] 

 
Výplachová vana 
U výjezdu ze staveniště bude zhotovena výplachová vana, pro potřeby čištění 
autodomíchávačů a čerpadel betonu před odjezdem ze staveniště. Tato vana bude 
zhotovena např. z použitých OSB desek, stěny se zapřou latěmi a vana se vyplní vrstvou 
igelitu a geotextílie. 
 
Staveništní skládkové plochy 
Plochy pro skladování materiálu budou zpevněné, tvořeny zhutněným podsypem ze 
štěrkodrti, v mocnosti 250 mm. Jedná se o plochy pro uložení betonářské výztuže a její 
zpracování, uložení bednících prvků a jejich ošetření a pro skládku paletového materiálu. 
Zřízení těchto ploch bude provedeno v rámci založení objektu. 
Poloha skladovacích ploch je znázorněna ve výkresech zařízení staveniště.  
Skládkové plochy budou situovány do plochy plánovaného areálového parkoviště, tím se 
umenší náklady na vybudování zařízení staveniště. 
Skládka zeminy pro pozdější zásypy bude provedena na parcele č. 737. Skládka bude 
svahována přirozeně, bez úprav pažením, v maximální výšce 2 m. 
 

7.5.2 Výrobní objekty zařízení staveniště 
Za výrobní objekty staveniště jsou považovány výše uvedené zpevněné plochy, konkrétně 
pro uložení betonářské výztuže a její zpracování (příprava armokošů, řezání, vyvazování) a 
pro uložení bednících prvků a jejich ošetření (zde je počítáno i s výrobou doplňkových prvků 
bednění).  
 



7.5.3 Sociální objekty zařízení staveniště 
Stavební buňka sanitární (koupelna, wc) – SK1 
Tato stavební buňka bude sloužit hygienické zázemí pro všechny pracovníky na staveništi.  
Nejvyšší počet pracovníků v areálu v jednom okamžiku bude 28. 
Pro 11-50 pracovníků mužů se navrhují 2 wc mísy -> vyhovuje 
Podle wc mís se navrhuje stejný počet pisoárů -> vyhovuje 
Na 10 pracovníků se uvažuje 1 umyvadlo -> vyhovuje 
na 15 pracovníků se navrhuje jedna sprchová kabina -> vyhovuje  
Stavební buňka bude dovezena na staveniště a uložena nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou. 
 
Popis: 

 



 
Tabulka č.22 – Popis stavební buňka SK1; zdroj [4] 

 
Fekální tank 
Fekální tank, využívaný v první fázi zařízení staveniště, je systémový prvek, který lze umístit 
přímo pod sanitární buňku. Slouží pro akumulaci splaškových vod ze sanitární buňky.  
Popis: 

 
 
 



 
Tabulka č.23 – Popis fekální tank; zdroj [4] 

 

7.6 Ochrana životního prostředí při stavební činnosti 
7.6.1 Ochrana půdy a vegetace 
Stavební práce nebudou mít negativní dopad na životní prostředí, nebude docházet 
k devastaci půdy. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich 
splavování. Pozemek je mírně svažitý, nepředpokládá se eroze půdy. 
Pod zaparkované stroje budou pokládány záchytné vany pro případ úniku oleje či jiných 
kapalin. 
 
7.6.2 Ochrana ovzduší proti prašnosti 
Během stavebních prací bude účelně snižována prašnost vhodnými opatřeními, např.: 

 Směrem k přilehlé komunikaci bude vybudováno plné oplocení staveniště 
 Před výjezdem ze stavby budou vozidla kontrolována a očištěna, aby nedošlo ke 

znečištění veřejné komunikace 
 Bude-li to třeba, stavba zařídí bez zbytečných odkladů úklid znečištěné vozovky 
  Staveništní komunikace budou v suchých dnech pravidelně kropeny 

 

7.6.3 Ochrana proti hluku a vibracím 
Nadměrný hluk a vibrace budou vznikat zejména při práci těžké mechanizace, tedy při 
zemních pracích a zakládání objektu. Ochrana proti hluku a vibracím vychází z nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Budou zavedena 
následující opatření: 

 Před započetím prací bude vypracována hluková studie, která stanoví maximální 
možnou pracovní dobu strojů, aby byly dodrženy hlukové limity 

 Stavební činnost bude striktně dodržovat pracovní dobu, ve volné dny a svátky 
nebudou probíhat žádné práce 

 Dodavatel stavby bude dbát na dobrý technický stav všech strojů 
 Staveniště bude směrem k přilehlé komunikace oploceno plotem z plných prvků 



 

7.7 Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
Před zahájením stavebních prací nechá generální dodavatel stavby zhotovit plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Každý pracovník bude s tímto plánem seznámen a proškolení 
stvrdí podpisem. Tím se zavazuje k dodržování bezpečnostních pravidel, za jejichž porušování 
může být pokutován, případně vykázán z prostoru stavby. 
Při práci budou pracovníci používat osobní ochranné pomůcky, jako je helma a reflexní vesta, 
při specifických pracích pak ochranné brýle či sluchátka.  
Pohyb osob po staveništi, které nejsou zaměstnanci generálního dodavatele či 
subdodavatelů, je možný pouze v doprovodu stavbyvedoucího, budou jim půjčeny ochranné 
osobní pomůcky. 
Stavební mistr založí a bude vést knihu BOZP, kde budou zaznamenávány veškeré pracovní 
úrazy a kde bude arch podpisů o proškolení pracovníků. 
Plán BOZP bude vypracován v souladu s platnou legislativou, zejména s: 

 NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti 
 NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 NV 136/2016 Sb., kterým se mění NV 591/2006Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

 Z 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

7.8 Požární bezpečnost na staveništi 
V případě vzniku požáru je ve vzdálenosti přibližně 55 m od staveniště podzemní zdroj 
požární vody.  
Přímo na staveništi budou ve vrátnici a v buňce stavebního mistra k dispozici pěnové hasící 
přístroje s náplní 9,0 l a hasebním účinkem 13A, 183B. 
Každý pracovník bude před nástupem na pracoviště poučen v oblasti požární bezpečnosti. 
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8. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
8.1 Popis práce strojů a mechanismů 
8.1.1 Zemní práce a založení objektu 
Tato etapa stavebních prací bude zahájena odstraněním křovin ze stavebních parcel. Na 
vyčištěné ploše provede rýpadlo Komatsu PC170LC-10 výkop jámy pro stavební objekt a pro 
plochu parkoviště, v mocnosti 35 cm. Následně ve vyhloubené jámě provede výkop 
základových patek pro montáž věžového jeřábu. Část výkopku bude skladována na pozemku 
pro pozdější využití ke zpětným zásypům, zbytek bude odvezen nákladními automobily Tatra 
T158 6x6 na skládku v Brně-Černovicích.  
Pro tyto výkopové práce bude nasazena strojní sestava ve složení 1 rýpadlo a 3 nákladní 
automobily, výkopek na skládku převeze smykem řízený nakladač Komatsu SK820-5. 
Poté, co rýpadlo vyhloubí jámu pro stavení objekt a přesune se na plochu parkoviště, bude 
provedena pilotáž pomocí soupravy Bauer BG 15 H. Vývrtek bude nakládán na nákladní 
automobily Tatra pomocí smykem řízeného nakladače. 
Čerstvý beton na staveniště bude dovážen autodomíchávačem Man TGS 400 o objemu 9m3, 
k betonáži bude využito stacionární čerpadlo Putzmeister P715TD. 
Po provedení pilotáže budou vykopány základové pasy, v hloubce 35 cm a šířce 180, resp. 
200 cm. V rámci toho budou provedeny i výkopy pro nové přípojky IS. Zemina bude 
odvážena stejným způsobem jako doposud, využita bude strojní sestava 1 rýpadlo a 3 
nákladní automobily. 
Souběžně bude využit výše zmíněný smykový nakladač k rozprostření násypu ze štěrkodrti v 
ploše pro parkoviště.  
V další etapě bude provedena betonáž železobetonových základových pasů do předem 
připraveného bednění. Čerstvý beton doveze autodomíchávač. 
Po odbednění bude provedena první část zpětných zásypů, pod základovou desku. Nejprve 
bude výkop zasypán skládkovanou zeminou, zhutněn a následně bude navezena vrstva 
štěrkodrti, v mocnosti 20 cm. Tyto zásypy provede smykem řízený nakladač.  
Následuje betonáž základové desky, čerstvý beton bude dovezen opět autodomíchávačem. 
V rámci založení objektu bude smykem řízený nakladač využit ještě pro druhou etapu zásypu 
základových konstrukcí, a sice po provedení zateplení základových pasů. K zásypu bude 
využita zemina skladovaná na staveništní skládce. 
 
8.1.2 Hrubá stavba 
Hrubá stavba začne zděním svislých nosných konstrukcí 1.NP a betonáží sloupů. Následovat 
bude vodorovná monolitická konstrukce stropu včetně obvodových nosníků. Obdobně 
proběhne výstavba zbývajících 3 nadzemních podlaží až po stropní desku nad 4.NP. Dále 
proběhne zdění atik, betonáž ztužujícího věnce a konečně konstrukční skladba ploché 
střechy.  
Betonáže konstrukcí zajistí autočerpadlo na betonové směsi Schwing 47 SX, dodávku 
čerstvého betonu zajistí opět autodomíchávače Man TGS 400, 
V této etapě výstavby bude na staveništi montován věžový jeřáb Liebherr 42 K-1, pomocí 
autojeřábu Tatra T-815 AD20. Tímto věžovým jeřábem bude probíhat skládka dovezeného 
materiálu a následné zásobování hrubé stavby bednícími prvky, výztuží, zdícími prvky, 
prefabrikovanými prvky i materiálem pro ploché střechy. Po dokončení hrubé stavby bude 
opět pomocí autojeřábu demontován.  



8.1.3 Dokončovací práce  
Během dokončovacích prací bude na staveništi umístěno silo Cemix na omítkové směsi. 
Objem sila je 18 m3. K němu bude vypůjčena sestava pro provádění vnitřních strojních 
omítek – silomat PFT E140 Trans Plus a omítačka M-Tec M6. 
 
8.1.4 Stroje pro dopravu mechanizace a materiálu 
Pilotovací souprava a věžový jeřáb budou na stavbu dovezeny pomocí tahače Volvo FH 460, 
pilotovací souprava bude naložena na hlubinném návěsu Faymonville Max510. 
Stavební materiál a buňky bude vozit nákladní automobil Volvo FM 360 valník s hydraulickou 
rukou, bude-li na staveništi v provozu věžový jeřáb, postačí tento nákladní automobil 
v úpravě bez hydraulické ruky. 
Stavební kontejnery bude vozit nákladní automobil Volvo FM 12 s kontejnerovým nosičem. 
V kontejneru bude dovezen i smykový nakladač. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 Návrh strojů a mechanismů 
8.2.1 Stroje pro zemní práce a založení objektu 
Rýpadlo Komatsu PC170LC-10 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Kuhn-Bohemia, a.s., s pobočkou 
v Brně-Horních Heršpicích. 
Na stavbu bude dopraven na valníku. 
Sestava pro zemní práce – 1x rýpadlo, 3x nákladní automobil Tatra T-158 
Sestava pro založení objektu v souběhu se zemními pracemi– 1x rýpadlo, 1x smykem řízený 
nakladač, 4x nákladní automobil Tatra T-158, 1x pilotovací souprava, 2x autodomíchávač, 1x 
stacionární čerpadlo 
Popis:  

 
Tabulka č. 24 – Rýpadlo Komatsu; zdroj [8] 

 



 

 

 

 
Obrázek č. 4 – Rozměry rýpadla Komatsu; zdroj [8] upraveno 

Smykem řízený nakladač Komatsu SK820-5 



Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Kuhn-Bohemia, a.s., s pobočkou 
v Brně-Horních Heršpicích. 
Na stavbu bude dopraven ve stavebním kontejneru. 
Sestava pro založení objektu v souběhu se zemními pracemi– 1x rýpadlo, 1x smykem řízený 
nakladač, 4x nákladní automobil Tatra T-158, 1x pilotovací souprava, 2x autodomíchávač, 1x 
stacionární čerpadlo 
 
Popis: 

 
Tabulka č. 25 – Smykem řízený nakladač Komatsu; zdroj [8] 



 

 
 

 
Obrázek č. 5 – Rozměry smykem řízeného nakladače Komatsu; zdroj [8]  

 
 
 
 
 
 
Nákladní automobil Tatra Phoenix T-158 6x6, jednostranný sklápěč 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Autodoprava Ráb, s pobočkou v Brně-
Horních Heršpicích. 
Sestava pro zemní práce – 1x rýpadlo, 3x nákladní automobil Tatra T-158 
Sestava pro založení objektu v souběhu se zemními pracemi – 1x rýpadlo, 1x smykem řízený 



nakladač, 4x nákladní automobil Tatra T-158, 1x pilotovací souprava, 2x autodomíchávač, 1x 
stacionární čerpadlo 
Popis: 

 
Tabulka č. 26 – Nákladní automobil Tatra; zdroj [9] 

 
Obrázek č. 6 – Rozměry nákladního automobilu Tatra; zdroj [9]  

Pilotovací souprava Bauer BG 15 H 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Firesta, se střediskem dopravy a 
mechanizace v Brně-Modřicích. 
Na stavbu bude dopravena nákladním automobilem na podvalníku. 
Sestava pro založení objektu v souběhu se zemními pracemi – 1x rýpadlo, 1x smykem řízený 
nakladač, 4x nákladní automobil Tatra T-158, 1x pilotovací souprava, 2x autodomíchávač, 1x 
stacionární čerpadlo 
Popis: 



 
Tabulka č. 27 – Pilotovací souprava Bauer; zdroj [10] 



 

 
Obrázek č. 7 – Rozměry pilotovací souprava Bauer; zdroj [10]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2.2 Stroje pro hrubou stavbu 
Věžový jeřáb Liebherr 42 K-1 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Liebherr-Stavební stroje, s.r.o., se 
sídlem v Popůvkách u Brna. 
Bude na stavbu dopraven nákladním automobilem. 
Popis: 

 
Tabulka č. 28 – Věžový jeřáb Liebherr; zdroj [11] 

 



 

 
Obrázek č. 8 – Rozměry věžového jeřábu; zdroj [11]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autojeřáb Tatra T-815 AD20 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Autojeřáby Velčovský, se sídlem 
v Brně-Horních Heršpicích. 
Popis: 

 
Tabulka č. 29 – Autojeřáb Tatra; zdroj [9] 

 

 
Obrázek č. 9 – Doplňující informace autojeřábu; zdroj [9]  

 
 
 



8.2.3 Stroje pro dopravu čerstvého betonu 
Autodomíchávač Man TGS 400 
Čerstvý beton se na stavbu bude dovážet z betonárky TBG betonmix, se sídlem v Brně-
Králově poli.  
Vzdálenost betonárky od staveniště je 2,5 km, cesta autodomíchávače bude trvat cca 5 
minut. 
Sestava pro založení objektu v souběhu se zemními pracemi – 1x rýpadlo, 1x smykem řízený 
nakladač, 4x nákladní automobil Tatra T-158, 1x pilotovací souprava, 2x autodomíchávač, 1x 
stacionární čerpadlo 
Sestava pro založení objektu – 2 autodomíchávač, 1x stacionární čerpadlo 
Sestava pro betonáž hrubé stavby– 5x autodomíchávač, 1x autočerpadlo Schwing 
Popis: 

 
Tabulka č. 30 – Autodomíchávač Man; zdroj [12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autočerpadlo Schwing S 36 X 
Tento stroj bude pronajatý pro betonáže přímo z betonárky TBG betonmix. 
Sestava pro betonáž hrubé stavby– 5x autodomíchávač, 1x autočerpadlo Schwing 
Popis: 

 
Tabulka č. 31 – Autočerpadlo Schwing; zdroj [12] 

 

 
Obrázek č. 10 – Doplňující informace autočerpadla; zdroj [12]  

 
 
 
 



Stacionární čerpadlo Putzmeister P715TD 
Tento stroj bude pronajatý pro betonáže přímo z betonárky TBG betonmix. Na stavbu bude 
dovezen za osobním užitkovým vozem společnosti. 
Sestava pro založení objektu v souběhu se zemními pracemi – 1x rýpadlo, 1x smykem řízený 
nakladač, 4x nákladní automobil Tatra T-158, 1x pilotovací souprava, 2x autodomíchávač, 1x 
stacionární čerpadlo 
Sestava pro založení objektu– 2x autodomíchávač, 1x stacionární čerpadlo 
Popis: 

 
Tabulka č. 32 – Stacionární čerpadlo Putzmeister; zdroj [13] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2.4 Stroje pro dokončovací práce 
Silo na suchou maltovou směs Cemix  
Silo bude vypůjčeno firmou Cemix, která zároveň zajistí jeho dovoz na staveniště i následný 
odvoz na speciálně upraveném nákladním automobilu Man TGS 41 „Silonosič“ 
Popis: 

 
Tabulka č. 33 – Silo na omítkové směsi Cemix; zdroj [14] 

 

 
Obrázek č. 11 – Doplňující informace silo Cemix; zdroj [14]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Silomat PFT E140 Trans Plus 
Silomat bude vypůjčen firmou Cemix, dovezen bude osobním užitkovým automobilem, na 
vozíku. 
Popis: 

 
Tabulka č. 34 – Silomat na omítkové směsi; zdroj [15] 

 
 
Omítačka M-Tex M6 
Omítačka bude vypůjčena firmou Cemix, dovezena na stavbu užitkovým automobilem. 
Popis: 

 
Tabulka č. 35 – Omítačka; zdroj [15] 

 
 
 



8.2.5 Stroje pro dopravu mechanizace a materiálu 
Tahač Volvo FH 460 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Autodoprava Ráb, s pobočkou v Brně-
Horních Heršpicích. 
Popis: 

 
Tabulka č. 36 – Tahač Volvo; zdroj [16] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podvalník Faymonville Max100-N 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Autodoprava Ráb, s pobočkou v Brně-
Horních Heršpicích. 
Popis: 

 
Tabulka č. 37 – Podvalník Max100; zdroj [16] 

 

 
Obrázek č. 12 – Doplňující informace podvalník Max100; zdroj [17]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Podvalník Faymonville Max300-N 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Autodoprava Ráb, s pobočkou v Brně-
Horních Heršpicích. 
Popis: 

 
Tabulka č. 38 – Podvalník Max300; zdroj [17] 

 

 
Obrázek č. 13 – Doplňující informace podvalník Max300; zdroj [17]  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2646 s hydraulickou rukou 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Autodoprava Ráb, s pobočkou v Brně-
Horních Heršpicích. 
Ve vozovém parku firmy figuruje i verze nákladního auta bez hydraulické ruky. 
Popis: 

 
Tabulka č. 39 – Nákladní automobil MB; zdroj [18] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nákladní automobil Volvo FM 12 s kontejnerovým nosičem 
Tento stroj bude pro potřeby stavby vypůjčen z firmy Autodoprava Ráb, s pobočkou v Brně-
Horních Heršpicích. 
Popis: 

 
Tabulka č. 40 – Nákladní automobil kontejnerový; zdroj [18] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3 Posouzení strojů a mechanismů 
8.3.1 Posouzení únosnosti věžového jeřábu 
Jako hlavní stavební mechanismus na staveništi je navržen věžový jeřáb. Volím jej především 
s ohledem na prostorové možnosti staveniště. Kdybychom uvažovali autojeřáb, je třeba 
počítat s prostorem pro zapatkování tohoto stroje. Když k tomu vezmeme v úvahu ještě 
sklon jeřábového ramene (což v důsledku znamená, že jeřáb musí mít jistý odstup od stavby), 
byly by prostory staveniště značně omezené.  
Proto je pro výstavbu zvolen věžový jeřáb Liebherr 42 K-1  
 
Stanovení minimální výšky háku 
Minimální výška háku je údaj, podle kterého určujeme celkovou výšku zvedacího 
mechanismu. Je třeba stanovit nejvyšší bod stavby, na který se bude umisťovat břemeno. Od 
této úrovně dopočteme minimální výšku háku. 
Výpočet: 
H= h1 + h2 + h3 + h4 
H= 14,47 + 2,0 + 2,15 + 2,1 = 20,72 m 
H… minimální výška háku 
h1… nejvyšší poloha položení břemene 
h2… manipulační výška 
h3… výška přemísťovaného břemene 
h4… výška závěsu háku jeřábu 
 
Pro potřeby stavby je nutný jeřáb s minimální výškou háku 21 m. 
 
Nejtěžší břemeno 
Nejtěžší břemeno, se kterým bude věžový jeřáb manipulovat, bude rameno 
prefabrikovaného schodiště, o váze 3 000 kg. S tímto prvkem bude manipulováno do 
vzdálenosti 16,5 m. 
M1= 3 000 kg 
L1= 16,5 m 
 
Nejvzdálenější břemeno 
Za nejvzdálenější břemeno považuji paletu obvodového zdiva Heluz family 30, která bude 
dopravena do vzdálenosti 23 m. Její hmotnost je 1 200 kg.  
M2= 1 200 kg 
L2= 23,0 m 
Kritické břemeno 
Jako kritické břemeno se jeví paleta bednícího materiálu pro stropní konstrukce. Tato paleta 
bude mít váhu 2 100 kg, přesouvat se bude do vzdálenosti 22 m. 
M3= 2 100 kg 
L3= 22,0 m 
 
 
 
 
 
 



Zátěžová křivka věžového jeřábu 

 
Obrázek č. 14 – posouzení únosnosti věžového jeřábu; zdroj [11] upraveno 

 
Vyhodnocení 
Posuzovaná břemena jsou vyhodnocena jako vyhovující.  
Věžový jeřáb Liebherr 42 K-1 je svou únosností i dosahem výložníku vyhovující pro potřeby 
stavby.  
 
8.3.2 Posouzení únosnosti autojeřábu 
Autojeřáb se na staveništi objeví pouze při montáži věžového jeřábu a později při jeho 
demontáži. Bude manipulovat s dílčími součástmi věžového jeřábu. 
Zvoleným typem jeřábu je Tatra T-815 AD20 
Nejtěžší břemeno 
Nejtěžším prvkem bude protizávaží věžového jeřábu. Tento prvek má hmotnost 3 320 kg. 
Autojeřáb s ním bude manipulovat při vyložení 6 m, ve výšce 5,3 m. 
M1= 3 320 kg 
L1= 6 m 
V1= 5,3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zátěžová křivka autojeřábu 

 
Obrázek č. 15 – posouzení únosnosti autojeřábu; zdroj [11] upraveno 

 
Vyhodnocení: 
Posuzované břemeno je vyhodnoceno jako vyhovující.  
Autojeřáb Tatra T-815 AD20 je svou únosností i dosahem výložníku vyhovující pro potřeby 
stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3.3 Posouzení dosahu autočerpadla 
Autočerpadlo bude při výstavbě využito pro betonáže stropních konstrukcí. Zvoleným typem 
stroje je Schwing S 36 X. 
Posudek je proveden pro betonáž stropů nad nejvyšším podlažím, ve výškové úrovni 14,47 
m.  
Křivka dosahu autočerpadla 

 
Obrázek č. 16 – posouzení dosahu autočerpadla; zdroj [12] upraveno 

 
Vyhodnocení: 
Z grafu je patrno, že dosah autočerpadla je dostačují pro pokrytí betonáže kompletní 
konstrukce.  
Autočerpadlo Schwing S 36 X je vyhodnocen jako vyhovující pro potřeby stavby.  

 
 
 
 
 
 



8.4 Bezpečnostní opatření 
 Obsluhovat mechanizaci jsou oprávněni pouze určení strojníci s potřebnými strojními 

průkazy 
 Před zahájením činnosti bude vždy zkontrolován technický stav stroje, budou vedeny 

denní záznamy. 
 Veškerá mechanizace, pohybující se po staveništi, bude mít neustále aktivní 

světelnou signalizaci, jízda vzad stroje musí být doprovázena zvukovou signalizací. Při 
výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci bude řidiči asistovat pomocný 
pracovník. 

 Před výjezdem ze staveniště musí být kola a podvozek mechanizace řádně očištěny 
 Mechanizace, která nebude využívána pro výkon prací bude neprodleně odstavena a 

motor bude vypnut 
 Po odstavení mechanizace bude pod ni uložena záchytná nádoba pro případ úniku 

strojních kapalin 
 Mechanizaci je nutno umisťovat minimálně 1 m od hrany pádu 
 Prostor ohrožený strojem je vymezen jeho maximálním dosahem zvětšeným o 2 m 
 Nemá-li obsluha stroje během souběžného provádění ručních a strojních výkopových 

prací dostatečný výhled na celý ohrožený prostor, nesmí pokračovat v práci strojem 
 Je zakázáno se pohybovat kolem pojíždějící mechanizace, aby nedošlo k přejetí nebo 

skřípnutí strojem. 
 Je zakázán pohyb pod břemeny zavěšenými na stroji 
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9. Technologický předpis pro založení objektu 
9.1 Obecné informace 
9.1.1 Obecné informace o stavbě 
Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích v zastavěném území v nadmořské výšce 
204,1 – 204,3 m.n.m. Na pozemku stával dříve bytový dům, který byl pro svůj nevyhovující 
stavebně-technický stav zbourán. Z jižní strany navazuje na řešenou stavbu sousední objekt. 
Ze severní strany je v současné době proluka, která čeká na své zastavění. Tato proluka bude 
se souhlasem majitele využita pro účely zařízení staveniště.  
Objekt je navržen jako novostavba, budou se zde nacházet čistě kancelářské prostory se 
zázemím – zasedací místnosti, sociální vybavení a podobně. Jedná se o tvarově čistý, 
čtyřpodlažní objekt, bez podsklepení, s rovnou střechou. Svým tvarem respektuje obrysy 
pozemku a okolní stavby. Základní půdorysné rozměry objektu jsou 20 x 15,5 m, maximální 
výška 15,35 m. Založení objektu je navrženo hlubinné, na velkoprofilových pilotách, které 
budou vynášet železobetonové základové pasy. Výtahová šachta pod úrovní základové desky 
je monolitická. 
 
9.1.2 Obecné informace o procesu 
Technologický předpis se zabývá založením objektu. Popisuje proces výkopu stavební jámy, 
provedení vrtaných pilot s pažením z ocelových pažnic, následné výkopy rýh pro základové 
pasy, betonáž podkladního betonu, oboustranné bednění základových pasů, uložení výztuže 
a betonáž. Dále částečné odbednění, podsyp pod základovou desku a konečně betonáž 
podkladního betonu základové desky. 
Výkop stavební jámy bude proveden do hloubky 350 mm, na plochu celého objektu, 
rozšířenou o 600 mm. 
Piloty jsou navrženy jako vrtané, o průměru 600 mm, délky 8 m, z betonu C25/30 XC2 XA1 a 
oceli B 500B. Budou vrtány rotačně náběrově, pomocí vrtného hrnce (šapy).  
Hlava pilot se dle PD nachází v případě základových pasů 400 mm pod úroveň dna stavební 
jámy, v případě výtahové šachty 750 mm. Pilotáž proto bude provedena metodou s hluchým 
vrtáním. Hluché vrtání je vzdálenost mezi projektovou hlavou piloty a úrovní dna stavební 
jámy, která nebude zabetonována. 
Hloubený vrt se bude pažit pomocí ocelových pažnic. Do hotového vrtu se vloží armokoš a 
začne se s ukládáním betonu. Zároveň se postupně vytahují pažnice ven z vrtu.  
Po vykopání rýh pro základové pasy se provede úprava hlavy piloty. 
Základové pasy budou provedeny jako železobetonové, z betonu C25/30 XC2 a oceli B 500B. 
Výkop rýh proto bude rozšířen na každou stranu o 600 mm, aby byl zaručen manipulační 
prostor pro pracovníky.  
Po výkopu pude proveden podkladní beton třídy pevnosti C 12/15 v tloušťce 50 mm.  
Bednění základových pasů bude oboustranné, ze systémových prvků firmy Doka. Zhotoví se 
nejdříve jedna strana bednění, následně se uloží armatura dle PD, provázání výztuže pasů a 
pilot a nakonec se provede druhá strana bednění, se vzájemným prokotvením bednících 
rámů a zapřením z vnější strany. 
Po dokončení betonáží a zatvrdnutí betonu proběhnou odbedňovací práce vnitřních 
základových konstrukcí, včetně očištění bednících prvků. 
Následně se provede zásyp výkopů uvnitř základových konstrukcí (zeminou uloženou 
k tomuto účelu na pozemku) a zhutnění.  



Pod základovou desku bude pak proveden podsyp ze štěrkodrti frakce 16-32 v mocnosti 200 
mm a podkladní beton pevnostní třídy C12/15 v tloušťce 50 mm. 
 

9.2 Připravenost staveniště pracoviště 
9.2.1 Připravenost pracoviště 
Před zahájením prací na založení objektu proběhne předání pracoviště zhotoviteli. Musí být 
dokončeny předchozí technologické etapy výstavby. V tomto případě to znamená, že 
stavební pozemek musí být vyklizen a zbaven křovin. Dále budou zaměřeny a vyznačeny 
hranice parcel, inženýrské sítě a vytyčena stavební jáma. Spolu s těmito body bude předán i 
vynesený výškový bod umístěný na stávající zděné stěně u vjezdu na staveniště. 
Při převzetí pracoviště bude předána a odsouhlasena aktuální verze projektové 
dokumentace pro založení objektu a zároveň skladovací plochy, uzamykatelný sklad i 
stavební buňky pro pracovníky.  
O předání a převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
9.2.2 Připravenost staveniště 
Zařízení staveniště bude vybudováno během přípravných prací na staveništi. Celé staveniště 
bude oplocené, s jednou uzamykatelnou vjezdovou bránou a vrátnicí. Dále budou na 
staveništi kontejnery na stavební i komunální odpad, obytné buňky, sanitární buňka a 
uzamykatelný sklad. K dispozici bude také stavební rozvaděč pro připojení k elektrické síti a 
přípojné místo pro odběr vody.   
Staveniště v této počáteční části výstavby je zařízeno na pronajatém sousedním pozemku, 
který byl do té doby využíván pro potřeby autoservisu. Celá plocha je tedy zpevněna vrstvou 
šterkodrti, pohyb vozidel i skladování armokošů pro piloty bude tedy možné. Během 
provádění pilot bude zařízení staveniště rozšířeno, vzniknou nové skládkové plochy, tesárna 
a armovna tak, aby byl zajištěn pracovní prostor pro navazující práce.  
 
 
 
 
 
 
 
 



9.3 Materiál, doprava a skladování 
9.3.1 Materiály 

 
Tabulka č. 41 – Potřeba materiálů pro založení objektu; autor 

 
Část výkopku zeminy, v objemu 59,9 m3 bude uložena na staveništní skládce, bude využita 
pro zpětné zásypy. Ostatní zemina bude odvážena na skládku v Brně-Černovicích. 
Výkazy výměr jsou popsány v příloze této diplomové práce č. 5.01 Položkový rozpočet 
objektu SO 01. 
Přesný kusovník bednících prvků bude stanoven na základě výkresové dokumentace od 
dodavatele bednícího systému. 
 
 
 
 
9.3.2 Doprava materiálů 
Primární doprava 
Vykopanou zeminu ze staveniště na skládku bude převážet nákladní automobil Tatra T-158 
6x6. Skládka se nachází v Brně-Černovicích, na ulici Vinohradská. Odtud také bude odebírána 
štěrkodrť 16-32 mm. 



Čerstvý beton bude odebírán z betonárky TBG Betonmix a.s., z pobočky v Králově Poli, na 
adrese Křižíkova 2964/68E. Betonárka je od staveniště vzdálena 2,9 km. Cesta trvá přibližně 
5-7 minut. Dopravu zajistí autodomíchávač Man TGS 400, o objemu 9 m3. 
Dodávku betonářské oceli zajistí firma Královopolská Steel, s.r.o., s pobočkou na adrese 
Křižíkova 2989/68a, Brno-Královo Pole. Výztuž pro piloty bude dodána ve formě hotových 
armokošů, prvky pro základové pasy budou pouze naohýbány, vázání proběhne až na 
staveništi. Dopravu zajistí nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2646 s hydraulickou 
rukou. 
Stejný nákladní automobil bude dovážet i prvky systémového bednění. To bude dodáno 
firmou Doka, která má pobočku na adrese Kšírova 638/256, v Brně-Horních Heršpicích. 
Ostatní vedlejší materiály budou odebrány od firmy Pro-Doma stavebniny, z pobočky 
v Králově Poli, na adrese Křižíkova 188/68. 
Podrobná specifikace strojů je popsána v kapitole č. 8 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
 
Sekundární doprava 
Výkopové práce na stavební jámě a základových pasech obstará Rýpadlo Komatsu PC210-10, 
které zároveň bude těženou zeminu nakládat na nákladní automobil.   
Pro nakládku zeminy z pilotáže bude sloužit smykem řízený nakladač Komatsu SK820-5. 
Tento stroj bude také využit pro skládkování zeminy na staveništi a následné zásypy a pro 
štěrkové vrstvy. Také bude využit pro manipulaci s armokoši pro pilotáž. 
Ukládání čerstvého betonu do konstrukcí obstará stacionární čerpadlo Putzmeister P715TD. 
Prvky betonářské oceli, bednící prvky i doplňkový bednící materiál doveze na stavbu nákladní 
automobil s hydraulickou rukou, který je také uloží na určené skladovací plochy. Další převoz 
po pracovišti bude možný pomocí stavebního kolečka, případně pomocí smykového 
nakladače.  
 
9.3.3 Skladování materiálů 
Vytěžená zemina skládkovaná na staveništi bude svahována přirozeně, bez úprav pažením, 
v maximální výšce 2 m. 
Betonářská výztuž, včetně hotových armokošů, bude uložena na zpevněné, zarovnané ploše, 
na dřevěných hranolech tak, aby nedocházelo ke kontaktu se skladovací plochou. V případě 
potřeby bude výztuž chráněna plachtou proti sněhu, případně dešti. Veškerá výztuž musí být 
označena štítkem, aby nemohlo dojít k záměně.  
Systémové bednění bude uloženo také na zpevněné, zarovnané ploše. Rámové prvky budou 
uloženy na hranolech umístěných pod příčným profilem. Maximální povolené množství prvků 
v jednom stohu je 10 ks, což odpovídá cca 100 cm výšky. Stohovány budou vždy pouze prvky 
stejného rozměru. Drobné díly budou uloženy ve skladovacím kontejneru se síťovými 
bočnicemi. Dobedňovací desky a řezivo pro zápory budou uloženy na hranolech. 
Ostatní drobný materiál a ruční nářadí budou uloženy v uzamykatelném kontejneru. 
 
9.3.4 Objednávka čerstvého betonu 
Čerstvý beton musí být objednáván přesně podle projektové dokumentace. Proto je třeba na 
betonárku podat jasné zadání. Objednávka bude obsahovat následující údaje: 

 Soulad s ČSN EN 206-1 „Beton-část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“ 
 Třída a druh betonu 
 Stupeň vlivu prostředí 



 Frakce kameniva 
 Přísady a příměsi 
 Obsah chloridů 
 Objem objednávky 
 Datum a čas dodání 
 Adresa dodání 
 Číslo objednávky 
 Fakturační údaje odběratele 
 Osoba zodpovědná za převzetí 

Zodpovědná osoba při přejímce dodávky betonu zkontroluje shodu všech údajů na 
objednávce a dodacím listu. O dodávce betonu provede zápis do stavebního deníku.  
 

9.4 Pracovní podmínky 
9.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Při všech pracích bude dodržována stanovená pracovní doba, a to od pondělí do pátku, od 
7:00 do 15:30, s půlhodinovou obědovou pauzou. Práce budou probíhat pouze za 
přípustného počasí, které nemůže negativně ovlivnit kvalitu odvedené práce ani zdraví 
pracovníků. Staveniště bude v případě potřeby osvětleno venkovními LED reflektory.  
 
9.4.2 Pracovní podmínky procesu   
Při realizaci monolitických konstrukcí je třeba kontrolovat klimatické podmínky. Ty mohou 
negativně ovlivnit provádění prací i výslednou kvalitu výrobků. Teplota prostředí pro 
standartní provedení betonářských prací se musí pohybovat mezi +5°C až +30°C. Klesne-li 
teplota pod tuto mezní hodnotu, musí se přijmout dodatečná opatření, aby se zamezilo 
promrzání betonu. Klesne-li teplota pod -10°C, budou veškeré práce pozastaveny.  
Maximální rychlost větru během provádění prací nesmí překročit hodnotu 10 m/s. Minimální 
viditelnost nesmí klesnout pod 30 m. 
Betonáž pilot je plánována dle časového harmonogramu od 15. února. Podle dlouhodobých 
teplotních statistik lze v tento den očekávat minimální teplotu -4,7°C. Aby mohla betonáž 
proběhnout, budou přijata následující opatření: 

 Čerstvý beton bude objednán ve vyšší pevnostní třídě, než je třída pevnosti 
projektovaná. Bude tedy objednán beton C30/37.  

 Při míchání betonu bude použita teplá záměsová voda a ohřáté kamenivo 
 Bude přidán urychlovač tuhnutí 
 Bude použit cement s rychlým náběhem počátečních pevností 
 Hotové konstrukce budou zakryty vrstvou geotextilie a igelitu 

Betonáž základových pasů je plánována dle časového harmonogramu 4. března. Podle 
dlouhodobých teplotních statistik lze v tento den očekávat minimální teplotu -1,8°C. Aby 
mohla betonáž proběhnout, budou přijata následující opatření: 

 Čerstvý beton bude objednán ve vyšší pevnostní třídě, než je třída pevnosti 
projektovaná. Bude tedy objednán beton C30/37.  

 Při míchání betonu bude použita teplá záměsová voda a ohřáté kamenivo 
 Bude přidán urychlovač tuhnutí 
 Bude použit cement s rychlým náběhem počátečních pevností 
 Hotové konstrukce budou zakryty vrstvou geotextilie a igelitu 



Betonáž podkladních betonů proběhne dle časového harmonogramu 25.února a 15.března. 
V obou termínech můžeme očekávat nejnižší teploty bod bodem mrazu. Aby mohla betonáž 
proběhnout, budou přijata následující opatření: 

 Při míchání betonu bude použita teplá záměsová voda a ohřáté kamenivo 
 Bude přidán urychlovač tuhnutí 
 Bude použit cement s rychlým náběhem počátečních pevností 

 
9.4.3 Proškolení pracovníků o BOZP 
Před začátkem prací budou všichni pracovníci řádně proškoleni o bezpečnosti a ochraně 
zdraví na pracovišti. Dodržování těchto předpisů bude hlídat vedoucí pracovník. Podrobněji 
je problematika rozebrána v kapitole č. 11 Ekologická a bezpečnostní rizika a plán jejich 
konkrétních řešení pro založení objektu. 
 
 

9.5 Personální obsazení 
Na celou realizaci bude dohlížet stavbyvedoucí a stavební mistr generálního dodavatele. 
Zodpovědná osoba za prováděné práce bude ale stavbyvedoucí zhotovitele. 
 
9.5.1 Počty pracovníků 

  
Tabulka č. 42 – Počet pracovníků výkop stavební jámy; autor 
 

 
 Tabulka č. 43 – Počet pracovníků pilotáž; autor 
*.. V průběhu pilotáže probíhají současně další výkopové práce na staveništi. Počet řidičů 
nákladních automobilů je proto stanoven celkový, jelikož zemina bude nakládána z obou 
pracovišť současně 
 



 
 Tabulka č. 44 – Počet pracovníků výkop základových rýh; autor 
 

 
 Tabulka č. 45 – Počet pracovníků základové pasy; autor 
 

 
 Tabulka č. 46 – Počet pracovníků základová deska; autor 
 

9.5.2 Kvalifikace pracovníků 
Řidič/strojník 
Řidiči stavebních strojů musí mít platný strojnický průkaz na daný typ stroje. Řidiči 
nákladních vozidel a autodomíchávačů musí mít platné řidičské oprávnění na skupinu 
vozidel, kterou řídí. 
Montér bednění 
Musí být proškolený v sestavování systémového bednění Doka. 
 

9.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
9.6.1 Stroje a mechanizace 

 Rýpadlo Komatsu PC210-10 
 Smykem řízený nakladač Komatsu SK820-5 



 Nákladní automobil Tatra T-158 6x6 
 Pilotovací souprava Bauer BG 15 H 
 Autodomíchávač Man TGS 400 
 Stacionární čerpadlo Putzmeister P715TD 
 Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2646 s hydraulickou rukou 

Podrobný popis strojů je řešen v kapitole č. 8 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
 
9.6.2 Nářadí a pomůcky 

 Nivelační přístroj 
 Hliníková měřící lať 
 Totální stanice 
 Úhlová bruska 
 Značkovací sprej 
 Kladivo 
 Laserový dálkoměr 
 Svinovací metr 
 Pásmo 
 Zednická naběračka 
 Bourací kladivo 
 Lopata 
 Stavební kolečko 
 vodováha 
 Brnkačka 
 Vrtačka 
 Ruční kotoučová pila 
 Vázací pistole 
 Vázací kleště 
 Ponorný vibrátor 
 Vibrační deska 

 
9.6.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Pracovní helma 
 Reflexní vesta 
 Pracovní obuv a oděv 
 Pracovní rukavice 
 Ochranné brýle 

 

9.7 Pracovní postup 
Pracoviště bude zhotoviteli předáno s vytyčenými hranicemi parcel, inženýrskými sítěmi i 
stavební jámou. Zaměřené body budou označeny dřevěnými vytyčovacími kolíky. Spolu 
s těmito body bude předán i vynesený výškový bod umístěný na stávající zděné stěně u 
vjezdu na staveniště. 



9.7.1 Výkop stavební jámy 
Výkop stavební jámy provede rýpadlo. Vytěženou zeminu bude nakládat rovnou na nákladní 
automobil. Sjezd do stavební jámy bude ve sklonu 15 %. Kontrolu hloubky výkopu bude 
provádět vedoucí pracovník s pomocným pracovníkem, pomocí nivelačního přístroje. 
Výškový údaj si změří podle stanoveného výškového geodetického bodu. Hloubka jámy bude 
350 mm.  
 
9.7.2 Vytyčení pilot 
Po vykopání stavební jámy bude třeba nejprve přesně vyměřit polohu pilot podle projektové 
dokumentace. Vytyčení provede geodet s pomocným pracovníkem za použití totální stanice. 
Vytyčí osu piloty, v tom místě zatlučou do země vytyčovací kolík z betonářské výztuže. Kolík 
bude zatlučen aspoň 300 mm do země, jeho vyčnívající část bude označena barevným 
značkovacím sprejem. Vrtání pilot musí začít bez zbytečných odkladů, aby nedošlo 
k poškození vyměřených bodů. Vytyčené body se budou průběžně kontrolovat. 
 
9.7.3 Vrtání pilot 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu bude vrtání provedeno soupravou s vrtnou 
nádobou, tzv. šapou. Nepředpokládá se použití vrtací korunky. Při nesouladu skladby podloží 
s inženýrsko-geologickým průzkumem budou práce pozastaveny a další postup bude 
konzultován s geotechnikem. 
Před samotným vrtáním se provede kontrola vrtné soupravy a průměr vrtáku. 
Vrtná souprava se postaví k místu piloty a kolmo k vytyčenému bodu spustí vrtný nástroj. 
Nejprve se pilota předvrtá, poté dojde k vložení prvního kusu pažnice, opatřeného korunkou. 
Nastává fáze vrtání piloty. Vrtaná zemina se ukládá do vrtné nádoby, současně dochází ke 
spouštění pažnice do vrtu. Když bude horní hrana pažnice přibližně 300 mm nad úrovní dna 
stavební jámy, dojde k připojení nového kusu pažnice. Jednotlivé kusy se navzájem spojují 
systémovým zámkem. Po naplnění vrtné nádoby dojde kroutivým pohybem k vytažení 
zařízení a vyprázdnění pomocí vyklápěcího dna. Vyvrtaná zemina bude poté smykovým 
nakladačem naložena na nákladní automobil k odvozu na skládku.  
Po provedení vrtu na požadovanou hloubku bude provedeno začištění dna vrtu pomocí 
vrtného hrnce s rovným dnem. Následně se přeměří pomocí laserového dálkoměru hloubka 
piloty a provede se kontrola s PD. 
 
9.7.4 Osazení armokošů 
Armokoše budou na staveniště přivezeny kompletně zhotovené. Před osazením do vrtu 
budou opatřeny distančními kolečky, aby bylo dodrženo minimální krytí výztuže. Podle 
projektové dokumentace je toto krytí 50 mm. Provede se také vizuální kontrola, zda není 
armokoš znečištěn. Pomocí smykem řízeného nakladače bude armokoš dopraven ze skládky 
k vrtu, kde se pomocí háku zavěsí na pilotovací. Ta zvedne koš do svislé polohy a vsune jej do 
vrtu. Dle projektové dokumentace bude armokoš vyčnívat 200 mm nad dno stavební jámy. 
9.7.5 Betonáž pilot 
Betonáž pilot proběhne bezprostředně do osazení armokoše. Čerstvý beton na staveniště 
doveze autodomíchávač, ukládání betonu do vrtu bude z prostorových důvodů provedeno 
stacionárním čerpadlem. Projektová hlava piloty je v úrovni 400 mm pod dnem stavební 
jámy. Betonáž bude provedena s rezervou, přibližně o 200 mm výše. Hladina betonu bude 
průběžně kontrolována měřením. 
 



9.7.6 Vytažení pažnic 
Ihned po betonáži proběhne vytažení pažnic z vrtu. To provede pilotovací souprava pomocí 
lan. Pro snadnější uvolnění pažnic bude využit rotační kříž.  Prostor po vytažené pažnici se 
plynule zalije čerstvým betonem. Je třeba zkontrolovat, zda byla betonová rezerva 
dostatečná a výšková úroveň hlavy piloty neklesla pod projektovou výšku. V případě potřeby 
se výška dorovná přidáním čerstvého betonu.  
Vystupující pruty výztuže piloty budou opatřeny ochranným plastovým kloboučkem. Díky 
jeho výrazné barvě zároveň slouží i pro zvýraznění polohy piloty.  
Pilotáž je třeba naplánovat tak, aby byl kompletní proces dokončen v jednom pracovním 
dnu. Není přípustné, aby na konci pracovní směny zůstal prázdný nezabetonovaný vrt. Po 
skončení betonáže každé jednotlivé piloty bude tato zakryta geotextilií a igelitem, aby byl 
beton chráněn proti promrzání. 
 

 
Obrázek č. 17 – Schéma procesu vrtaných pilot; zdroj [19] 

 
 
 

9.7.7 Výkop základových rýh 
Po provedení všech pilot začnou další výkopové práce, tentokrát rýh pro základové pasy. 
Obvodové základové pasy jsou navrženy v šířce 800 mm, vnitřní pasy v šířce 600 mm. 
Hloubka výkopu bude 400 mm. Jelikož se bude jednat o železobetonové pasy, musí se výkop 
na každé straně rozšířit minimálně o 600 mm, aby vznikl pracovní prostor pro montáž 
bednění. Stavební jáma svým obvodem kopíruje potřebné rozšíření, vyměření polohy 
obvodových rýh tedy bude provedeno od okraje stavební jámy pomocí pásma a svinovacích 
metrů. Vnitřní hrana výkopu bude vyznačena vyvápněním. Od těchto hran budou pak opět 
pomocí pásma rozměřeny polohy vnitřních rýh a vyznačeny vápnem. Správnost rozměření se 
dá vizuálně zkontrolovat podle provedených pilot. Při těchto pracích není třeba dbát 
milimetrových přesností.  
Po rozměřený poloh rýh provede výkop rýpadlo, zemina bude nakládána na nákladní 
automobil a odvezena na skládku. Vedoucí pracovník spolu s pomocným pracovníkem bude 
kontrolovat hloubku výkopu nivelačním přístrojem. Výkop kolem pilot bude prováděn se 



zvýšenou opatrností. Posledních 100 mm kolem pilot bude vykopáno ručně, aby nedošlo 
k poškození pilot nebo trčící výztuže. Stejně tak bude ručně dorovnáno a dočištěno dno rýh. 
 
9.7.8 Odbourání hlav pilot 
Poté co bude dokončena ruční úprava dna rýh, zjistíme stav nadbetonování hlav pilot. Beton 
přesahující nad dno výkopu bude vybourán bouracími kladivy. Je třeba dbát na to, aby 
nebyla zničena výztuž. Odbouraný beton bude ponechán ve stavební jámě, uložen tak, aby 
co nejméně překážel při dalších pracích. Při opětném zasypání rýh bude zapracován do 
zásypu. 
 
9.7.9 Betonáž podkladního betonu základových pasů 
Podkladní beton je navržen v tloušťce 50 mm, z betonu C12/15. Čerstvý beton na staveniště 
doveze autodomíchávač, uložení do výkopu bude provedeno pomocí stacionárního čerpadla. 
Před samotnou betonáží bude provedena příprava dna rýh. Z betonářské výztuže budou 
pomocí úhlové brusky nařezány kusy o délce 200 mm. Ty budou kladivem zabouchány do 
dna výkopu a pomocí nivelačního přístroje vyrovnány do výšky + 50 mm vůči dnu výkopu. 
Pro přesné vyměření bude jako výchozí míra použit geodetem zadaný výškový bod, od nějž 
bude dopočtena horní hrana podkladního betonu. Takto bude vyměřena výšková síť, vždy 
dva trny na šířku výkopu ve vzdálenosti max. 2 m, aby je bylo možno překlenout vodováhou. 
Vystupující část trnů bude zvýrazněna značkovacím sprejem.  
 
9.7.10 Zaměření polohy základových pasů 
Přesná poloha základových pasů bude vyměřena geodetem ve spolupráci s pomocným 
dělníkem. Vytyčí se vnitřní rohy základových pasů, body budou zakresleny přímo na 
podkladní beton, budou zvýrazněny značkovacím sprejem. Následně se pomocí brnkačky 
body spojí a tím se určí vnitřní hrana bednění.  
 
9.7.11 Jednostranné bednění základových pasů 
Pro bednění základových pasů bude využito systémové bednění Doka Frami Xlife, montáž se 
bude řídit technologickými listy výrobce. Bude provedeno nejdříve jednostranně, po vložení 
výztuže pasů bude dokončena druhá strana bednění. Výška bednění při vnějším obvodu 
konstrukcí bude 750 mm, vnitřní 600 mm. Výškově si tedy vystačíme s jedním bednícím 
prvek, nebudou na sebe nastavovány. V první fázi provedeme bednění vnitřních stran 
základových pasů. Základové pasy jsou navrženy jako vzájemně propojený základový rošt. 
Před zabudováním do konstrukce bude každý prvek ošetřen systémovým odbedňovacím 
prostředkem.  
Bednění provádíme vždy od rohu. Ve vodorovné poloze spojíme rámový kus s rohovým 
prvkem pomocí systémových rychloupínačů. Po obvodu každého prvku je speciální drážka 
pro uchycení těchto rychloupínačů. Pro naši výšku bednění 600 mm, resp. 750 mm budou 
použity vždy 2 rychloupínače na svislý spoj prvků.  
 



 
Obrázek č. 18 – spoj prvků bednění rychloupínačem; zdroj [20] 

 
Tyto dva spojené kusy nyní osadíme přesně podle vyměřené polohové risky do finální pozice. 
Zajištění proti pádu provedeme z venkovní strany vzpěrou z dřevěné latě. Tu zapřeme do 
horního rámu bednícího prvku a u země ji zafixujeme kusem bednící výztuže, dlouhým min. 
200 mm, zaraženým do země. Zároveň přivážeme na tuto výztuž vázací drát a provlečeme jej 
profilem bednícího prvku u horní hrany. Tím docílíme zafixování proti pádu v obou směrech.  
Nyní se připojením dalších rámových prvků rychloupínači (podle obrázku č. 16) vytvoří celá 
délka bednění. Zakončena bude opět vnitřním rohovým profilem. V případě, že roh není 
pravoúhlý, bude použit kloubový rohový prvek.  
Jelikož délka strany není vždy přesně v násobku bednících prvků, musí se provést vodorovné 
dorovnání. To se, v závislosti na potřebné délce dorovnání provádí buď vyrovnávacím 
hranolem (pro délku 0-15 cm) nebo dobedňovací deskou s hranolem (do 50 cm).  

 
 

 
Obrázek č. 19 – délkové dorovnání hranolem; zdroj [20] 

 
 
 
 



 
Obrázek č. 20 – délkové dorovnání dobedňovací deskou s hranolem; zdroj [20] 

 

 
Obrázek č. 21 – délkové dorovnání dobedňovací deskou s hranolem, pohled; zdroj [20] 

 
Poté, co je kompletně dokončena celá jedna délka, je třeba ji zafixovat proti pádu, podle 
popisu výše. Dále bude celá délka zajištěna u spodní hrany konstrukce proti vyhnutí při 
betonáži. Toho bude docíleno opět pomocí trnu z betonářské oceli. Těsně vedle bednícího 
prvku bude podkladní beton provrtán vrtákem o průměru shodném s průměrem trnu, tedy 
14 mm. Do otvoru bude trn zaražen pomocí kladiva, nad úroveň základového betonu by měl 
přesahovat 3-5 cm. Budou provedeny dva trny na každý bednící prvek.  
Tímto způsobem bude sestaveno kompletní jednostranné bednění základových pasů. 
 
9.7.12 Uložení výztuže základových pasů 
Výztuž základových pasů bude vázána přímo na staveništi, přesně podle projektové 
dokumentace. Jednotlivé prvky budou před usazením do bednění vizuálně zkontrolovány, 
zda nejsou znečištěny a osazeny plastovými distančními kroužky, aby bylo dodrženo 



minimální krytí výztuže. Podle PD je navrženo krytí 40 mm. Pokud je výztuž ohnutá nebo 
nějak znehodnocená, nesmí být do konstrukce použita. Musí také, v souladu s PD, dojít 
k propojení výztuže pilot a základových pasů. 
 
9.7.13 Bednění základových pasů – dokončení 
Jednotlivé prvky bednění budou sestaveny stejně jako v předchozí etapě, která je popsána 
v odstavci 4.7.11. Na všechny prvky bednění opět naneseme odbedňovací prostředek a 
spojíme je v podélném směru. Tentokrát bude doplněno kotvení protilehlých bednících 
prvků. Každý rámový prvek má předchystaná kotevní místa, kterými se prostrčí kotevní tyč 
v plastové trubce a z vnější strany bednění se oba protikusy přitáhnou k sobě. 
 

 
Obrázek č. 22 – kotvení protilehlých bednících prvků, řez; zdroj [20] 

 
 

 
Obrázek č. 23 – kotvení protilehlých bednících prvků, pohled; zdroj [20] 

 
Plastová trubka slouží jako chránička, aby bylo možno kotevní tyč při odbedňování 
z konstrukce vytáhnout a zároveň nám drží požadovaný vnitřní rozměr bednění. 
 
9.7.14 Betonáž základových pasů 
Před začátkem betonáže proběhne kontrola bednění, včetně zápor proti vybočení a kontrola 
uložení výztuže. Čerstvý beton na staveniště doveze autodomíchávač, ukládání betonu bude 
provedeno stacionárním čerpadlem. Základové pasy mají celkovou výšku 600 mm, betonáž 



tedy proběhne najednou, poté bude celá vrstva zhutněna ponorným vibrátorem. Během 
betonáže je třeba dbát na to, aby se neposunula výztuž nebo dokonce bednící prvky.  
Betonáž bude, vzhledem k objemu prací, provedena v jednom taktu, během jedné pracovní 
směny. Po betonáži bude konstrukce zakryta vrstvou geotextilie a igelitu.  
 
9.7.15 Částečné odbednění 
Tato etapa se týká vnitřního bednění. Obvodové prvky budou ponechány pro pozdější 
betonáž základové desky. Doba technologické přestávky je dle výpočtu stanovena na sedm 
dní, ale skutečný stav konstrukcí bude posouzen statikem přímo na staveništi.  
Demontáž bednění bude probíhat opět dle technických listů výrobce. Začne se demontáží 
šikmých vzpěr a trnů – ty budou kladivem zaraženy zcela do země tak, aby bylo možno 
odbednit rámové prvky. Dále budou demontovány kotevní tyče a rychloupínací prvky, 
nakonec jednotlivé rámové prvky. Rámové prvky bednění budou z pracoviště vytahovány 
rýpadlem Komatsu a pokládány na zpevněnou plochu tesárny k ručnímu očištění.  
 
9.7.16 Podkladní vrstvy základové desky. 
Po odstranění vnitřního bednění proběhne zásyp základových konstrukcí pro vybudování 
základové desky. Skladba vrstev po základovou desku bude dle PD následující: 

 Podkladní beton C12/15   50 mm 
 Zhutněný podsyp ze štěrkodrti f16/32 200 mm 
 Zhutněná zemina     400 mm 

Zemina pro zásypy je uložena na staveništní skládce. K základovým konstrukcím ji přiblíží 
smykem řízený nakladač, zásyp bude provádět rýpadlo. S dosahem lžíce 9 m obsáhne 
kompletní základové konstrukce. Pomocní pracovníci poté navozenou zeminu v základových 
konstrukcích lopatami urovnají a zhutní vibrační deskou. Hutnění proběhne ve dvou 
vrstvách, po 200 mm. Výškovou kontrolu provede vedoucí pracovník pomocí nivelačního 
přístroje.  
Štěrkodrť bude na staveniště přivezena nákladním automobilem Tatra, uložena do 
základových konstrukcí bude stejným způsobem jako zemina. Hutnění proběhne v jedné 
vrstvě. Výškovou kontrolu provede vedoucí pracovník pomocí nivelačního přístroje.  
9.7.17 Betonáž podkladního betonu základové desky 
Příprava pro betonáž proběhne obdobným způsobem jako při realizaci podkladního 
betonu základových pasů. V ploše desky bude vytvořena síť výškových bodů z betonářské 
výztuže. Každý bod bude tvořit kolík o délce 200 mm, který bude zatlučen do podkladu a 
nivelačním přístrojem výškově usazen. Síť bude vytvořena v rastru max. 2x2 m. Body budou 
zvýrazněny značkovací sprejem. 
Čerstvý beton přiveze na staveniště autodomíchávač, ukládání betonu bude provedeno 
stacionárním čerpadlem.  
 
 
 
 



9.8 Jakost a kontrola kvality 
Kontrola kvality pro každou etapu bude provedena ve třech fázích – vstupní, mezioperační a 
výstupní. Podrobný popis kontrol je zpracován v samostatné kapitole č. 10 Kontrolní a 
zkušební plán kvality pro založení objektu. 
 
9.8.1 Výkop stavební jámy 
Vstupní kontroly 

 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
 Kontrola skladování materiálů a nářadí 

 
Mezioperační kontroly 

 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola způsobilosti pracovníků  
 Kontrola nářadí a strojů 
 Kontrola provádění výkopů 

 
Výstupní kontroly 

 Kontrola provedení výkopu 
 Kontrola vyklizení pracoviště 

 
9.8.2 Pilotáž  
Vstupní kontroly 

 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
 Kontrola skladování materiálů a nářadí 

 
Mezioperační kontroly 

 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrola nářadí a strojů 
 Kontrola dodávky materiálů 
 Soulad s inženýrsko-geologickým průzkumem  
 Kontrola provádění vrtů 
 Kontrola uložení armokošů 
 Kontrola dodávky čerstvého betonu 
 Kontrola betonáže pilot 
 Kontrola ochrany betonové směsi během tuhnutí a tvrdnutí 

Výstupní kontroly 
 Kontrola provedení pilot 
 Kontrola pevnosti betonu 
 Kontrola vyklizení pracoviště 



 
9.8.3 Výkop základových rýh 
Vstupní kontroly 

 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
 Kontrola skladování materiálů a nářadí 

 
Mezioperační kontroly 

 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrola nářadí a strojů 
 Kontrola provádění výkopů 

 
Výstupní kontroly 

 Kontrola provedení výkopů 
 Kontrola vyklizení pracoviště 

 
9.8.4 Základové pasy 
Vstupní kontroly 

 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
 Kontrola skladování materiálů a nářadí 

 
Mezioperační kontroly 

 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrola nářadí a strojů 
 Kontrola dodávky materiálů 
 Kontrola provedení podkladního betonu 
 Kontrola vytyčení konstrukcí 
 Kontrola montáže bednění 
 Kontrola armování  
 Kontrola dodávky čerstvého betonu 
 Kontrolu uložení betonu 
 Kontrola ochrany betonové směsi během tuhnutí a tvrdnutí 
 Kontrola odbednění 

 
Výstupní kontroly 

 Kontrola provedení základových pasů 
 Kontrola pevnosti betonu 
 Kontrola vyklizení pracoviště 

 



9.8.5 Podkladní vrstvy základové desky 
Vstupní kontroly 

 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
 Kontrola skladování materiálů a nářadí 

 
Mezioperační kontroly 

 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrola nářadí a strojů  
 Kontrola dodávky materiálů 
 Kontrola provádění podkladních vrstev 
 Kontrola dodávky čerstvého betonu 
 Kontrola provedení podkladního betonu 

 
Výstupní kontroly 

 Kontrola provedení podkladních vrstev 
 Kontrola vyklizení pracoviště 

 
 
 
 
 
 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Obecné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v kapitole č. 1 
Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 
Podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na založení objektu jsou 
uvedeny v kapitole č. 11 Ekologická a bezpečnostní rizika a plán jejich konkrétních řešení pro 
založení objektu. 
 

9.10 Ochrana životního prostředí 
Obecné informace o ochraně životního prostředí jsou uvedeny v kapitole č. 1 Technická 
zpráva ke stavebně technologickému projektu.  
Dále je tato problematika zpracována v kapitole č. 11 Ekologická a bezpečnostní rizika a plán 
jejich konkrétních řešení pro založení objektu. 
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10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro založení objektu 
A. Obecné kontroly pro všechny etapy výstavby 
A.1 Obecné vstupní kontroly 
A.1.1 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a projektant. Kontrola proběhne 
při každé předávce pracoviště. 
Kontroluje se, zda je projektová dokumentace úplná a aktuální, zda je v souladu se zákonem 
183/2006 Sb., a vyhláškou 499/2006 Sb. v aktuálním znění 405/2017 Sb. V případě neshod 
nebo nejasností v PD je nutné provést nápravu.  
Dále se kontrolují předávací dokumenty při předání a převzetí staveniště, jejich správné 
vyplnění.  
Provádí se také kontrola technologických předpisů a případných předpisů, týkajících se např. 
Nakládání s odpady. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
A.1.2 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Kontrola proběhne při každé 
předávce pracoviště. 
Předmětem kontroly je zařízení staveniště, jeho vybavení a zabezpečení. Kontroluje se 
soulad s vyhláškami 591/2006 Sb. a 101/2005 Sb. a s projektovou dokumentací zařízení 
staveniště.  
Staveniště musí být oploceno do výšky min. 1,8 m, vjezd na staveniště bude uzavíratelný 
zamykatelnou bránou. U vjezdu bude rovněž dopravní a výstražné značení upravující provoz 
na staveništi a na přilehlé veřejné komunikaci. Staveniště bude osvětleno. Kontrolujeme 
staveništní komunikaci i skládkové a výrobní zpevněné plochy. Dále proběhne kontrola 
provozních a hygienických objektů a napojení na technickou infrastrukturu.   
Dále se kontrolují geodetické výškové i polohové bodů, stejně jako vytyčení inženýrských sítí 
a jejich kontrolních pásem.  
V rámci kontroly provedeme také kontrolu dokončení předchozího stavebního procesu a 
vyklizení pracoviště. Kontrola kvality předchozího procesu je obsažena v jejich výstupních 
kontrolách. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. K polohovému a 
výškovému vytyčení bude vystaven navíc protokol. 
 
A.1.3 Kontrola skladování materiálů a nářadí 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Předmětem kontroly je správné skladování materiálů a nářadí na staveništi. Kontrolují se 
skladovací plochy, především jejich rovinnost a uložení materiálů. Materiály se musí 
skladovat dle doporučení výrobce a technologického předpisu.  
Skládky musí být rozmístěny tak, aby bylo možno plynulé a bezpečné odebírání materiálů. 
Ruční nářadí a menší stroje, stejně jako drobný stavební materiál budou uloženy ve 
skladovacím uzamykatelném kontejneru.  
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
A.2 Obecné mezioperační kontroly 
A.2.1 Kontrola klimatických podmínek 



Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Kontroluje se především teplota vzduchu, rychlost větru a počasí. 
Pro provádění založení objektu, zejména pro betonáž je optimální teplota vzduchu v rozmezí 
+5°C až +30°C. Klesne-li teplota vzduchu pod tento interval, je třeba přijmout dodatečná 
opatření, aby se zabránilo negativním účinkům mrazu. Klesne-li teplota pod -10°C, budou 
všechny práce přerušeny.  
Maximální rychlost větru je 11 m/s, minimální viditelnost 30 m. Při překročení aspoň jedné 
z podmínek budou práce přerušeny.  
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
A.2.2 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Každý pracovník bude před nástupem k pracovní činnosti kontrolován, zda je způsobilý k 
výkonu.  
Pracovníci budou řádně proškoleni o BOZP a seznámeni s pracovními postupy. Podle 
charakteru práce se musí prokázat platnými certifikáty, strojními průkazy, pracovním 
povolením. Během pracovní doby mohou být prováděny také namátkové kontroly na požití 
alkoholu a omamných látek. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. O proškolení 
bude proveden záznam s podpisovým archem pracovníků. 
 
A.2.3 Kontrola nářadí a strojů 
Kontrolu provádí stavební mistr a strojník. 
Všechny stroje a nářadí na staveništi je nutné kontrolovat. Kontroluje se typ, počet, 
technický stav a dodržování pravidelné údržby. Zjištěné závady se musí neprodleně napravit. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. Stav stroje se 
navíc uvádí do strojního deníku. 
 
 
A.2.4 Kontrola provádění výkopů 
/platí pro výkopové práce/ 
Kontrolu provádí stavební mistr. 
Předmětem kontroly je především shoda prováděných prací s projektovou dokumentací. 
Dále se kontroluje pohyb mechanizace od hrany výkopu, aby nedocházelo k sesuvu svahu. Je 
třeba dodržovat vzdálenost minimálně 1,5 m. Současně se kontroluje bezpečný pohyb osob 
kolem pracujícího stroje. Ohrožený prostor je dán maximálních dosahem stroje zvětšeným o 
2m.  
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 
A.2.5 Kontrola dodávky materiálů 
/neplatí pro výkopové práce/ 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Při každé dodávce materiálu se kontroluje druh materiálu, množství, případně počet prvků a 
ověří se shoda s objednávkou a s dodacími listy. 
U výztuže kontrolujeme druh oceli, profil, a zda není výztuž poškozena, či znečištěna. 
V případě armokošů kontrolujeme provedení spojů jednotlivých prutů a shodu s PD. Výztuž 
musí být označena identifikačním štítkem.  



U bednění kontrolujeme technický stav, rovinnost rámových prvků a čistotu. 
 
A.2.6 Kontrola dodávky čerstvého betonu 
/neplatí pro výkopové práce/ 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Při každé dodávce se kontroluje množství dodané betonu, doby míchání, doby transportu a 
zpracování. Dále se zkontroluje shoda mezi objednávkou a dodacím listem. 
Při dodávce čerstvého betonu pro pilotáž a základové pasy bude navíc, při první dodávce, 
provedena kontrola dodaného betonu zkouškou sednutí kužele. 
Postup zkoušky: 

 Pro provedení zkoušky bude odebrán vzorec čerstvého betonu z dodávky, vzorek je 
třeba promíchat 

 Zkušební forma má výšku 300 ± 2 mm, průměr spodní základny 200 ± 2 mm a průměr 
horní základny 150 ± 2 mm. Vnitřní povrch je třeba před zkouškou navlhčit 

 Na vodorovný povrch umístíme podkladní desku, kterou také navlhčíme 
 Na střed podkladní desky postavíme formu a přichytíme ji pomocí svorek  
 Formu naplníme zkušebním vzorkem. Plnění probíhá ve třech vrstvách, rozdělených 

přibližně na třetiny výšky formy. Každá vrstva bude pomocí propichovací tyče 
zhutněna 25 vpichy. Forma se musí zhutněným betonem naplnit zcela po okraj. 

 Během 5 až 10 vteřin se forma plynulým pohybem zvedne 
 Ihned po zvednutí formy se změří rozdíl mezi výškou formy a nejvyšším bodem 

sesedlého vzorku. Tato hodnota se zapíše. 
 Celá zkouška by neměla trvat déle než 150 vteřin.  

Výsledek zkoušky: 
Výsledek zkoušky je platný v případě, že beton zůstane neporušeny, a kužel je symetrický. 
Jestliže se vzorek usmýkne, musí se zkouška opakovat s jiným vzorkem. Hodnota sesednutí 
se zaokrouhlí na 10 mm a na základě klasifikace dle normy ČSN EN 12350-2 se určí stupeň 
konzistence.  

 
Obrázek č. 24 – Zkouška sednutí kužele; zdroj [21] 

 
Obrázek č. 25 – Klasifikace podle sednutí kužele; zdroj [21] 

S1… směs tuhá 
S2… směs plastická 
S3… směs měkká 



S4… směs velmi měkká 
S5… směs tekutá 
O průběhu a výsledcích kontroly, stejně jako o výsledku zkoušky sednutí kuželem bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  
 
A.2.7 Kontrola ochrany betonové směsi během tuhnutí a tvrdnutí 
/platí pro pilotáž a základové pasy/ 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Betonáž bude probíhat za venkovních teplot kolem nebo těsně pod bodem mrazu. Beton se 
tedy nebude ošetřovat vlhčením, naopak je to nežádoucí řešení. Bezprostředně po uložení 
čerstvého betonu do konstrukce bude povrch zakryt vrstvou geotextilie a igelitu.  
Tato ochrana se týká konstrukce pilot a základových pasů. 
 O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
A.2.8 Kontrola provedení podkladního betonu 
/neplatí pro výkopové práce a pilotáž/ 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
U podkladního betonu kontrolujeme dodržení projektované tloušťky vrstvy a rovinnost pro 
následující montáž bednících prvků. Maximální povolená odchylka je ±10 mm/2 m. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
A.3 Obecné výstupní kontroly 
A.3.1 Kontrola provedení výkopů 
/platí pouze pro výkopové práce/ 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Předmětem kontroly je soulad provedených prací s projektovou dokumentaci, správná 
hloubka výkopu a půdorysné rozměry. Dále se kontroluje rovinnost dna stavební jámy a 
svahu. 
Maximální odchylka pro rovinnost dna výkopu je ±20 mm/2 m, odchylka pro rovinnost svahu 
±50 mm/4 m. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
A.3.2 Kontrola pevnosti betonu 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí. 
Při betonáži pilot a základových pasů bude odebrán čerstvý beton pro zkušební tělesa. Na 
těch bude po 28 dnech provedeno měření pevnosti destruktivní tlakovou zkouškou. Zkušební 
tělesa budou vždy tři, jedná se o krychli s délkou strany 150 mm. V případě, že zkoušky 
nevyhoví, bude další postup projednán se statikem. 
O odběru betonu pro zkušební vzorky bude proveden zápis do stavebního deníku. O 
provedených zkouškách bude vyhotoven protokol. 
 
A.3.3 Kontrola vyklizení pracoviště 
/neplatí pro výkopové práce a podkladní vrstvy/ 
Kontrolu provádí stavební mistr. 
Po ukončení pracovní etapy proběhne kontrola, zda je pracoviště uklizeno a zbaveno 
zbytkových materiálů, odpadu, nářadí a pomůcek.  
Odpady vzniklé při práci budou roztříděny do kontejnerů podle druhů a kategorizace. 
Zároveň se provede kontrola inventáře strojů, nářadí a pomůcek. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 



B. Kontroly pro pilotáž 
B.1 Vstupní kontroly 
viz. Kapitola 5.1.1 Obecné vstupní kontroly 
 
B.2 Mezioperační kontroly 
B.2.1 Kontrola souladu s inženýrsko-geologickým průzkumem 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
V průběhu vrtání pilot bude kontrolována skladba vytěžené zeminy, zda souhlasí 
s geologickým profilem dle inženýrsko-geologického průzkumu. Zároveň bude kontrolována 
hladina podzemní vody.  
V případě změny základových poměrů budou práce pozastaveny a situace bude 
konzultována s geotechnikem. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
B.2.2 Kontrola provádění vrtů 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Předmětem kontroly je soulad prováděných prací s technologickým předpisem a dodržování 
mezních hodnot odchylek. Kontroluje se poloha, průměr a svislost vrtu, dále hloubka vrtu a 
vyčištění dna vrtu.  
Maximální odchylka polohy vrtu je 0,05 x d, maximální odchylka od svislosti jsou 20 mm/1 m, 
maximální odchylka hloubky vrtu je ± 100 mm. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
B.2.3 Kontrola uložení armokošů 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Před uložením do vrtu se provede kontrola technického stavu jednotlivých armokošů. 
Armokoš nesmí být znečištěn, na povrchu nesmí být patrna rez. Dále se provede kontrola 
spojů a tuhosti. Součástí kontroly je i kontrola distančních prvků, jejich počet a rozložení. Po 
usazení koše do vrtu se zkontroluje jeho výšková úroveň. Povolená odchylka je ± 150 mm. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
B.2.4 Kontrola betonáže pilot 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Betonáž musí být provedena bezprostředně po uložení armokoše do vrtu. V průběhu 
betonáže se kontroluje výška ukládání betonu, ta nesmí přesáhnout hodnotu 1,5 m. Dále 
bude kontrolována výška hlavy piloty. Betonáž bude provedena do úrovně přibližně 150 mm 
nad projektovanou úroveň, z důvodu sesednutí betonu po vytažení pažnic vrtu.   
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
B.3 Výstupní kontroly 
B.3.1 Kontrola provedení pilot 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Bude zkontrolována konečná poloha armokoše vzhledem k ose piloty a dodržení krycí vrstvy 
betonu. Dále se zkontroluje osazení ochranných kloboučků na hroty trčící výztuže. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 



C. Kontroly pro základové pasy 
C.1 Vstupní kontroly 
viz. Kapitola 5.1.1 Obecné vstupní kontroly 
C.2 Mezioperační kontroly 
C.2.1 Kontrola vytyčení konstrukcí 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Bude zkontrolováno, zda je vytyčení základových konstrukcí provedeno v souladu 
s projektovou dokumentací, zda jsou vytyčeny všechny části konstrukcí. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
C.2.2 Kontrola montáže bednění 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Před usazením bednění do finální polohy bude zkontrolováno provedení odbedňovacího 
nátěru. Dále se bude kontrolovat soulad montáže bednění s technologickým předpisem a 
ČSN 73 0210-1. Bednění musí být dostatečně tuhé a zabezpečené před vybočením nebo 
posunutím v průběhu betonáže. Zkontroluje se nepropustnost spojů a zazátkování 
nevyužitých kotevních prostupů. Pro bednění mohou být použity pouze nepoškozené kusy.  
maximální odchylka svislosti bednění je ±10 mm, maximální odchylka horní hrany bednění 
od předepsané úrovně je ±10 mm, odchylka odklonění sousedních prvků je 5 mm. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 
 
C.2.3 Kontrola armování 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, stavební mistr, statik, technický dozor investora 
Kontroluje se poloha výztuže, počet a profily použitých prvků, tuhost konstrukcí a provedení 
spojů, krytí výztuže a provázání s výztuží pilot. Zkontroluje se počet a rozložení distančních 
prvků. Vše musí být v souladu s projektovou dokumentací. Dále se zkontroluje technický stav 
výztuže, zda není znečištěna, nebo není patrna koroze výztuže. 
Kontrola se provede při ukládání výztuže i při dokončení druhé strany bednění.  
Maximální povolená odchylka polohy výztuže vůči PD je ±20 mm, maximální odchylka 
stykování výztuže je 6 % stykovací délky, maximální odchylka vzdálenosti distančních prvků je 
±50 mm. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
C.2.4 Kontrola uložení betonu 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, stavební mistr 
Při betonáži bude kontrolována výška spadu čerstvého betonu, která nesmí překročit 1,5 m. 
Dále bude kontrolováno hutnění betonu, které proběhne pomocí ponorného vibrátoru, 
v jedné celkové vrstvě. Vibrování provádíme tak dlouho, dokud neustane vytlačování 
zadržovaného vzduchu z betonu a dokud se na povrchu neobjeví cementové mléko. Při 
vibrování dbáme na to, aby nedošlo k posunu nebo poškození výztuže. V průběhu je také 
třeba kontrolovat klimatické podmínky a dodržovat případná opatření v jejich nepříznivém 
případě.  
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
C.2.5 Kontrola odbednění 



Kontrolu provádí stavbyvedoucí, stavební mistr, statik, technický dozor investora 
Odbednění konstrukcí může proběhnout až na základě pokynu statika. Ten v závislosti na 
klimatických podmínkách a potřebné pevnosti betonu určí dobu odbednění. Při odbednění 
by mělo být dosaženo minimálně 50% pevnosti. Odbednění bude probíhat dle 
technologického předpisu výrobce. Je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k poškození 
betonové konstrukce. Prvky bednění nesmí být od podkladu odtrhávány. Každý prvek 
bednění bude přepraven na skládku a očištěn.  
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 
 
 
 
C.3 Výstupní kontroly 
C.3.1 Kontrola provedení základových pasů 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Kontroluje se konečné provedení konstrukcí. Zhodnotí se soulad s projektovou dokumentací. 
Dále se provede kontrola povrchu betonu, zda na povrchu nejsou výstupky, díry, praskliny 
nebo štěrková hnízda.  
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

D. Kontroly pro podkladní vrstvy základové desky 
D.1 Vstupní kontroly 
viz. Kapitola 5.1.1 Obecné vstupní kontroly 
 
D.2 Mezioperační kontroly 
D.2.1 Kontrola provádění podkladních vrstev 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Při provádění podkladních vrstev bude kontrolováno především hutnění jednotlivých vrstev. 
To bude prováděno ve vrstvách po 200 mm. Dále bude kontrolováno dodržení mocnosti 
podsypu ze štěrkodrti. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
D.3 Výstupní kontroly 
D.3.1 Kontrola provedení podkladních vrstev 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební mistr. 
Kontrolovat se bude dodržení výškové úrovně vrstev. U podkladního betonu kontrolujeme 
dodržení projektované tloušťky vrstvy a rovinnost pro následující ukládání armatury 
základové desky. Maximální povolená odchylka je ±10 mm/2 m. 
O průběhu a výsledcích kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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11. Ekologická a bezpečnostní rizika a plán jejich konkrétních řešení 
pro založení objektu 
11.1 Úvod do problematiky BOZP 
S výstavbou objektu je spojena mimo jiné povinnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci všech pracovníků. Ze Zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů vyplývá povinnost určit koordinátora BOZP. Konkrétně se jedná o: 
§14 odst. 1) 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby 
povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti 
stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od 
zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání 
zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do 
převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a 
při její realizace mohou být vykonávány toutéž osobou. 
Pro realizaci administrativního objektu Dukelská bude tedy zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Plán se bude zabývat riziky, která mohou na staveništi během 
výstavby vzniknout a dále také opatřeními, která by měla rizika minimalizovat.  
V této kapitole Diplomové práce budou uvedena rizika a plán jejich řešení pouze pro etapu 
založení objektu. Při vypracování vycházíme z 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, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění z odborné způsobilosti  
 
 
 

11.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Rizika: 

 Vstup nepovolaných osob na staveniště 
 Nebezpečí úrazu či poškození inženýrských sítí při provádění prací  
 Nebezpečí úrazu osob při manipulaci se stroji, přesuny materiálů a břemen 

 
Opatření: 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Oplocení u 
přilehlé veřejné komunikace bude neprůhledné. Vjezd do objektu bude pouze jednou 
vjezdovou branou, poblíže které bude výstražné značení zakazující vstup nepovolaným 



osobám a bezpečnostní banner. U brány bude také stát vrátnice s nepřetržitou ostrahou. 
Uvedené objekty a prvky jsou detailně popsány v kapitole č. 7 Projekt zařízení staveniště. 
Před započetím zemních prací budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě na 
pozemcích dotčených stavbou. Současně budou vytyčena i ochranná pásma. Při výkopových 
pracích v blízkosti technické infrastruktury bude dbáno zvýšené opatrnosti, budou probíhat 
pouze ručně. 
U strojů bude vždy před jejich uvedením do provozu zkontrolován technický stav. Je zakázán 
pohyb kolem stroje mimo zorné pole řidiče a pohyb pod zavěšeným břemenem. Zároveň je 
třeba dbát na ohrožený prostor, který je definován maximálním dosahem stroje zvětšeným o 
2 m. 
 
II. Zařízení pro rozvody energie 
Rizika: 

 Nebezpečí poranění osob elektrickým proudem 
 Nebezpečí vzniku požáru  

 
Opatření: 
Staveništní rozvaděče musí být navrženy tak, aby nedošlo k jejich přetížení. Hlavní vypínač 
elektrické energie musí být umístěn tak, aby byl v případě vzniku nebezpečí přístupný. Bude 
viditelně označen a během školení budou pracovníci seznámeni s jeho polohou. Hlavní 
staveništní rozvaděč musí být zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Staveništní rozvody 
elektrické energie budou vedeny v chráničkách, v místě křížení komunikace budou vedeny 
pod zemí v dostatečné hloubce. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Rizika: 

 Nebezpečí poranění osob vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
 Nebezpečí úrazu osob vlivem špatného skladování materiálů 

 
Opatření: 
Mezní podmínky pro provádění prací jsou dány minimální teplotou vzduchu -10 °C, 
maximální rychlostí větru 11 m/s a minimální viditelností 30 m. Bude-li některá z těchto 
podmínek porušena, budou všechny práce okamžitě pozastaveny.  
Skladovací plochy musí být zpevněné a srovnané. Při skladování materiálu bude dbáno na 
pokyny výrobce, jak daný materiál či prvek správně skladovat. Jedná se především o 
stohování a správné podkládání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Rizika: 

 Nebezpečí úrazu vlivem ztráty stability stroje 
 Nebezpečí úrazu užíváním stroje 

 
Opatření: 
Stroje musí být používány tak, aby nedošlo při jejich pohybu ke ztrátě stability, která by vedla 
k poškození stroje nebo úrazu pracovníků. Manipulovat se stroji mohou pouze pracovníci 
k tomu určení, disponující platným strojním průkazem na daný typ stroje. 
Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti pracujícího stroje. Prostor ohrožený 
jeho činností je dán jeho maximálním dosahem zvětšeným o 2 m. Stroje budou mít po celou 
dobu jejich práce aktivní světelnou signalizaci, couvání stroje musí být doprovázeno 
zvukovou signalizací.  
 
 
 
II. Stroje pro zemní práce 
Rizika: 

 Nebezpečí úrazu zřícením stroje do výkopu 
 Nebezpečí úrazu kolizí strojů 
 Nebezpečí úrazu při práci stroje 

 
Opatření: 
Stroje se nesmí přiblížit k hraně výkopu blíže než 1,5 m, aby nedošlo k utržení svahu a zřícení 
stroje.  
Při souběžné práci dvou nebo více strojů je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Je zakázáno 
vstupovat mezi stroje. Nakládka zeminy na nákladní automobil musí probíhat mimo kabinu 
řidiče.  
Je zakázáno používat stroje jinak, než je uvedeno výrobcem. Při nakládce je zakázáno 
pohybovat se pod lopatou stroje. Dojde-li k souběhu zemních prací strojních a ručních a 
strojník nemá dokonalý přehled o pracovnících, musí okamžitě přerušit práci stroje. Čištění 
lopaty nakladače probíhá pouze při vypnutém motoru stroje. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Rizika: 

 Nebezpečí úrazu při provozu stroje 

 
Opatření: 
Při pohybu stroje po staveništi je třeba zajistit výsypné zařízení do přepravní polohy. Při 
pohybu řidiče mimo řídící kabinu musí být stroj zajištěn proti ujetí. 
 
 
 



VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Rizika: 

 Nebezpečí úrazu neodbornou manipulací 

 
Opatření: 
Při provozu čerpadla není dovoleno přehýbat hadice, vstupovat na konstrukci čerpadla ani 
před vyústění hadice. Pracovní četa se bude řídit pokyny poskytovatele čerpadla. 
 
IX. Vibrátory 
Rizika: 

 Poškození vibrátoru neodbornou manipulací 

 
Opatření: 
Ponorný vibrátor musí být používán dle pokynů výrobce. Délka pohyblivého přívodu mezi 
napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce musí být nejméně 10 m. Ponoření 
vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí 
výhradně za chodu stroje. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Rizika: 

 Nebezpečí úrazu nedostatečným zajištěním stroje 

 
Opatření: 
Obsluha stroje vede strojní knížku, kde se zaznamenávají veškeré zjištěné vady. Po skončení 
prací musí být stroj zajištěn v klidové poloze tak, aby nemohlo dojít k samovolnému pohybu. 
Je-li to nutné, budou použity např. zakládací klíny. Pracovní zařízení stroje bude taktéž 
zajištěno, například spuštěním na zem. Stroj bude odstaven na místě, kde nebude překážet 
pohybu osob ani ostatních strojů. 
 
XV. Přeprava strojů 
Rizika: 

 Poškození stroje a nebezpečí úrazu špatnou manipulací se strojem 

 
Opatření: 
Přeprava, nakládání a skládání stroje musí být prováděna dle pokynů v technických listech 
stroje. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nesmí zdržovat žádné osoby. 
Během přepravy musí být stroje řádně ukotveny, přepravovány mohou být pouze 
v přepravní poloze. 
 
 
 
 



Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Rizika: 

 Poškození materiálu špatným skladováním 
 Poškození materiálu špatnou manipulací 

 
Opatření: 
Veškerý materiál musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem. Skladovací 
plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Umístění skladovacích ploch musí být 
provedeno tak, aby byla zajištěna bezpečná manipulace s materiálem na staveništi. 
V případě skladování materiálu na sebe nesmí být výška větší než 1,8 m, palety se zdícími 
tvarovkami mohou být usazeny maximálně dvě na sebe. Mezi skladovaným materiálem bude 
na skládkách manipulační prostor minimálně 750 mm. Materiál, který nebude uložen na 
paletách, bude na prokladech, podle pokynů výrobce. 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Rizika: 

 Nebezpečí poškození inženýrských sítí  

 
Opatření: 
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě na území dotčeném 
stavbou. Obsluhy strojů i pomocní pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni 
s jejich polohou a hloubkou vedení.  
 
III. Zajištění výkopových prací 
Rizika: 

 Nebezpečí úrazu vlivem sesuvu stěny výkopu 

 
Opatření: 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Mechanizace se 
nesmí přiblížit k hraně výkopu blíže než 1,5 m. 
 
IV. Provádění výkopových prací 
Rizika: 

 Nebezpečí poškození inženýrských sítí  
 Nebezpečí úrazu strojem 
 Nebezpečí úrazu nedbalou prací 

 
Opatření: 
V ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny výkopové práce ručně, bez použití 
strojů a mechanizace 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací. Prostor ohrožený činností stroje 



je dán jeho maximálním dosahem zvětšeným o 2 m. Nemá-li obsluha stroje při souběžném 
strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný 
výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly.  Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných 
zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn 
výkopů ani sousedních staveb. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
Rizika: 

 Nebezpečí úrazu pádem bednících prvků 

 
Opatření: 
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. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho 
části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. 
 
 
 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Rizika: 

 Nebezpečí úrazu při ukládání čerstvého betonu 

 
Opatření:  
Obsluha stacionárního čerpadla a četa betonářů si před započetím ukládání betonu do 
konstrukce domluví způsob dorozumívání, aby nedošlo k úrazu pracovníků. 
 
IX.3 Odbedňování 
Rizika: 
Nebezpečí úrazu špatnou manipulací s bednícími prvky 
 
Opatření: 
Odbedňovací práce musí probíhat dle technologického předpisu výrobce bednícího systému. 
Bednění bude ukládáno pouze na určenou skládku, kde bude očištěno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX.5 Práce železářské 
Rizika: 

 Nebezpečí úrazu při provozu armovny 

 
Opatření: 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
 
 

11.3 Ekologická rizika a plán jejich řešení 
11.3.1 Nakládání s odpady 
Při zakládání objektu se nepředpokládá velké množství odpadů. V každém případě ale bude 
probíhat jeho třídění a následná likvidace. Po celou dobu realizace budou na staveništi 
k dispozici kontejnery pro třídění odpadů.  

 Kontejner na komunální odpad o objemu 9 m3 
 Kontejner na plasty o objemu 1,1 m3 
 Kontejner na zbytkové železo o objemu 4 m3 
 Kontejner na zbytkový beton o objemu 4 m3 
 Kontejner na zbytkové dřevo o objemu 4 m3 

 
Komunální odpad bude odvážen odbornou firmou ke spálení do spalovny. 
Plasty budou odváženy odbornou firmou k recyklaci. 
 Zbytkové železo bude odvezeno do sběrného střediska 
Zbytkový beton bude odvezen na skládku v Brně-Černovicích, kde bude zpracován na 
recyklát. 
Zbytkové dřevo bude odvezeno k recyklaci.  
11.3.2 Stroje a mechanizace 
Stroje budou vždy před zahájením práce podrobeny prohlídce, aby se zjistil technický stav. 
V případě zjištění závady bude zjednána okamžitá oprava. Pod odstavené stroje bude vždy 
umístěna záchytná vana, pro případ úniku provozních kapalin.  
Při provádění prací bude dbáno na co největší omezení hluku a vibrací způsobených stroji. 
Bude důsledně dodržována pracovní doba, práce budou probíhat pouze ve všední dny. 
Stroje, které nebudou vykonávat práci budou neprodleně odstaveny a bude vypnut motor. 
Strojům s nevyhovujícím technickým stavem bude zakázán výkon práce.  
Před výjezdem na veřejnou komunikaci budou kola a podvozek stroje řádně očištěny. 
Autodomíchávače budou umývány nad výplachovou vanou.  
Vzhledem k období nasazení strojů se neočekává zvýšená prašnost pojezdem strojů. Při práci 
se sypkým materiálem bude kontrolováno, aby nebyl materiál sypán z výšky a negeneroval 
prach. Nákladní automobil, který přiveze dodávku štěrkodrti, bude před odjezdem řádně 
ometen a zbaven zbytků materiálu. V případě znečištění komunikace bude neodkladně 
zametena a zbavena nečistot.  
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12. Mimostaveništní doprava, limitka materiálu, histogram 
pracovníků, výpočet staveništních potřeb energií, návrh smlouvy o 
dílo, porovnání alternativ provádění zděných a montovaných příček 
 
Řešení této kapitoly je zpracováno v příloze č. 12 diplomové práce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr 
Hlavním cílem diplomové práce bylo vypracování stavebně technologického projektu 
Administrativního objektu Dukelská v Brně. 
Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, návrh a 
posouzení dopravní situace a tras, časový a finanční plán stavby, podrobný položkový 
rozpočet, návrh strojních sestav a technologický předpis s plánem kontrol pro založení 
objektu. Součástí je zpracování ekologických a bezpečnostních rizik a návrh jejich řešení. 
Při zpracování této práce jsem otestoval a prohloubil své znalosti a získal přehled o celkové 
problematice. Zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany osob při práci, ale i v oblasti 
kontrolování a zkoušek provedených prací. Věřím, že tyto nově nabyté znalosti dále využiji ve 
svém profesním životě. 
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