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Abstrakt 
 

Obsahem této bakalářské práce s názvem „Wellness centrum v Kuřimi – řešení hrubé 
stavby“ je stavebně – technologické řešení stavby spolu s technickým, časovým, finančním a 
legislativním řešením vybraného stavebního procesu. 
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Abstract 
  

The content of this thesis titled "Wellness Center in Kuřim - solution of rough construction" 
is building - technologal solution of building together with technical, time, financial and 
legislative solutions of selected building process. 
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Úvod 
 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral Wellness Kuřim, krytý bazén v Kuřimi na 
ulici Blanenská, který je v provozu od roku 1977 a prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2009-
2010. Konkrétně zde budu řešit hrubou stavbu přístavby rekreačního bazénu s vodními 
atrakcemi v jihozápadní části areálu. 

V rámci práce vypracuji technickou zprávu etapy hrubé stavby, technologický předpis na 
tuto etapu, zařízení staveniště a situaci, a dále časový plán s návrhem strojů pro vybranou etapu 
a posouzení z hlediska kvalitativních požadavků a bezpečnosti práce. 
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1.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Objekt, nacházející se na ulici Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, je navržen jako dvoupodlažní 

(1 nadzemní podlaží a 1 podzemní, jehož podlaha v místě řešené dostavby navazuje na terén). 
Rozměry jsou 20,35×12,69 m a výška 7,93 m ode dna rekreačního bazénu (-5,200m). (Výška 
měřena bez tobogánu). Rozměry venkovního vyplavávacího bazénu jsou 9,35×8,6 m. 
Zastavěná plocha bez tobogánu je 338 m2 a obestavěný prostor bez tobogánu je 2296 m3.  

Základové konstrukce pod bazénem provedeny jako železobetonová vana členitého tvaru 
z betonu C35/45 XS2 s vodorovnou tloušťkou 400 mm, ocelové sloupy budou kotveny pomocí 
kotevních desek do ŽB konstrukce stěn rekreačního bazénu. Všechny základy budou 
podbetonovány podkladní betonovou mazaninou tloušťky 100 mm a izolovány hydroizolací a 
budou minimálně do nezámrzné hloubky, která činí 1200 mm pod upravený terén. 

V místě, kde bude nová konstrukce napojená na stávající stěny a sloupy budou stávající pasy 
podchyceny mikropilotami, aby nedošlo k dosedání stávajícího objektu. 

Sloupová zavětrovaná ocelová nosná konstrukce haly rekreačního bazénu z profilů 
TR250/100/8 nese jak plochou příhradovou střešní desku, tak vnitřní galerii a skleněný 
obvodový plášť se slunolamy. Zavětrování provedeno z profilů ϕ20 s hotovými koncovkami. 

V místě proplavání je nutné ocelovou konstrukci upravit – bude zde osazen nerezový portál 
osazený ve vodě, který bude mít na horní straně kotevní profil, na který bude nasazen ocelový 
zkrácený sloup.(2) 

Zastřešení provedeno ocelovou jednoplášťovou střechou, nosníky uloženy na sloupy a 
v místě napojení na stávající objekt na původních sloupech a obvodovém zdivu.  

Pozemek ve vlastnictví investora rozprostírající se na parcelách číslo 2980/1, 2980/2, 
2976/3, 2977/1, 2983/1, 2985, 2982/1, 2982/2 v katastrálním území Kuřim, kraj Jihomoravský. 

Areál je napojen na přilehlou silnici II/386 Blanenskou a také veškeré inženýrské sítě. 
Na stavebních pozemcích byl proveden geologický a radonový průzkum. Výsledky viz bod – 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Hladina podzemní vody nebyla 
provedenými sondami zjištěna. 

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření budov. Nulová výška objektu je na kótě 
309,30 m.n.m. = výška 1.NP.(4) 

Vliv stavby na životní prostředí bude minimální, veškeré odpady související se stavbou 
budou tříděny do kontejnerů a odváženy na skládky, stromy dotčené stavbou budou chráněny 
polštářovým bedněním a vyvázáním koruny vzhůru. 
Členění stavby na stavební objekty: 

SO 01 – Wellness centrum 
SO 01.01 – Rekonstrukce stávajícího bazénu 
SO 01.02 – Rekreační bazén – nová stavba (řešená stavba) 
SO 02 – Komunikace 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby je minimální, stavba bude prováděna tak, aby 
nebylo okolí stavby obtěžováno nadměrným hlukem, prachem a nečistotami. Stroje budou 
čištěny před opuštěním staveniště a budou používány takové, které mají dobrý technický stav. 
 

1.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Statické výpočty na odolnost stavby v samostatné dokumentaci mimo tuto zprávu. 
 

1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Požární bezpečnost a odolnost stavby řešena v samostatné dokumentaci mimo tuto zprávu. 
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1.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 

Prostředí bude splňovat hygienické limity, na stavbu nesmí být používány materiály 
obsahující škodlivé látky. Vliv stavby na životní prostředí bude minimální, veškeré odpady 
související se stavbou budou tříděny do kontejnerů a odváženy na skládky, stromy dotčené 
stavbou budou chráněny polštářovým bedněním a vyvázáním koruny vzhůru. 
 

1.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 

Všechny konstrukce navrženy s ohledem na bezpečnost při jejich užívání, na podlahách 
provedeny protiskluzné dlažby, schodiště opatřeny páskami na počátečních a konečných 
stupních a opatřeny zábradlím. 

 
1.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

 
Ochrana proti hluku z vnitřního prostředí do venkovního bude provedena akustickými 

izolacemi, podhledy, případně původním obvodovým zdivem, které na parametry hluku 
vyhoví. 
 

1.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

Objekt bude splňovat požadavky na energetickou náročnost budov podle výpočtů, 
uvedených v samostatné dokumentaci mimo tuto zprávu. 
 

1.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S 
OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 

Mezi 1 PP a 1 NP bude v místě rekreačního bazénu osazena zvedací systémová plošina. 
Tato je kompletizovanou dodávkou včetně pohonu, ovládání, vodících kolejnic, kapotáže 
strojního zařízení, apod. Prostor pro zdvih plošiny bude ohraničen sklem s ocelovými profily 
v místě dveří. Dveře jsou pak součástí tohoto opláštění šachty. 

Schody v bazénu budou provedeny jako betonové bloky opatřené dlažbou shodnou s celým 
bazénovým systémem. Tyto schody budou doplněny nerezovým madlem. Další možností výlezu 
budou nerezové žebříky a madla. 

Pohyb osob na vozíku mezi různými úrovněmi podlah bude zajištěn šikmými schodišťovými 
plošinami s vlastním nosným zábradlím. Tyto výrobky jsou kompletizovanou dodávkou na 
zakázku, včetně kotvení, vodících a nosných prvků, pohonu, ovládání, apod. 

Mobilní jeřáb pro spouštění osoby na vozíku ze břehu do bazénu bude uložen ve skladu a 
v případě potřeby dovezen na místo, kde jsou pro něj nachystány kotevní body v podlaze. Tento 
výrobek je opět kompletizovanou dodávkou specializovaného dodavatele, na základě požadavku 
konkrétního výrobce jeřábu budou v podlaze při výstavbě připravena kotevní místa 
s požadovanou úpravou.(3) 
 

1.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 

Radonový průzkum staveniště zjistil nízký radonový index pozemku. Jako ochrana proti 
prostupu radonu do stavby z podloží bude použita bezešvá bitumenová stěrka s certifikovanou 
odolností proti prostupu radonu. Podle kapitoly 7 poslední revize ČSN 73 0601 nesmí být na 



11 
 

protiradonovou izolaci z důvodu špatné těsnosti spojů použity plastové profilované (nopované) 
fólie. Totéž platí pro asfaltové pásy s hliníkovou vložkou. 

Z hlediska chemického působení vody na beton se jedná o slabě agresivní chemické 
prostředí - XA1. S ohledem na toto budou navrženy betony základových patek, prahů a pásů. 

Území není seismicky aktivní ani poddolované. Stavba se nenachází v ochranném ani 
bezpečnostním pásmu.(5) 

 
1.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření pro ochranu obyvatelstva při provozu stavby. 
 

1.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 

Odvodnění území probíhá přes vtoky do jednotné kanalizace. 
Areál je napojen na přilehlou silnici II/386 Blanenskou. Toto napojení nebude akcí dotčeno. 

V rámci stavby bude vybudováno 73 parkovacích stání. 
Budou zachována stávající připojení sítí – vodovod, kanalizace, plynovod, silnoproud, 

telefon, kabelová televize.(5) 
 
1.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ ZA ŘÍZENÍ STAVEB 

 
Taková zařízení se ve stavbě nevyskytují. 

 
 

 
Obrázek 1 – Pohled na halu rekreačního bazénu s tobogánem 

(Zdroj: Technická zpráva ASŘ - Ing. Titl, Ing. Havel, Ing. arch. Hlavatý) 
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2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Objekt wellness centra se nachází na ulici Blanenská 1082 v obci Kuřim, severozápadně od 
Brna. Ulice Blanenská je hlavní komunikace v Kuřimi s dobrou dostupností z Brna po silnici 
E461 nebo ulicí Tyršova. Problematika dopravních tras je dále řešena v dokumentu „Technická 
zpráva zařízení staveniště“ a ve výkrese „Situace dopravních vztahů okolí staveniště“.  
 

 
Obrázek 2 – Mapa okolí města Kuřim s vyznačeným objektem 

 
2.1.1 Dopravní vztahy pro dovážení betonu a oceli 

 
Beton dovážen na stavbu z betonárky PRESTA-mix, spol. s r.o., sídlící na ulici Blanenská 

1762 v Kuřimi (asi 1,5 km od stavby) autodomíchávačem s čerpadlem Magnum MK 28 L. 
Tento domíchávač má objem bubnu 7 m3, jeho hmotnost bez betonové směsi je 15 t, 

hmotnost 7 m3 betonové směsi je asi 16,1 t (2,3 t/1 m3), celková hmotnost je tím pádem 31,1 t, 
což je méně, než je povolené maximum (32 t pro 4 osá vozidla). Z toho vyplývá, že 
autodomíchávač i s betonem není nadrozměrná přeprava a není nutné zajišťovat zvláštní 
povolení. 

Trasa: Po hlavní ulici Blanenská rovně asi 400m, poté mírně doprava dalších asi 150m, zde 
zastavíme na křižovatce se značkou STOP a poté se dáme doprava na ulici Blanenskou a po 
této hlavní ulici dále asi 1100m, míjíme radar a několik přechodů pro chodce, rychlost je zde 
omezena na 70km/h a po několika stech metrech na 50km/h a po dalších několika stech 
metrech zahneme doprava na vedlejší ulici, kde je napravo jednosměrná ulice neprůjezdná 
touto stranou a vyznačená značkou „zákaz odbočení vpravo“, za touto odbočkou je značka 
„zákaz zastavení“ a dále po pravé straně parkoviště. Po celé délce trasy nejsou žádná jiná 
omezení než rychlostní, jakýkoliv automobil se dostane bezpečně z místa odjezdu na místo 
určení.  
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 Výztuž přivezena z firmy Prefa Brno a.s. – závod Kuřim – armovna, na ulici Blanenská 
1190 v Kuřimi (asi 1,5 km od stavby) pomocí tahače Iveco Stralis AS 440S45 T/P 
s třínápravovým valníkovým návěsem značky Schwarzmüller a výškou 3,7 m a celkovou 
délkou 16,5 m, čímž nepřekročí maximální povolenou délku a není nutné zajišťovat žádná 
zvláštní povolení pro nadrozměrnou přepravu (od více jak 16,5 m délky). Trasa se shoduje 
s trasou přivážení betonu. 

 

 
Obrázek 3 - Trasa pro dovoz betonu (modrý ukazatel s hvězdičkou) a oceli (červená 

vlajka) na stavbu (zelená vlajka) 
 

2.1.2 Dopravní vztahy pro dovoz bednění 
 

Bednění přivezeno z firmy PERI spol. s r.o., Hlinky 116, 603 00, Brno, pomocí automobilu 
Iveco ML 120 EL 21 s rozměry valníku 7200×2500 mm a výškou 2400 mm. 

Trasa: Pojedeme rovně po ulici Hlinky asi 900 m, poté na křižovatce s ulicemi Pisárecká a 
Žabovřeská zahneme doprava na Žabovřeskou a pojedeme po ulici Žabovřeská asi 3 km a dále 
nájezdem na silnici Hradecká. Po ní asi 2,5 km na nájezd na silnici R43 směr Svitavy a po R43 
asi 9,8 km. Po nich se zařadíme do levého pruhu a odbočíme doleva na silnici 386, po které 
přijíždíme do Kuřimi na ulici Blanenskou, po které již pokračujeme stejně jako v případě trasy 
oceli či betonu. 
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Obrázek 4 - Trasa dovozu bednění PERI (zelený prapor) na stavbu (červený prapor) 

 
2.1.3 Dopravní vztahy pro dovoz ocelových prvků haly 

 
Ocelové sloupy spolu s ocelovými pracnami a patními plechy pro ukotvení těchto sloupů do 

stěn bazénové haly a dále ocelové výměny, výztuhy a ocelové střešní vazníky HEA a HEB 
spolu s dalšími prvky střešní konstrukce přivezeny z firmy Ferona a.s., Pobočka Brno, sídlící na 
ulici Vídeňská 291/89, 630 00, Brno pomocí tahače Iveco Stralis AS 440S45 T/P 
s třínápravovým valníkovým návěsem značky Schwarzmüller s výškou 3,7 m. Opět se nejedná 
o nadrozměrnou přepravu, souprava délkou nepřesáhne 16,5 m. 

Trasa: Vyjedeme z firmy Ferona a.s. a zabočíme doleva na ulici Vídeňskou a na první 
křižovatce opět doleva na ulici Jihlavská, po této ulici (70 km/h) přijedeme na křižovatku, kde 
opět odbočíme doleva na ulici Heršpickou (80km/h) a po ní rovně v pravém pruhu (levý pro 
vozidla do 3,5t) asi 1,3 km (v průběhu jízdy omezení rychlosti na 60km/h). Na mostě přes řeku 
Svratku se zařadíme do levého pruhu a odbočíme doleva na ulici Poříčí. Po této ulici pojedeme 
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stále rovně, dbáme na správné řazení do pruhů (levý pro vozidla do 3,5t) (60km/h), přejedeme 
na ulici Bauerova (silnice 42), po ní asi 6,3 km přes tunel Hlinky po ulici Žabovřeská a 
nájezdem na silnici Hradecká. Po ní asi 2,5 km na nájezd na silnici R43 směr Svitavy a po R43 
asi 9,8 km. Po nich se zařadíme do levého pruhu a odbočíme doleva na silnici 386, po které 
přijíždíme do Kuřimi na ulici Blanenskou, po které již pokračujeme stejně jako v případě trasy 
oceli či betonu. 

 
 

 
Obrázek 5 - Trasa dovozu sloupů z firmy Ferona (červený prapor) na stavbu (zelený 

prapor) 
 
 
 
 
 
(Zdroje obrázků 2-5: www.mapy.cz) 
 
Poznámka: Všechny trasy řešeny pro datum 1.4.2013 a řešeny s ohledem na rozměry 
dopravních prostředků a dopravní omezení na trasách. V případě posunu data budou trasy 
posuzovány z hlediska průjezdnosti znovu individuálně. 
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3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB Ě 
 

3.1.1 Identifika ční údaje stavby 
 

Název stavby:  Wellness Kuřim 
Místo stavby:       Blanenská 1082, 664 34 Kuřim 
Charakter stavby:       Přístavba 
Odvětví:       Občanská vybavenost 
Způsob financování:      Veřejný rozpočet 
 

3.1.2 Identifika ční údaje investora 
 

Investor:   Město Kuřim, Jungmannova 968, 
664 34 Kuřim 

3.1.3 Identifika ční údaje projektanta 
 

Firma:       Tipro Projekt s.r.o. 
Adresa:  Kociánka 8/10, 612 00 Brno  
IČ: 26944685 
Odpovědný projektant:   Ing. Vítězslav Titl 
Číslo autorizace:   ČKAIT – 1003275 (Pozemní 

stavby) 
 

3.1.4 Identifika ční údaje generálního dodavatele 
 

Generální zastoupení:     IMOS Brno, a.s. 
Olomoucká 174, 627 00 Brno 
 

3.1.5 Základní parametry stavby 
 

Počet podlaží:       1x suterénní 
1x nadzemní 

Zastavěná plocha:       338 m2 
Obestavěný prostor:      2296 m3 
Střecha:  Ocelová jednoplášťová, nosníky 

uloženy na ocelových sloupech 
přístavby a na původních sloupech a 
obvodovém zdivu v místě napojení 
na stávající objekt 

 
 

3.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 
 

Objekt, nacházející se na ulici Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, je navržen jako dvoupodlažní 
(1 nadzemní podlaží a 1 podzemní, jehož podlaha v místě řešené dostavby navazuje na terén). 
Rozměry jsou 20,35×12,69 m (vnitřní část) a 6,35×8,6 m (venkovní část), výška 7,93 m ode 
dna rekreačního bazénu (-5,200m). (Výška měřena bez tobogánu). Zastavěná plocha bez 
tobogánu je 338 m2 a obestavěný prostor bez tobogánu je 2296 m3. Zastřešení provedeno 
ocelovou jednoplášťovou střechou, nosníky uloženy na sloupy a v místě napojení na stávající 
objekt na původních sloupech a obvodovém zdivu. Svislé nosné prvky řešeny jako ocelové 
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sloupy z profilů 100 × 250 mm, fasáda prosklená z hliníkových profilů s vodorovnými a 
svislými slunolamy. Vodní hladina bazénu nepravidelného tvaru (s hloubkou vody 1,2 m) je 
propojena proplavávacím kanálem s venkovním bazénem, do něhož ústí 75m dlouhý uzavřený 
tobogan. Přístup na schodiště ke startu toboganu je jednak z úrovně rekreačního bazénu a dále 
i z galerie, která probíhá v úrovni 1.NP nad rekreačním bazénem. Do venkovního bazénu bude 
z úrovně terasy v 1.NP spadat vodní stěna o šířce 6m. Rekreační vnitřní bazén obsahuje řadu 
vodních atrakcí - divokou řeku, vodní hřib, vodní chrliče, masážní trysky, vodní houpadlo, 
protiproud, dnové vzduchové perličky, vodní masážní lůžka. Komunikační propojení 
rekreačního bazénu s bazénovou halou v 1.NP (s plaveckým bazénem) řešeno vnitřním 
zaobleným schodištěm spojujícím ochoz rekreačního bazénu s galerií nad bazénem, nebo 
tobogánovým schodištěm, nebo výtahovou plošinou pro osoby se sníženou schopností 
pohybu.(1) 

Pozemek ve vlastnictví investora rozprostírající se na parcelách číslo 2980/1, 2980/2, 
2976/3, 2977/1, 2983/1, 2985, 2982/1, 2982/2 v katastrálním území Kuřim, kraj Jihomoravský. 

  
3.2.1 Členění stavby na stavební objekty 

 
SO 01 – Wellness centrum 
SO 01.01 – Rekonstrukce stávajícího bazénu 
SO 01.02 – Rekreační bazén – nová stavba 
SO 02 – Komunikace 
 

3.2.2 Obecné informace o procesu 
 
Předpis je zpracován pro proces betonáže základové vany rekreačního bazénu a osazení 

sloupů. 
Základové konstrukce pod bazénem provedeny jako železobetonová vana členitého tvaru 

z betonu C35/45 XS2 a oceli 10 505 (R) s vodorovnou tloušťkou 400 mm a krytím 50 mm a 
základové pásy pod touto vanou v místě obvodových sloupů s probíhající vzduchotechnikou, 
akumulační nádrž v severní části a servisní ochoz, jdoucí od severní do jižní části, z téhož 
betonu, ocelové sloupy budou kotveny pomocí kotevních desek do ŽB konstrukce stěn 
rekreačního bazénu a následně bude dobetonován bazén na požadovanou výšku. Konstrukce 
základů provedena jako dva dilatační celky a to vnitřní a venkovní. Všechny základy budou 
podbetonovány podkladní betonovou mazaninou z betonu C20/25 tloušťky 100 mm s přidanou 
sítí ϕ6×6/100×100mm a izolovány hydroizolací a základové pásy budou minimálně do 
nezámrzné hloubky, která činí 1200 mm pod upravený terén. 

V místě, kde bude nová konstrukce napojená na stávající stěny a sloupy budou po provedení 
výkopů stávající pasy podchycené mikropilotami, aby nedošlo k dosedání stávajícího objektu. 
Stávající základy odděleny od nových konstrukcí dilatací z polystyrenu. V místě nově 
vytvořeného přístupu do servisního ochozu bude stávající základový pás budovy sloužit jako 
překlad nad tímto vstupem. 

Vnitřní sloup pro tobogán osazen v pozdější fázi osazení celého tobogánu, tento 
technologický předpis jej proto neřeší a bude pro něj v místě jeho osazení vytvořen prostup ve 
stropu akumulační nádrže. 

Sloupy TR 250/100/8 různých délek osazeny a přivařeny na kotevní desky v základových 
deskách a pásech a poté zabetonovány betonem C 35/45 XS2 tvořícím stěny bazénové vany na 
požadované výšky. 

Bednění použito systémové ocelové od firmy PERI, jedná se o rámové bednění použitelné 
jak na bednění základových pasů, bazénových van, tak i na stěny a strop servisního ochozu a na 
bednění šachet. Přivezeno z firmy PERI spol. s r.o., Hlinky 116, 603 00, Brno. 
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Před uložením výztuže a betonáží nutno osadit veškerou technologii bazénu do bazénové 
vany a potrubí VZT (ve spádu pro odtok případné vody z bazénu), všechny pracovní spáry se 
budou těsnit pomocí vodou bobtnajících profilů. Součástí betonáže vany bude servisní ochoz 
bazénu, akumulační nádrž, schody z bazénu a veškeré atrakce jako například divoká řeka, 
masážní rošty. Prostupy ve stropu servisního ochozu budou prováděny dodatečně při pozdější 
montáži veškeré technologie do tohoto ochozu. 

Beton dovážen na stavbu z betonárky PRESTA-mix, spol. s r.o., sídlící na ulici Blanenská 
1762 v Kuřimi (1,5 km od stavby), výztuž z firmy Prefa Brno a.s. – závod Kuřim – armovna, 
na ulici Blanenská 1190 v Kuřimi (1,5 km od stavby). 
 

3.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 

3.3.1  Převzetí pracoviště 
 

Práce bude provádět stejná firma, jako práce výkopové, takže k předání pracoviště nedochází. 
 

3.3.2 Připravenost staveniště 
 

Staveništní komunikace provedeny ze štěrku 16-32 mm. Šatny pro pracovníky stavby spolu 
s WC a sprchami řešeny ve zděných šatnách venkovního bazénu, zde také napojení na elektřinu 
přes staveništní rozvaděč s elektroměrem a také na vodu přes dočasný vodoměr. Na staveništi 
za brouzdalištěm umístěna buňka pro mistra, pro stavbyvedoucího a pro technický dozor 
investora dále buňka na drobný materiál a nástroje, tyto buňky postaveny na podklad ze štěrku 
16-32 mm a k nim vedoucí staveništní komunikace také ze štěrku 16-32 mm. Stavební jáma 
odvodněna pomocí rigolů do studně, odtud čerpána čerpadlem do kanalizace. Venkovní 
bazénová hala oplocena plotem se zábradlím výšky 1,1 m. Vjezd na staveniště řešen z ulice U 
Stadionu, výjezd na parkoviště u stávajícího bazénu. U vjezdu ve stávající dřevěné chatce 
umístěn hlídač. Na staveništi umístěny kontejnery a popelnice na směsný komunální odpad, 
dřevo, plasty, žárovky a zářivky, látkami znečištěné oděvy a lahve od přípravků, beton. 

 
3.3.3 Připravenost stavby 

 
Stavba oplocena, proveden pažený výkop stavební jámy, vykopané jámy pro šachty 

provedeny také jako pažené. Vnitřní rýhy řešeny jako pažené s výškou 2,1 m a svahované 
s poměrem 1:1 a výškou 1,0 m (díky nutnosti provést pažení nebo svahování již od 0,7 m pod 
terénem). Veškeré pažení provedeno jako záporové od firmy PMK DRILL s.r.o., se sídlem 
v Brně na ulici Slavíčkova 1a, kam bude po ukončení prací odvezeno. Prostor mezi pažením a 
hranou budoucí stavby 0,6 m, prostor mezi spodní stranou výkopu a hranou budoucí stavby 0,5 
m. Dále provedeny mikropiloty pro udržení stěn výkopu v místě napojení budoucí nové 
základové konstrukce na starou a zde také provedena dilatace deskami polystyrenu tloušťky 2 
cm. 

 
3.4 MATERIÁL 

 
3.4.1  Materiál 

  

• odbedňovací nátěr PERI Clean, spotřeba 1 l na 50-90 m2, balení kanystr 5 l, spotřeba 8,6 l 
→ 2 kanystry objemu 5 l 

• zemnící pásek FeZn 30/4 (ve výkopu kolem celé budovy, délka 68 m) → 3 balení po 25 m 
• beton C35/45 XS2 (CZ) Dmax22 S3 v celkovém množství 345,7 m3 
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• beton C20/25 XC3 (CZ) Cl 0,2 Dmax22 S3 v celkovém množství 46,68 m3 
• extrudovaný polystyren Styrodur 3035 CS tloušťky 80 mm, 1250×600 mm, spotřeba 

celkem 574 ks (se ztratným 5%) 
• hydroizolační bitumenová stěrka Sika Igolflex 101 – spotřeba 4,5-6 l/1 m2, balení 32 l, 

spotřeba 3600 l → 113 balení o objemu 32 l 
• disperzní penetrace Schönox KH, spotřeba 40-100g/1m2, balení 10 kg kanystr, spotřeba 80 

kg → 8 kanystrů objemu 10 kg 
• Betodis – distanční podložky do betonu, výška 50 mm, balení 250 ks,  

spotřeba: pásy: levý: 7,3×16 + pravý: 10,35×18 = 303 ks 
vana venkovní: dno + levá stěna: 58×8,6 + zbylé dvě stěny: 16×8,5×2 = 771 ks 
vana vnitřní: levá stěna: 16×7,3 + spodní stěna: 16×10,35 + vana: 85×7,3 + část u divoké 
řeky: 31×5,3 + divoká řeka: 16×7,0+16×4,2×2 + ochoz a nádrž: 
58×23,28+14×23,28+30×8,4 = 3250 ks 
Celkem: 303+771+3250 = 4324 ks + 5% navíc = 4500 ks → 18 balení po 250 ks 

• Spárovací pásy vnitřní - Sika Fugenband O-25, šířka 25 cm, tloušťka 5 mm, pro max 15 m 
vodního sloupce, balení - role 15 m → spotřeba 10,75 m → 1 role délky 15 m 

• Vodotěsná páska Sika Sealtape S – šířka 70 mm (120 mm včetně tkaniny), balení role 10 a 
50 m, spotřeba celkem 275,57 m → 5 rolí 50 m a 3 role 10 m 

• 2 komponentní malta Sika Top Seal 107 – balení 25 kg (20 kg pytel + 5 kg kanystr), 
spotřeba 2 kg/m2/mm, celková spotřeba 75,57×0,12 = 9,1 m2, 2×9,1 = 18,2 kg → 1 balení 
25 kg 

• Drát na vázání výztuže ϕ 1,4 mm, balení 50 kg 
• Hřebíky 32/1,6 stavební, DIN 1151 2825, balení 2 kg 
• Hřebíky 70/2,8, stavební, DIN 1151 2825, balení 5 kg 
• Lepidlo Profilem na polystyren - spotřeba: 0,6 – 1 kg/m2 plné plochy v závislosti na 

hladkosti a savosti podkladu, balení: 25 kg vědro, spotřeba celkem 260 kg → 26 balení 
 

• Výpis prvků bednění PERI 
 
DOMINO – Skládá se z prvků šířek 0,25 m, 0,5 m, 0,75 m a 1,0 m, různých výšek, spojení 
pomocí zámků DRS a to jak výškově, tak i šířkově. Prvky naproti sobě spojovány pomocí 
kotev PERI SK. Použito jako bednění základových pásů s výškou 1,0 m a dále jako bednění 
stěn bazénových van s výškou 1,25 m a 1,75 m, vnitřních stěny akumulační nádrže s velikostí 
2,25 m, šachty VZT s výškou 1,75 m a šachet s výškou vnitřní 1,5 m a venkovní 1,75 m. 
 
Počet jednotlivých prvků: 

 
Obrázek 6 - Příklad spojení prvků PERI DOMINO 

při bednění základového pásu 

Rám 1,0×1,0 m 44 ks 
Rám 0,5×1,0 m 8 ks 
Rám 0,25×1,0 m 49 ks 
Rám 0,5×1,5 m 8 ks 
Rám 1,0×1,5 m 8 ks 
Rám 1,0×1,75 m 40 ks 
Rám 0,75×1,75 m 10 ks 
Rám 0,25×1,75 m 3 ks 
Spojky DRS 326 ks 
Napínák DLS  82 ks 
Držák DAH 82 ks 
Rám opěrný SB 1,0 m 7 ks 
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TRIO HOUSING – Rámové panely různých šířek osazeny 
šikmými vzpěrami a pracovními lávkami (zde nebudou lávky 
třeba, proto dodáno bez nich). Použity různé výšky – bednění 
přední části vnitřní bazénové vany (základových pasů se stěnami) 
výšky 2,7 m a venkovní stěny servisního ochozu s výškou 3,5 m. 
Na spojování se používají BFD spojky (do výšky 2,7 m stačí jedna 
po výšce a do výšky 3,6 m dvě po výšce). 
 
Počet jednotlivých prvků:    

 
 
 
  Obrázek 7 - PERI HOUSING 
 
 

TRIO – Rámové panely výšky 2,7 a 3,3 m, 
v šesti různých šířkách po 30 cm odstupech, 
spoje opět pomocí BFD spojek. Použito na 
bednění stěn u akumulační nádrže a servisního 
ochozu se stykem se stávající budovou – zde 
použito spolu s opěrnými rámy SB, a dále na 
stěnu mezi ochozem a nádrží. Také použito 
naležato jako bednění stěny dna u servisního 
ochozu. 

 
Počet jednotlivých prvků: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 8 - Rám TRIO s opěrným rámem SB 

 

 
Obrázek 9 - Spojka BFD   Obrázek 10 - Rámové panely TRIO 

Rám 2,7×2,1 m 4 ks 
Rám 3,5×2,4 m 2 ks 
Rám 3,5×2,1 m 14 ks 
Spojky BFD 32 ks 
Kotvy PERI SK 32 ks 

Rám 3,3×3,0 m 8 ks 
Rám 3,3×1,2 m 7 ks 
Rám 3,3×0,9 m 3 ks 
Rám 3,3×0,6 m 6 ks 
Rám 2,7×0,6 m 2 ks 
Spojka BFD 45 ks 
Rám opěrný SB 3,0 m 15 ks 
Rám opěrný SB 2,75 m 4 ks 
Rám opěrný SB 0,5 m 4 ks 
Lávka š. 80 cm se žebříkem 2 ks 
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RUNDFLEX – Kruhové bednění, použití od poloměru 1,0 m. Sestává z panelů tří šířek a pěti 
výšek, spojování BFD spojkami. Jednotlivé panely se nastavují pomocí šablony a kombi klíče 
s ráčnou. Použití na bednění stěn kruhové divoké řeky (výška 1,5 m) a na bednění kruhové části 
vnitřních stěn servisního ochozu (výška 
2,1 m). 
 
Počet jednotlivých prvků: 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 11 – RUNDFLEX 
 
Obrázek 12 - PERI GRIDFLEX 

GRIDFLEX – Roštové stropní bednění, skládá 
se ze stojek, roštů a betonářských desek, 
teleskopické ukládání roštů ve dvou směrech, 
uchycení pomocí stěnového držáku k již 
vybetonovaným a odbedněným konstrukcím 
stěn, betonářské desky doplněny dřevěnými 
deskami OSB stejné tloušťky, nařezané na 
požadované rozměry pro zabednění celé 
plochy stropní konstrukce nad servisním 
ochozem a akumulační nádrží, pouze kruhový 
otvor pro umístění sloupu tobogánu bude 
vybedněn a nebude zalit betonem (průměr 1,1 
m). OSB desky použity dále na bednění 
schodišťových stupňů, lehacích a sedacích 
lavic a na bednění částečného stropu u 
„divoké řeky“. Sloupky zábradlí Peri Handset 
budou potřebné na zábradlí kolem tohoto 
stropu u „divoké řeky“ spolu s latěmi výšky 5 cm, tyto sloupky se přichytí k betonu stěn či 
k bednění Runflex pomocí šroubů (otvory v betonu budou vyplněny betonovými kónusy SK. 
Prkna výšky 20 cm budou potřeba spolu se základními ocelovými rámy Peri AW na obednění 
čelních stěn u stropů. Tyto rámy AW se přichycují hřebíky ke stropním deskám. 
 
Počet jednotlivých prvků: 

 
 

 
 

PERI SK - Speciální kotevní systémy, použití na spojování bednících stěn, vodotěsné, skládá se 

Panel 1,5×1,5 m 2 ks 
Panel 1,5×1,0 m 26 ks 
Panel 1,75×1,5 m 3 ks 
Panel 1,75×1,0 m 36 ks 
Panel 2,5×1,0 m 6 ks 
Spojka BFD 75 ks 

Stojka PEP 20 55 ks 
Deska 1,0×1,5 m, OSB, tl. 20 mm 30 ks 
Rošt 1,0×2,0 m 42 ks 
Betonářské 3 vrstvé desky 0,5×1,5 m 100 ks 
Stěnový držák 30 ks 
Sloupek zábradlí Handset 8 ks 
Lať 50×20×1500 mm 6 ks 
Prkno 200×20×1500 mm 10 ks 
Peri AW 14 ks 
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z 2 opakovatelně použitelných kónusů SK a táhla, které je zabetonováno. Průměr táhla 15 mm 
(DW 15). 

 
 

     
Obrázek 13 - PERI SK   Obrázek 14 - použití: 1. ztracené táhlo (1x) 

2. kotevní kónus SK (2x) 
3. betonový kónus SK (2x) 

 
Rámy Peri AW – použity na bednění bočních stran u stropních desek, k deskám přibíjeny 
hřebíky. 

 

 
Obrázek 15 - Rám Peri AW 
 

Zábradlí Peri Handset – sloupky použity k vytvoření zábradlí 
proti pádu osob z konstrukce bazénové vany do stavební jámy. 
Kotveno do betonu pomocí šroubů, nastavena požadovaná výška 
1,1 m a jako zábradlí poté použity dřevěné desky. 
 
Obrázek 16 - Sloupky zábradlí Peri Handset 
 
 
 (Zdroj u prvků Peri: www.peri.cz) 
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• Lávka pro práci v prostoru výkopu – 
použita pro práci ve výkopové jámě, 
konkrétně pro práci na penetraci stěn, 
svislé hydroizolační stěrce a lepení 
polystyrenu jako ochrany pro tuto stěrku. 

 
Prvek Rozměry (mm) Počet ks 
Hranol 800×800×1320 4 
Hranol 800×800×1500 2 
Prkno 150×15×420 8 
Prkno 100×15×420 6 
Prkno 100×15×1900 4 
Hřebíky 32/1,6 42 
Hřebíky 120/4,0 8 

 
 
      
  
 Obrázek 17 – Lávka 
• Tabulka výztuže 
 

Průměr Délka/plocha 
celkem (m/m2) 

Hmotnost 1m/1m2 
(kg) 

Hmotnost celkem 
(kg) 

Síť ϕ6×6/100×100 mm 466,754 4,444 2074,26 
10 mm 4432,1 0,617 2734,61 
14 mm 19334,1 1,250 24167,63 
20 mm 98,78 2,466 243,59 

  Celkem (kg) 29220,06 
 

• Tabulka sloupů a oceli k ukotvení sloupů 
  

Pol. Název Profil Celkem 
ks 

Délka 
1 ks 
(m) 

Délka 
celkem 

(m) 

Hmotnost 
kg/m 

Hmotnost 
kg 

1 Sloup TR 
250/100/8 

8 9,73 77,84 40,2 3129,17 

2 Sloup TR 
250/100/8 

2 9,22 18,44 40,2 741,23 

3 Sloup TR 
250/100/8 

5 7,63 38,15 40,2 1533,63 

4 Sloup TR 
250/100/8 

7 7,12 49,84 40,2 2003,57 

5 Sloup TR 
250/100/8 

1 5,62 5,62 40,2 225,92 

6 Sloup TR 
250/100/8 

2 4,01 8,02 40,2 322,41 

7 Výměna TR 
550/100/8 

2 2,07 4,14 87,9 363,91 

8 Výměna TR 
550/100/8 

1 1,60 1,60 87,9 140,64 



26 
 

9 Pracna P10/100 104 0,30 31,20 7,9 246,48 
10 Patní plech P20/250 25 0,10 2,50 39,3 98,25 

Součet Kg 8775,21 
Přirážka 5 % 438,76 
Celkem Kg 9213,97 

 
Poznámka: Na ocelové prvky použita ocel S235, na výztuž ocel 10 505 (R) 

 
3.4.2  Primární, sekundární doprava 

 
A. Primární doprava 

 
Výztuž přivezena na stavbu pomocí tahače Iveco Stralis AS 440S45 T/P s třínápravovým 

valníkovým návěsem značky Schwarzmüller z  Prefa Brno a.s. – závod Kuřim – armovna, na 
ulici Blanenská 1190 v Kuřimi (1,5 km od stavby). 

Bednění přivezeno na stavbu valníkem Iveco ML 120 EL21 z firmy PERI spol. s r.o., 
Hlinky 116, 603 00, Brno. 

Beton přivezen autodomíchávačem s čerpadlem Cifa Magnum MK 28L s objemem bubnu 7 
m3 z betonárky PRESTA-mix, spol. s r.o., sídlící na ulici Blanenská 1762 v Kuřimi (1,5 km od 
stavby) 

Ocelové sloupy bazénové haly s rozměry 250/100/8 mm délek od 4,01 m do 9,73 m a dále 
výměny sloupů 550/100/8 délek 1,6 m a 2,07 m spolu s ocelovými pracnami a patními plechy 
pro ukotvení těchto sloupů do stěn bazénové haly přivezeny z firmy Ferona a.s., Pobočka Brno, 
sídlící na ulici Vídeňská 291/89, 630 00, Brno pomocí tahače Iveco Stralis AS 440S45 T/P 
s třínápravovým valníkovým návěsem značky Schwarzmüller s výškou 3,7 m. 

 
B. Sekundární doprava 

 
Sekundární doprava materiálů na stavbě řešena pomocí jeřábu, ručně, případně kolečky. 

Výztuž ukládána do bednění po prutech, bednění stavěno přímo v rýhách. Beton ukládán do 
bednění pomocí autodomíchávače s čerpadlem. 

 
C. Skladování 

 
Výztuž přivážena podle potřeby na stavbu vždy v den započetí jejího ukládání do určitých 

částí dle technologického postupu, ukládána na provizorní odvodněné skládce vytvořené vždy 
uvnitř budoucích van bazénu a odtud ručně přenášena na místa uložení, ukládána po průměrech 
na dřevěné podkladky, značena štítky s typem oceli, délkou a průměrem. 

Sloupy přenášeny na místo jejich uložení jeřábem přímo z valníku po dovezení na stavbu, 
takže k jejich skladování nedochází. 

Bednění skladováno na odvodněné ploše z betonových dlaždic, na paletách a v mřížových 
paletách od výrobce a přikrýváno plachtami, aby bylo chráněno před povětrností. 

Beton spotřebován vždy po příjezdu na stavbu, takže k jeho skladování na stavbě nedochází. 
 
3.5 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:30. Betonářské práce spolu s osazováním sloupů 

budou prováděny v čase duben/květen 2013 za příznivých klimatických podmínek, tzn. ne za 
deště, sněhu, mrazu, mlhy s viditelností menší než 30 m, větru nad 11 m/s (8 m/s při pracích ve 
výškách nad 5 m). Minimální teplota betonáže je 5°C a maximální teplota 30°C. Minimální 
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teplota pro nanášení hydroizolační stěrky je 5°C a maximální 35°C. Beton bude v případě 
vysokých teplot vyšších než 30°C ošetřován kropením a zakrýván, aby nedocházelo k jeho 
vysušování. Stěrku nutno chránit proti povětrnosti 24 hodin od nanesení. V průběhu prací 
nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. Nedílnou součástí při 
zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při 
práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 

Podrobné předpisy BOZ pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých vyhláškách, 
státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu 
respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. 

Přístupová cesta na staveniště vede z přiléhající komunikace s parkovištěm a dále z ulice U 
Stadionu. Napojení elektřiny a vody pro potřeby stavby bude provedeno z venkovních zděných 
šaten letního bazénu, kde budou sloužit také jako zázemí pro dělníky s šatnou, WC a sprchami. 
Pro zjištění spotřebovávaných energií bude na odběru vody zřízen dočasný vodoměr a elektřina 
odebírána přes rozvodnou skříň s elektroměrem. Celé staveniště bude oploceno sloupky a 
pletivem do výšky 1,8m, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaným osobám. Venkovní 
bazénová vana bude chráněna před pádem osob dočasným ocelovým zábradlím výšky 1,1 m s 
betonovými podstavci ve vzdálenosti 1 m od této vany. Pro vstup do výkopové jámy budou 
sloužit žebříky, větší stroje a nástroje do jámy dopravovány pomocí autojeřábu. 

 
3.6 PRACOVNÍ POSTUP 

 
• Začištění základových spár 
• Provedení podkladního betonu pod pásy, akumulační nádrží, ochozem a šachtami 
• Technologická pauza 
• Provedení vodorovné hydroizolace pásů, ochozu, nádrže a šachet 
• Vytyčení polohy bednění pásů, venkovní části bednění ochozu a dna ochozu, nádrže a 

šachet, jeho sestavení 
• Uložení výztuže do pásů, den šachet, nádrže a ochozu 
• Uložení VZT 
• Sestavení druhé strany bednění pásů 
• Betonáž pásů, den šachet, nádrže a ochozu 
• Technologická pauza 
• Odbednění vnitřní strany pásů, vnější strany dna ochozu 
• Provedení svislé hydroizolace stěny servisního ochozu a nádrže ve styku se stávající 

budovou 
• Sestavení jedné strany bednění mezi ochozem a nádrží a v ochozu 
• Vložení svislé výztuže do stěn šachet, nádrže a ochozu 
• Provedení vnitřního bednění šachet, nádrže a ochozu, provedení prostupů 
• Zabetonování stěn šachet, nádrže a ochozu 
• Technologická pauza 
• Odbednění stěn šachet, nádrže a ochozu 
• Osazení sloupů u akumulační nádrže, provedení výztuže 
• Provedení svislé hydroizolace pásů, nádrže a ochozu – vnitřní stěna 
• Provedení vnější ochrany vnitřní svislé hydroizolace pásů, nádrže a ochozu extrudovaným 

polystyrenem 
• Technologická pauza 
• Provedení zásypu vnitřních výkopů u pásů, nádrže a ochozu 
• Provedení podkladního betonu pod bazénovou vanou 
• Technologická pauza 
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• Provedení vodorovné hydroizolace bazénové vany a napojení na vnitřní izolaci šachet, 
nádrže, ochozu a pásů 

• Bednění bazénové vany, stropu ochozu a nádrže 
• Vložení výztuže a kotevních desek pro sloupy do dna bazénové vany, provedení VZT a 

osazení technologií 
• Betonování dna bazénové vany se stropy nad ochozem a nádrží 
• Technologická pauza 
• Odbednění stropu nádrže, vnitřních schodišť a částečně ochozu 
• Osazení sloupů bazénové haly 
• Vložení výztuže pro stěny vany, stěnu ochozu a základ pilíře toboganu 
• Sestavení vnitřního bednění stěn vany, schodiště a bednění vodních atrakcí, dále pro vnější 

stranu ochozu 
• Betonování stěn vany, základu pilíře toboganu, venkovního schodiště a vodních atrakcí a 

vnější strany ochozu 
• Technologická pauza 
• Vložení výztuže do stropní části u „divoké řeky“ 
• Sestavení bednění stropní části u „divoké řeky 
• Betonáž stropní části u „divoké řeky 
• Technologická pauza 
• Odbednění zbylého bednění 
• Provedení svislé vnější hydroizolace stěn bazénové vany a servisního ochozu 
• Provedení vnější ochrany vnější svislé hydroizolace pomocí extrudovaného polystyrenu 
• Vložení zemnícího pásku a provedení zásypu stavební jámy 
• Kontrola provedených prací 

 
3.6.1 Začištění základových spár 

 
Před samotným betonováním desky podkladního betonu bude provedeno ruční začistění 

základové spáry a dna výkopu kvůli odstranění přebytečné zeminy, velkých kamenů, kořenů a 
dalších materiálů. Toto začištění bude prováděno pomocí lopat, případně rýčů a krumpáčů a 
odstraněná zemina bude pomocí koleček odvezena na skládku umístěnou uvnitř budoucí nové 
venkovní bazénové vany. Dále nesmí být základová spára rozbředlá nebo zamrzlá a nesmí se 
v ní nacházet voda. 

 
3.6.2 Provedení podkladního betonu pod pásy, akumulační nádrží, ochozem a 

šachtami 
 

Podkladní beton v množství 23,4 m3 bude čerpán z autodomíchávače s čerpadlem Cifa 
Magnum MK 28 L s objemem bubnu 7 m3 pod základovými pásy stěny bazénu (s projektovou 
výškou  -6,700 m) a dále uvnitř prostoru budoucích 2 šachet (projektová výška -6,020 m), 
akumulační nádrže a servisního ochozu bazénu (projektová výška -7,800 m) a šachtou VZT 
(projektová výška -6,200 m) umístěných dle výkresu „Výkres tvaru základu – Půdorys – 
Rekreační bazén“ (součást podkladní dokumentace) a to z betonu C20/25 XC3 (CZ) Cl 0,2 
Dmax22 S3 ve vrstvě 100 mm. Do betonu bude vložena síť ϕ6×6/100×100mm, spojována 
svazováním, umístěna do míst podkladního betonu před betonáží a zachycena pomocí 
distančních prvků Betodis v takové pozici, aby bylo zajištěno její krytí ze všech stran 44 mm. 

Samotné čerpání bude probíhat zároveň z obou pozic pro čerpadlo (viz výkres zařízení 
staveniště), z první pozice bude proveden podkladní beton pro šachty, levý základový pás a 
polovinu spodního základového pásu a dále podkladní beton akumulační nádrže a z druhé 
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pozice bude proveden beton servisního ochozu, šachty pro VZT a zbylou polovinu spodního 
základového pásu. Případné pracovní spáry budou řešeny pomocí vodou bobtnajících profilů. 

Autočerpadlo vždy přijede na svou pozici, bude ustaveno na místě pomocí výsuvných 
stojek, poté bude roztažen výložník čerpadla do požadované délky směrem do stavební jámy 
(V této době se nesmí v prostoru výložníku čerpadla pohybovat osoby, aby nedošlo k jejich 
zranění, dále nesmí dojít ke kolizi mezi výložníky čerpadel). Zde již bude čekat betonář, který 
zachytí hadici čerpadla, nastaví si ji do požadované pozice pro betonáž (asi 1 m ode dna jámy) 
a dá znamení k čerpadlu, aby začalo samotné čerpání betonu. Poté bude spuštěno vypouštění 
betonu z domíchávače a jeho dopravování hadicí čerpadla do míst ukládání betonu. Rychlost 
spouštění betonové směsi musí být taková, aby nedošlo k pohybu vložené sítě a aby bylo 
zajištěno nepřetržité čerpání betonu. Poté nastane rozprostírání betonu v prostoru pomocí lopat 
tak, aby bylo ve všech místech dosaženo výšky 100 mm. a zároveň hutnění betonové směsi. To 
bude prováděno ihned po uložení betonu do různých částí (šachty, pás levý, pás spodní, 
akumulační nádrž, servisní ochoz) a bude prováděno pomocí vibrační lišty Atlas Copro 
Dynapac BV 30, délky 1,5 m, kterou bude držet betonář oběma rukama za držadlo a pojede 
pozpátku po urovnaném betonu tak rychle, aby byl dokonale zhutněn (než bude vyplaveno 
cementové mléko a přestanou vystupovat bublinky vzduchu). Po uložení betonu do všech míst 
dá betonář opět znamení a čerpání bude zastaveno. Poté bude výložník čerpadla složen do 
výchozí pozice (v této době se opět nesmí nikdo pohybovat v tomto prostoru skládání), stojky 
budou vytaženy a složeny a čerpadlo bude moci odjet.  

Beton bude ošetřován kropením a zakrýván v případě vysokých teplot, aby nedocházelo 
k jeho vysušování (s tímto zakrýváním se spíše nepočítá, jelikož průměrná denní teplota v době 
betonáže by se měla pohybovat kolem 11,5 °C). 

 
3.6.3 Technologická pauza 

 
Po provedení podkladního betonu proběhne technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí 

betonu v délce trvání 7 dní zjištěná výpočtem. Po tuto dobu nebude s betonem nic prováděno, 
bude zajištěna pouze kontrola a případné zakrytí a kropení podle klimatických podmínek a 
venkovní teploty. 

 
Výpočet:  
počet dní pauzy při teplotě 20°C: Rbd=Rb28d×(0,28+0,5×log d) 
Rb28d=25 MPa, Rbd=15 MPa => 15=25×(0,28+0,5×log d) 
      ((15/25-0,28)×2=log d 
      0,64=log d => d=5 dní 
Průměrná teplota Tprum=11,5°C 
Faktor zrání f: f=(t+10°)×d 
Při 20°C: f=(20+10)×5, f=150°dní 
Počet dní při Tprum=11,5°C: f=150=(11,5+10)×d => d=7 dní 
 
3.6.4 Provedení vodorovné hydroizolace pásů, ochozu, nádrže a šachet 

 
Provedeno očištění a penetrace povrchu podkladního betonu přípravkem Schönox KH, který 

bude nanášen na povrch betonu pomocí smetáků z několika míst (pásy, ochoz, šachty zvlášť) 
tak, aby byl nanesen rovnoměrně po celém povrchu. Poté bude prováděna vodorovná izolace na 
podkladní beton hydroizolační bitumenovou stěrkou Sika Igolflex 101. Jedná se o 
rychleschnoucí jednosložkovou hydroizolační asfaltovou stěrku vytvářející po vyschnutí tlustou 
vrstvu, jež schne do bezešvých flexibilních spojů, spolehlivě překrývá trhliny a je vodotěsná. 
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Tento systém izolace je zde zvolen s ohledem na velkou členitost prostor, výškové změny 
podlah, částečné zachování stávajících podkladních nerovných mazanin, kde by se tradiční 
asfaltové pásy obtížně aplikovaly. 

Tloušťka vrstvy je dána požadavky na odolnost izolace vůči radonovému zatížení a také 
především proti vlhkosti, beztlakové a tlakové vodě a řídí se DIN 18195. V souladu s touto 
normou se tloušťka izolační vrstvy (odolnost proti vlhkosti) pohybuje od 3,5 do 6 mm (zemní 
vlhkost – tlaková voda) ve vyschlém stavu.(6) Stěrka bude nanášena pomocí zubové stěrky ve 
dvou vrstvách celkové tloušťky 4,5 mm. Před provedením první vrstvy v prostoru ochozu a 
nádrže v místech styku se stávající budovou bude vložena do těchto míst vodotěsná páska Sika 
Seal Tape S pro zajištění nepropustnosti styku vodorovné a svislé hydroizolační stěrky. 
Vodorovná část pásky bude překryta vodorovnou stěrkou a svislá část stěrkou svislou. Nejprve 
bude provedena první vrstva a to zároveň v prostoru šachet a pásů a ochozu. Po provedení 
první vrstvy tloušťky 2,5 mm ve všech místech bude provedena stejným způsobem vrstva 
druhá tloušťky 2 mm a obě vrstvy budou v případě nepříznivého počasí do 3 hodin od nanesení 
chráněny přikrytím (platí pro teplotu 20°C, jelikož je předpokládána menší, bude čas 
prodloužen na asi 6 hodin). Po této době již mohou zůstat odkryté (vrstvy tuhnou při 20°C asi 
1-3 dny, tato doba bude měněna podle počasí a teploty) avšak musí být zakrývány v případě 
dalších prací, aby nedošlo k jejich porušení.  

 
3.6.5 Vytyčení polohy bednění pásů, venkovní části bednění ochozu a dna ochozu, 

nádrže a šachet, jeho sestavení 
 

Bednění bude vytyčeno z laviček pomocí provázků a olovnice. Budou vytyčeny jeho vnitřní 
hrany. Bednit se budou základové pásy s výškou 1 m a 2,6 m (od projektové výšky -6,600 m) a 
dále venkovní část bednění pro servisní ochoz a nádrž s výškou u vnitřní strany 2,1 m 
(projektová výška -7,700 m), pro šachty s výškou 1,5 m (projektová výška -6,020 m) a pro 
šachtu VZT s výškou 1,8 m (projektová výška -6,100). 

Bednění bude systémové ocelové rámové od firmy PERI, konkrétně Trio Housing, Trio 
Domino a kruhové bednění Rundflex. Bude dopravováno na místo uložení pomocí autojeřábu, 
veškeré rámové prvky mají závěsná oka pro hák jeřábu, nebo budou dopravovány autojeřábem 
v paletách od výrobce bednění, stejně jako spojky. Jelikož bednění nevyjde úplně přesně a 
zůstanou uprostřed vždy různě široká zbytková místa, budou tyto místa vyplněna dřevěnými 
hranoly 100x100 mm, délek dle potřeby, na ně natlučeny OSB desky a tyto hranoly spojeny se 
zbytkem bednění speciálními spojkami Peri, které budou ukotveny k oběma rámům, mezi 
nimiž se bude tato mezera nacházet. 

Trio Domino bude použito na bednění základových pásů, jedná se o rámy na celou výšku 1 
m spojované mezi sebou spojkami DRS. Rámy budou dopraveny na místo uložení autojeřábem 
na paletě od výrobce. Práce budou zahájeny vždy v obou rozích rohovými kusy a budou 
pokračovat po délce pásu směrem do středu. Sestavena pouze jedna strana bednění pro vložení 
výztuže. Rámy budou kotveny opěrnými rámy SB. Dále toto bednění použito na obednění 
venkovních částí šachet, s bedněním bude započato na libovolné straně šachty, prvky opět 
spojovány DRS spojkami, po sestavení jedné stěny bude sestavena druhá a tyto stěny spojeny 
ve svislé poloze spojkami DRS, tím zajištěna stabilita bednění, poté provedeny zbylé dvě 
strany stejným způsobem a napojeny na tuto konstrukci bednění a bednění spojeno v jeden 
čtvercový celek určující půdorysnou plochu šachet. Na správném půdorysném místě podle 
projektové dokumentace bude bednění zajištěno opěrnými rámy SB kotvenými do podkladního 
betonu pomocí šroubů do betonu, samotné spojení bednění bude zajištěno napínáky DLS a 
držáky DAH umístěnými později do bednění šachet (po osazení výztuže do těchto šachet při 
stavbě vnitřní části bednění). 

Na bednění dna u servisního ochozu použity rámové prvky Peri Domino šířky 0,5 m a délky 
2,5 m, tyto prvky osazovány od styku s původní budovou naležato, vždy spojen jeden prvek 
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s druhým pomocí spojky DRS, také osazeny opěrné rámy SB výšky 0,5 m a ty kotveny 
k podkladnímu betonu pomocí šroubů. Na bednění provedeny značky pomocí hřebíků ve výšce 
0,4 m od podkladního betonu. 

Trio Housing použito na bednění venkovních stěn pásu, toto bednění sestává z rámů, které 
budou dopraveny do místa uložení pomocí autojeřábu, zde stavěny od rohu budoucí bedněné 
stěny, nejprve rohové kusy, poté rámy směrem po obvodu stěny z obou stran, a kotveny 
k podkladnímu betonu šikmými vzpěrami, které tyto rámy obsahují od výrobce. Jednotlivé 
rámy vždy spojeny spojkami BFD. Také osazeny spojky Peri SK pro pozdější spojení s rámy 
vnitřního bednění. V místě kruhového rozšíření vany podle výkresu „Výkres tvaru základu – 
Půdorys – Rekreační bazén“ (součást podkladní dokumentace) toto bednění přerušeno a 
napojeno zde kruhové bednění Rundflex s nastaveným poloměrem 3,6 m, pomocí spojek BFD. 
Do bednění v místě pásu zaměřena pomocí pásma a zaznačena výška pásu 2,6 m ode dna 
pomocí hřebíků. 

Kruhové bednění Rundflex sestaveno v místech servisního ochozu podle výkresu, jednotlivé 
rámy přesunuty do výkopové jámy pomocí autojeřábu, zde vyrektifikovány na požadovaný 
poloměr 6,43 m (ochoz) a 3,6 m (prostor rozšíření vany u „divoké řeky“), osazovány poté na 
místech a spojovány spojkami BFD. Zajištěny proti posunu z místa ustanovení pomocí latí 
kotvených šrouby do podkladního betonu (neslouží k zajištění stability při betonáži, k tomu 
jsou určeny spojky Peri SK, které budou připraveny na místě osazení a spojí toto bednění 
s vnitřním bedněním Rundflex).  

Všechny prvky bednění budou natřeny odbedňovacím nátěrem PERI Clean pomocí 
vysokotlakého postřikovače a širokopásové trysky. 

 
3.6.6 Uložení výztuže do pásů, den šachet, nádrže a ochozu 

 
Výztuž pásů a den šachet, nádrže a servisního ochozu uložena do bednění podle výkresu 

výztuže „Výztuž základu – Půdorys – Rekreační Bazén 2PP,“ „Výztuž základu – Řezy 1 - 
Rekreační bazén“ a „Výztuž základu – Řezy 2 - Rekreační bazén“ (součást podkladní 
dokumentace).  

Výztuž bude odebírána ze skládky vytvořené uprostřed budoucí vnitřní bazénové vany a 
přenášena poté ručně na místo jejího uložení, nejprve bude provedena výztuž den šachet, poté 
den nádrže a ochozu a nakonec výztuž základových pásů, výztuž bude pokládána 200 mm od 
sebe a zafixována na místě distančními podložkami Betodis po asi 1 m, krytí výztuže 50 mm. 
Jednotlivé pruty kolmo na sebe spojovány svázáním drátem. Výztuž a její správné uložení 
zkontrolováno statikem. 

Dále vloženy pracny z oceli 100/10 délky 300 mm (celkem 40 ks) pro budoucí uchycení 
sloupů bazénové haly a zafixovány v poloze podle projektové dokumentace přivázáním 
k osazené výztuži vany. 

Také vložena vodotěsná páska Sika Sela Tape S do provedeného bednění šachet a ochozu 
pro pozdější napojení hydroizolační stěrky (aby nedocházelo k praskání této stěrky a byla 
zachována nepropustnost i v místech styku vodorovné izolace se svislou a naopak). 

 
3.6.7 Uložení VZT 

 
Uložení potrubí VZT do bednění pásů. Potrubí bude plastové, kruhového tvaru, proměnného 

průřezu 31,5-71 cm, uloženo nejprve do vnitřní bazénové vany pomocí autojeřábu a poté 
roznošeno k místům uložení a zde vkládáno ručně do bednění a spojováno lepením lepidly. 
Uloženo ve spádu pro odtok případné vody z bazénu. V bednění bude jeho poloha fixována 
čtyřstranným přidrátováním ocelovým drátem průměru 1,4 mm k uložené výztuži asi po 2 m. 
Toto potrubí jako materiál a lepidlo dále neřešeno v tomto předpise, jedná se o součást dodávky 
VZT. 
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3.6.8 Sestavení druhé strany bednění pásů 
 

Sestavení druhé strany bednění základových pásů pomocí rámového bednění Trio Domino. 
Rámy na celou výšku 1 m spojované mezi sebou spojkami DRS. Rámy budou dopraveny na 
místo uložení autojeřábem na paletě od výrobce. Práce budou zahájeny vždy v rozích a budou 
pokračovat po délce pásu. Vždy po osazení a spojení tří pásů bude provedeno kotvení k již 
sestavenému bednění první strany pomocí napínáků DLS a držáků DAH. Takto sestaveno celé 
bednění a poté u levého pásu mezi budoucí vnitřní a vnější halou odstraněny opěrné rámy SB 
zajišťující stabilitu sestavené části bednění. Bednění dole ukotveno pomocí latí kotvených do 
podkladního betonu šrouby do betonu, aby byla zajištěna výsledná pozice bednění a nedošlo 
k posunu celého pásu při betonáži. Také vložena vodotěsná páska Sika Sela Tape S do 
provedeného bednění na obě strany pro pozdější napojení hydroizolační stěrky (aby 
nedocházelo k praskání této stěrky a byla zachována nepropustnost i v místech styku 
vodorovné izolace se svislou a naopak). 

Všechny prvky bednění budou natřeny odbedňovacím nátěrem PERI Clean pomocí 
vysokotlakého postřikovače a širokopásové trysky. 

 
3.6.9 Betonáž pásů, den šachet, nádrže a ochozu 

 
Betonáž v celkovém množství 78,2 m3 prováděna pomocí 2 autodomíchávačů s čerpadlem 

Cifa Magnum MK 28 L s objemem bubnu 7 m3, z betonu C35/45 XS2 (CZ) Dmax22 S3, 
zároveň z obou pozic čerpadla dle výkresu zařízení staveniště, a to do výšky 1 m u pásů a 0,4 m 
u den. Šířka pásů je 1,1 a 1,3 m. Tyto výšky budou naměřeny a zaznačeny v bednění pomocí 
hřebíků. Z první pozice čerpadla bude provedena betonáž den šachet, levý základový pás a 
polovina spodního základového pásu a dno akumulační nádrže a z druhé pozice bude proveden 
beton dna servisního ochozu, šachty pro VZT a zbylou polovinu spodního základového pásu. 

Autočerpadlo vždy přijede na svou pozici, bude ustaveno na místě pomocí výsuvných stojek 
a připravených dřevěných klínů, poté bude roztažen výložník čerpadla do požadované délky 
směrem do stavební jámy (V této době se nesmí v prostoru výložníku čerpadla pohybovat 
osoby, aby nedošlo k jejich zranění, dále nesmí dojít ke kolizi mezi výložníky čerpadel). Zde 
již bude čekat betonář, který zachytí hadici čerpadla, nastaví si ji do požadované pozice pro 
betonáž (asi 1 m ode dna jámy) a dá znamení k čerpadlu, aby začalo samotné čerpání betonu. 
Poté bude spuštěno vypouštění betonu z domíchávače a jeho dopravování hadicí čerpadla do 
míst ukládání betonu. Rychlost spouštění betonové směsi musí být taková, aby nedošlo 
k pohybu vložené sítě a aby bylo zajištěno nepřetržité čerpání betonu. Poté nastane 
rozprostírání betonu v prostoru pomocí lopat tak, aby bylo ve všech místech dosaženo výšky 
400 mm u ochozu a nádrže, 200 mm u šachet a 330 mm u pásů a zároveň hutnění betonové 
směsi. To bude prováděno ihned po uložení betonu do různých částí (šachty, pás levý, pás 
spodní, akumulační nádrž, servisní ochoz) a bude prováděno pomocí vibrační lišty Atlas Copro 
Dynapac BV 30, délky 1,5 m (v prostoru šachet) a ponornými vibrátory Enar AVMU 
(v prostoru pásů a ochozu s nádrží). Tuto lištu bude držet betonář oběma rukama za držadlo a 
pojede pozpátku po urovnaném betonu tak rychle, aby byl dokonale zhutněn (než bude 
vyplaveno cementové mléko a přestanou vyplavávat bublinky vzduchu). Ponorný vibrátor bude 
spuštěný zapichován do betonu, betonář jej bude držet v ruce s nasazenými rukavicemi. 
Vzdálenosti vpichů od bednění bude 200 mm, vzdálenost mezi vpichy bude stanovena 
výpočtem (370 mm). Po zhutnění první vrstvy pásů bude provedena druhá vrstva o tloušťce 
330 mm, a třetí vrstva o tloušťce 340 mm, vibrování těchto vrstev opět pomocí vibrátoru Enar 
AVMU, vzdálenost vpichů od bednění opět 200 mm a vzdálenost vpichů stejná jako 
v předchozí vrstvě. Hloubka vpichů taková, aby bylo provedeno prohutnění obou vrstev a tím 
jejich propojení, tzn. asi 410 mm. Hutnění den v tloušťce 400 mm v jedné vrstvě. Po uložení 
betonu do všech míst dá betonář opět znamení a čerpání bude zastaveno. Poté bude výložník 
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čerpadla složen do výchozí pozice (v této době se opět nesmí nikdo pohybovat v tomto prostoru 
skládání), stojky budou vytaženy a složeny a čerpadlo bude moci odjet. 

 
Výpočet vzdálenosti vpichů: 
poloměr hřídele r´=29 mm 
Akční rádius r=9×r´=9×29=261 mm 
Vzdálenost vpichů l=√2×r=√2×0,261 => l=0,37 m 
 
Beton bude ošetřován kropením a zakrýván v případě vysokých teplot, aby nedocházelo 

k jeho vysušování (průměrná denní teplota v době betonáže by se měla pohybovat kolem 14,5 
°C). 

 
3.6.10 Technologická pauza 

 
Po provedení betonáže bude technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí betonu v délce 

trvání 4 dní, zjištěná výpočtem. Po tuto dobu nebude s betonem nic prováděno, bude zajištěna 
pouze kontrola a případné zakrytí a kropení podle klimatických podmínek a teploty. 

 
Výpočet: 
počet dní pauzy při teplotě 20°C: Rbd=Rb28d×(0,28+0,5×log d) 
Rb28d=45 MPa, Rbd=20 MPa => 20=45×(0,28+0,5×log d) 
      ((20/45-0,28)×2=log d 
      0,33=log d => d=3 dní 
Průměrná teplota Tprum=14,5°C 
Faktor zrání f: f=(t+10°)×d 
Při 20°C: f=(20+10)×3, f=90°dní 
Počet dní při Tprum=14,5°C: f=90=(14,5+10)×d => d=4 dny 
 
3.6.11 Odbednění vnitřní strany pásů a dna ochozu 

 
Po 5 dnech technologické pauzy bude odbedněna vnitřní strana bednění základových pásů a 

vnější strana bednění pásu příčného a také bednění dna ochozu. Začneme odbedňovat z rohu a 
nejprve bude vždy povolen držák DAH z obou stran bednění a vysunut napínák DLS shora i 
zespodu a poté odpojeny spojky DRS držící odstraňovaný kus bednění, ten bude poté opatrně 
odstraněn tak, aby nebylo porušeno ani bednění ani bedněný beton. Takto budeme postupovat 
po jednom kusu rámu až do konce délky bednění. Bednění bude poté naloženo na paletu od 
výrobce, autojeřábem přeneseno na skládku bednění, kde bude očištěno, uskladněno a 
připraveno k dalšímu použití. Bednění z vnější strany příčného základového pásu bude pouze 
vcelku posunuto o 500 mm směrem k budoucí vnější vaně a zde ukotveno latěmi 
k podkladnímu betonu a také zapřeno latěmi do desek umístěných na svahování výkopu (kvůli 
zajištění stability bednění – aby se nám nepřeklopilo) pro pozdější provedení betonáže pod 
budoucí dilatační spárou bazénové vany. Díry po napínácích ve spodní části betonovaných pásů 
budou zalepeny betonovými kónusy Peri SK. 

Bednění dna ochozu odstraněno tak, že nejprve bude povolen jeden opěrný rám SB v místě 
styku se stávající budovou, ten odstraněn a pomocí jeřábu přesunut na skládku bednění, 
mezitím povoleny spojky BFD na tomto rámu a ten bude poté opatrně odbedněn, aby nedošlo 
k poškození betonu. Takto bude postupováno až do konce tohoto bednění. Rámy pomocí jeřábu 
vytaženy a přesunuty na skládku bednění, kde budou očištěny a připraveny na další použití. 
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3.6.12 Provedení svislé hydroizolace stěny servisního ochozu a nádrže ve styku se 
stávající budovou 
 

Provedeno očištění a následná penetrace stěny akumulační nádrže a servisního ochozu ve 
styku se stávající budovou, tzn. v místě provedení mikropilot a dilatace polystyrenem 
přípravkem Schönox KH, která bude provedena pomocí malířských hranatých štětek 
z podkladního betonu, případně ve vyšších výškách z pojízdných skládacích lešení Alufix 80 s 
nástavcem (celkem 3 ks). 

Toto lešení bude sestaveno následovně: Nejprve bude přesunuto lešení ve složeném stavu 
pomocí autojeřábu do místa práce (ochoz), zde bude roztaženo pomocí dvou dělníků na 
požadovanou délku 1,9 m (šířka 0,85 m), ukotveno zábradlí uprostřed své délky nahoře i dole, 
přidána podlážka šířky 0,6 m, na tuto konstrukci vloženy nástavce na obě strany, zajištěny 
vodorovnými výztuhami a položena podlážka šířky 0,6 m do výšky 1,7 m. 

Poté po zaschnutí této penetrace provedena svislá izolace pomocí zubové stěrky ve dvou 
vrstvách celkové tloušťky 4,5 mm hydroizolační bitumenovou stěrkou Sika Igolflex 101. 
Nejprve odshora provedena první vrstva tloušťky 2,5 mm po celé ploše, tuto vrstvu bude 
provádět jeden pracovník z levé strany, druhý pracovník ze strany pravé a třetí pracovník 
v místech budoucího ocelového schodiště pro vstup do ochozu. Práce ve výšce bude prováděna 
ze stejných lešení jako penetrace. Dělníci nejprve provedou vrstvu z lešení, kam až dosáhnou 
(předpokládá se výška od 2 m do 3,3 m), poté slezou a provedou zbylou vrstvu od výšky 0 m 
do výšky 2 m ze země, přitom dbají na správné překrytí vodotěsné pásky Sika vložené ve 
vodorovné vrstvě stěrky. Po provedení první vrstvy provedena druhá vrstva tloušťky 2 mm 
stejným postupem jako první vrstva. Po provedení obou vrstev bude lešení složeno a vytáhnuto 
ven z jámy, případně očištěno a bude očištěno veškeré pracovní nářadí použité při této práci. 
Svislá izolace se vlastním zatuhnutím spojí vodotěsně s vodorovnou. 

Obě vrstvy budou v případě nepříznivého počasí do 3 hodin od nanesení chráněny přikrytím 
(platí pro teplotu 20°C, jelikož je předpokládána menší, bude čas prodloužen na asi 6 hodin). 
Po této době již mohou zůstat odkryté (vrstvy tuhnou při 20°C asi 1-3 dny, tato doba bude 
měněna podle počasí a teploty) avšak musí být zakrývány v případě dalších prací, aby nedošlo 
k jejich porušení.  

 
3.6.13 Sestavení jedné strany bednění mezi ochozem a nádrží a v ochozu 

 
Bednění stěny mezi servisním ochozem a nádrží a vnitřní částí vnější stěny v ochozu 

sestaveno z prvků Trio. Rámy výšky 3,3 m (mezi servisním ochozem a nádrží) a 2,1 m (stěna 
ochozu) budou dopraveny do místa nádrže a ochozu pomocí autojeřábu ve svislé poloze, zde 
budou ustanoveny na místě od budoucího vnitřního rohu akumulační nádrže z obou stran vždy 
po jednom, zafixovány opěrnými rámy SB výšky 3,0 m zakotvenými pomocí šroubů do 
betonového dna proti překlopení bednění a poté bude přenesen další kus rámu, postaven vedle 
prvního již stojícího a k němu přikotven spojkami BFD. Takto budou stavěny i rámy výšky 2,7 
m od místa styku se stávající budovou, ty doplněny nahoře deskami OSB výšky 0,22 m, které 
budou na sobě mít natlučené latě rozměrů 50×50 mm délky 500 mm a těmi budou k tomuto 
bednění kotveny pomocí předvrtaných otvorů a šroubů a také pomocí rámů SB výšky 2,75 m. 
tím bude vytvořena výška 2,92 m potřebná pro betonáž stropů. Jelikož bednění nevyjde úplně 
přesně a zůstanou uprostřed vždy různě široká zbytková místa, budou tyto místa vyplněna 
dřevěnými hranoly 100x100 mm, délek dle potřeby, na ně natlučeny OSB desky a tyto hranoly 
spojeny se zbytkem bednění speciálními spojkami Peri, které budou ukotveny k oběma rámům, 
mezi nimiž se bude tato mezera nacházet. Při práci s rámy musí být hlavně dbáno na 
bezpečnost pracovníků, pracujících s těmito rámy, jelikož rámy jsou větších rozměrů, aby 
nedošlo ke zranění, či přimáčknutí pracovníka rámem. Také se nesmí pohybovat pod rámem, 
když bude rám nesený autojeřábem, aby nedošlo ke zranění případným pádem rámu. 
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3.6.14 Vložení svislé výztuže do stěn šachet, nádrže a ochozu 
 

Svislá výztuž stěn šachet, nádrže a servisního ochozu uložena do bednění podle výkresu 
výztuže „Výztuž základu – Řezy 1 - Rekreační bazén“ a „Výztuž základu – Řezy 2 - Rekreační 
bazén“ (součástí podkladní dokumentace).  

Výztuž bude odebírána ze skládky vytvořené pomocí autojeřábu uprostřed budoucí vnitřní 
bazénové vany, hydroizolační stěrka bude chráněna geotextilií před poškozením. Odtud bude 
výztuž přenášena ručně na místa jejího uložení, kde bude postupně ukládána po vzdálenostech 
200 mm od sebe v obou směrech, spojena s vyčnívající výztuží z den, zafixována na místě 
distančními podložkami Betodis po asi 1 m, krytí výztuže 50 mm. Jednotlivé pruty kolmo na 
sebe spojovány svázáním drátem. Nejprve bude provedena výztuž stěn šachet, poté stěn nádrže 
a vnitřní ochozu (mimo venkovní stěnu ochozu) a výztuž šachty pro VZT. Výztuž a její 
provedení poté zkontrolováno statikem. 

Dále vloženy pracny z oceli 100/10 délky 300 mm (celkem 12 ks) do míst akumulační 
nádrže v projektové výšce -5,200 m pro budoucí uchycení 3 sloupů bazénové haly a zafixovány 
v poloze podle projektové dokumentace přivázáním k osazené výztuži vany. 

 
3.6.15 Provedení vnitřního bednění šachet, nádrže a ochozu, provedení prostupů 

 
Provedení vnitřní strany bednění šachet, nádrže a ochozu. Tloušťka stěn šachet 200 mm, 

tloušťka stěn rekreačního ochozu 650 mm mezi vnitřní a venkovní částí bazénu a 250 mm mezi 
vnitřní částí a napojením na původní objekt, a 300 mm stěna servisního ochozu směrem 
k vnitřní vaně, tloušťky stěn 250 mm u akumulační nádrže. Výška, kde začínáme se stavbou 
bednění je u šachet -5,820 m a u ochozu a nádrže -7,300 m. Jelikož bednění nevyjde úplně 
přesně a zůstanou uprostřed vždy různě široká zbytková místa, budou tyto místa vyplněna 
dřevěnými hranoly 100x100 mm, délek dle potřeby, na ně natlučeny OSB desky a tyto hranoly 
spojeny se zbytkem bednění speciálními spojkami Peri, které budou ukotveny k oběma rámům, 
mezi nimiž se bude tato mezera nacházet. 

Vnitřní bednění šachet sestaveno mimo šachty z rohových prvků a rámů Peri Domino výšky 
1,5 m, spojeno spojkami DRS a poté přesunuto za oka umístěná na rámech pomocí autojeřábu 
do prostoru šachty, kde bude pomalu spouštěno a před úplným spuštěním na zem a uvolněním 
ustaveno přesně na místě uložení tak, aby nebyla poškozena hydroizolační stěrka. S venkovním 
bedněním bude poté vnitřní bednění spojeno napevno pomocí napínáků DLS a jejich držáků 
DAH. 

Vnitřní bednění ochozu bude provedeno jako kruhové z bednění Rundflex sestaveno 
v místech servisního ochozu podle výkresu, jednotlivé rámy přesunuty do výkopové jámy 
pomocí autojeřábu, zde vyrektifikovány na požadovaný poloměr 6,73 m a osazovány poté na 
místech (tak, aby mezi těmito prvky a prvky bednění venkovního již postaveného bylo 300 mm 
mezera – tloušťka stěny) a spojovány spojkami BFD. Zajištěny proti posunu z místa ustanovení 
pomocí spojek Peri SK, které budou připraveny na místě osazení a spojí toto bednění 
s venkovním bedněním Rundflex.  

Bednění stěn u původní budovy sestaveno z prvků Trio. Rámy výšky 3,3 m budou 
dopraveny do místa nádrže a ochozu pomocí autojeřábu ve svislé poloze, zde budou 
ustanoveny na místě od budoucího vnitřního rohu akumulační nádrže vždy po jednom, 
zafixovány opěrnými rámy SB výšky 3,0 m zakotvenými pomocí šroubů do betonového dna 
proti překlopení bednění a poté bude přenesen další kus rámu, postaven vedle prvního již 
stojícího a k němu přikotven spojkami BFD. Při práci s rámy musí být hlavně dbáno na 
bezpečnost pracovníků, pracujících s těmito rámy, jelikož rámy jsou větších rozměrů, aby 
nedošlo ke zranění, či přimáčknutí pracovníka rámem. Také se nesmí pohybovat pod rámem, 
když bude rám nesený autojeřábem, aby nedošlo ke zranění případným pádem rámu. 
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Bednění stěny mezi akumulační nádrží a servisním ochozem řešeno pomocí bednění Peri 
Trio výšky 3,3 m. Rámy výšky 3,3 m budou dopraveny do místa nádrže a ochozu pomocí 
autojeřábu ve svislé poloze, zde budou ustanoveny na místě od budoucího vnitřního rohu 
akumulační nádrže (dáváme pozor na to, aby nebyla porušena hydroizolační stěrka při 
ustavování prvků na místě) vždy po jednom a spojovány dva vedle sebe spojkami BFD a 
naproti sebe pomocí prvků Peri SK, které se skládají z 3 prvků, kdy táhlo zůstává 
zabetonováno, a kónusy jsou nahrazeny betonovými, které ucpávají vodotěsně díry po 
plastových kónusových držácích táhla. Mezera mezi prvky 250 mm (šířka stěny)., Výška 
betonování 3,0 m zaměřena uvnitř bednění pomocí pásem a zajištěna hřebíky. 

Všechny prvky bednění (i prostupy z desek OSB) budou natřeny odbedňovacím nátěrem 
PERI Clean pomocí vysokotlakého postřikovače a širokopásové trysky. 

Kontrola umístění prostupů podle projektové dokumentace a jejich vytvoření pomocí trubek, 
bedněním, případně polystyrenem (prostupy přichyceny hřebíky k bednění, aby nedošlo 
k jejich posunu při betonáži), také vytvořen prostup v akumulační nádrži pro vstup do ní, 
rozměrů 0,6×0,6 m, vytvořený pomocí desek OSB a uchycen stejně jako ostatní prostupy 
v bednění pomocí hřebíků při stavbě příslušného rámu tak, aby při betonáži nedošlo k jeho 
posunu. 
 

3.6.16 Zabetonování stěn šachet, nádrže a ochozu 
 

Betonáž v celkovém množství 70 m3 prováděna pomocí 3 autodomíchávačů s čerpadlem 
Cifa Magnum MK 28 L o objemech bubnu 7 m3, z betonu C35/45 XS2 (CZ) Dmax22 S3. 
Betonování bude prováděno zároveň z obou pozic čerpadla (viz výkres „Zařízení staveniště“). 

Z první pozice čerpadla bude provedena betonáž stěn šachet, stěny mezi akumulační nádrží a 
stávající budovou (část pouze do výšky 2,1 m, to odpovídá projektové výšce -5,200 m), stěny 
mezi akumulační nádrží a servisním ochozem a část vnitřní stěny ochozu a stěny mezi ochozem 
a stávající budovou, z druhé pozice bude proveden beton zbylé části vnitřní stěny servisního 
ochozu (z obou pozic do výšky 1,7 m) a mezi ochozem a stávající budovou. 

Autočerpadlo vždy přijede na svou pozici, bude ustaveno na místě pomocí výsuvných stojek 
a připravených dřevěných klínů, poté bude roztažen výložník čerpadla do požadované délky 
směrem do stavební jámy (V této době se nesmí v prostoru výložníku čerpadla pohybovat 
osoby, aby nedošlo k jejich zranění, dále nesmí dojít ke kolizi mezi výložníky čerpadel). Zde 
již bude čekat betonář, který bude stát buď na lávce umístěné na bednění ochozu, na lávce 
umístěné na stěně mezi akumulační nádrží a ochozem, na podlaze původní budovy, nebo na 
stavebním lešení ALUFIX 80 (sestaveným jako v bodě 3.6.12). Ten zachytí hadici čerpadla, 
nastaví si ji do požadované pozice pro betonáž (asi 1 m ode dna jámy) a dá znamení k čerpadlu, 
aby začalo samotné čerpání betonu. Poté bude spuštěno vypouštění betonu z domíchávače a 
jeho dopravování hadicí čerpadla do míst ukládání betonu. Rychlost spouštění betonové směsi 
musí být taková, aby nedošlo k pohybu vložené sítě ani prvků prostupů a aby bylo zajištěno 
nepřetržité čerpání betonu. Po provedení vrstvy asi 330 mm nastane hutnění betonové směsi. 
To bude prováděno ihned po uložení betonu do různých částí (šachty, akumulační nádrž, 
servisní ochoz) a bude prováděno ponornými vibrátory Enar AVMU. Hutnění bude probíhat ze 
stejných míst jako čerpání betonové směsi a tak dlouho, aby byl dokonale zhutněn (než bude 
vyplaveno cementové mléko a přestanou vyplavávat bublinky vzduchu). Ponorný vibrátor bude 
spuštěný zapichován do betonu, betonář jej bude držet v ruce s nasazenými rukavicemi. 
Vzdálenosti vpichů od bednění bude 200 mm, vzdálenost mezi vpichy je stanovena výpočtem 
na 370 mm. Po zhutnění první vrstvy bude provedena druhá vrstva o tloušťce 330 mm, a další 
vrstvy opět ve stejných tloušťkách až dojde k poslední vrstvě, všechny vrstvy prováděny stejně 
a vibrování těchto vrstev opět pomocí vibrátoru Enar AVMU, vzdálenost vpichů od bednění 
opět 200 mm a vzdálenost vpichů stejná jako v předchozí vrstvě (370 mm). Hloubka vpichů 
taková, aby bylo provedeno prohutnění obou vrstev a tím jejich propojení, tzn. asi 410 mm. Po 
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uložení betonu do všech míst dá betonář opět znamení a čerpání bude zastaveno. Poté bude 
výložník čerpadla složen do výchozí pozice (v této době se opět nesmí nikdo pohybovat 
v tomto prostoru skládání), stojky budou vytaženy a složeny a čerpadlo bude moci odjet. 

Beton bude ošetřován kropením a zakrýván v případě vysokých teplot, aby nedocházelo 
k jeho vysušování (s tímto zakrýváním se spíše nepočítá, jelikož průměrná denní teplota v době 
betonáže by se měla pohybovat kolem 11,5 °C). 

 
3.6.17 Technologická pauza 

 
Po provedení betonáže bude technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí betonu v délce 

trvání 4 dní, která je určena výpočtem. Po tuto dobu nebude s betonem nic prováděno, bude 
zajištěna pouze kontrola a případné zakrytí a kropení podle počasí. 

 
3.6.18 Odbednění stěn šachet, nádrže a ochozu 

 
Po 4 dnech technologické pauzy budou odbedněny stěny šachet, akumulační nádrže a 

servisního ochozu. 
Vnitřní bednění šachet odbedněno zpětným postupem, než bylo sestaveno, tzn. odstranění 

napínáků DLS a jejich držáků DAH, poté umístění zvedacích prvků do ok rámů a pomalé 
zvedání celého vnitřního bednění tak, aby nebylo porušeno ani bednění, ani odbedňovaný 
beton. Po vytažení vnitřního bednění a přesunutí jej na skládku bednění zde bude toto bednění 
rozebráno odstraněním spojek DRS, očištěno, uskladněno a připraveno k případnému dalšímu 
použití. 

Stejným postupem bude rozebráno i venkovní bednění šachet, tzn. odstranění napínáků DLS 
a jejich držáků DAH, poté umístění zvedacích prvků do ok rámů a pomalé zvedání celého 
vnitřního bednění tak, aby nebylo porušeno ani bednění, ani odbedňovaný beton. Po vytažení 
vnitřního bednění a přesunutí jej na skládku bednění zde bude toto bednění rozebráno 
odstraněním spojek DRS, očištěno, uskladněno a připraveno k případnému dalšímu použití. 

Díry po napínácích ve spodní části betonovaných pásů budou zalepeny betonovými kónusy 
Peri SK. 

Vnitřní bednění ochozu Rundflex bude rozebráno tak, že budou povoleny spojky Peri SK, 
vytaženy plastové kónusy, poté rozpojeny jednotlivé rámy spojené spojkami BFD, tyto rámy 
opatrně odstraněny z místa, aby nedošlo k poškození betonu, přichyceny za oka a dopraveny 
pomocí autojeřábu na skládku bednění, kde budou očištěny, uskladněny a připraveny na 
případné další použití.  

Stejným postupem bude rozebráno i venkovní bednění ochozu, tzn. budou povoleny spojky 
Peri SK, vytaženy plastové kónusy, poté rozpojeny jednotlivé rámy spojené spojkami BFD, 
tyto rámy tyto rámy opatrně odstraněny z místa, aby nedošlo k poškození betonu, přichyceny za 
oka a dopraveny pomocí autojeřábu na skládku bednění, kde budou očištěny, uskladněny a 
připraveny na případné další použití.  

U bednění stěn u původní budovy sestavené z rámů Trio budou nejprve povoleny a 
odšroubovány opěrné rámy SB, a tyto rámy budou vždy po jednom odkotveny od rámů Trio a 
také po jednom pomocí autojeřábu přenášeny na skládku bednění. Poté bude vždy zachycen za 
oka na autojeřáb rám s odstraněným opěrným rámem a po odstranění spojek BFD, které jej drží 
k dalšímu rámu, bude tento rám také přesunut na skládku bednění. Takovým způsobem budou 
odstraněny všechny opěrné i bednící rámy na skládku bednění, kde budou všechny rámy Trio 
očištěny, uskladněny a připraveny na případné další použití. 

Při práci s rámy musí být hlavně dbáno na bezpečnost pracovníků, pracujících s těmito 
rámy, jelikož rámy jsou větších rozměrů, aby nedošlo ke zranění, či přimáčknutí pracovníka 
rámem. Také se nesmí pohybovat pod rámem, když bude rám nesený autojeřábem, aby nedošlo 
ke zranění případným pádem rámu. 
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Bednění stěny mezi akumulační nádrží a servisním ochozem řešeno pomocí bednění Peri 
Trio výšky 3,3 m. Odbednění bude probíhat tak, že nejprve bude odstraněna jedna strana 
bednění a poté druhá strana bednění. U první strany bez opěrných spojek bude vždy nejprve 
přichycen rám svými oky k autojeřábu, pak povolen a odstraněn plastový kónus držící táhlo, 
které zůstává zabetonováno, poté budou odstraněny spojky BFD držící dva kusy vedle sebe a 
rám bude pomalu a opatrně (aby nedošlo k porušení betonu) vytažen ven a přesunut na skládku 
bednění. Takto budou odstraněny a přesunuty všechny rámy na této straně, poté budou očištěny 
a připraveny k dalšímu použití. U druhé strany bednění stěn s opěrnými rámy budou nejprve 
povoleny a odšroubovány opěrné rámy SB, a tyto rámy budou vždy po jednom odkotveny od 
rámů Trio a také po jednom pomocí autojeřábu přenášeny na skládku bednění. Poté bude vždy 
zachycen za oka na autojeřáb rám s odstraněným opěrným rámem a po odstranění spojek BFD, 
které jej drží k dalšímu rámu, bude tento rám také přesunut na skládku bednění. Takovým 
způsobem budou odstraněny všechny opěrné i bednící rámy na skládku bednění, kde budou 
všechny rámy Trio očištěny, uskladněny a připraveny na případné další použití. 

a kónusy jsou nahrazeny betonovými, které ucpávají vodotěsně díry po plastových 
kónusových držácích táhla. 

Všechny díry po plastových kónusech budou zalepeny betonovými kónusy Peri SK. 
Odstranění prvků bednění prostupů bude provedeno vždy po odstranění přilehlého bednícího 
prvku opět tak, aby nedošlo k poškození bedněného betonu. Prostupy budou zkontrolovány 
podle projektové dokumentace, zda jsou na správných místech a nedošlo k jejich posunu při 
betonáži. 

 
3.6.19 Osazení sloupů u akumulační nádrže, provedení výztuže 

 
Navaření patních plechů P 20/250/400 na zabetonované pracny pomocí svářečky a poté 

osazení sloupů budoucí bazénové haly, sloupy ocelové TR 250/100/8 v počtu 3 ks vždy po 
jednom odebírány pomocí autojeřábu z nákladního automobilu (autojeřáb postavený na druhé 
pozici dle výkresu „Zařízení staveniště“, odkud ramenem dosáhne bezpečně na všechna místa 
uložení sloupů), jejich uchycení na jeřábu pomocí kotvy Shark, která bude pevně dotažena, aby 
nedošlo k vysmeknutí sloupu při přenosu na místo uložení, zde přesně osazeny a vyrovnány na 
patní plechy a k nim přivařeny. Po celou dobu bude sloup držet na kotvě Shark na jeřábu, po 
provedení sváru bude kotva odpojena od sloupu z pojízdného lešení. Délky sloupů a jejich 
místo uložení dle výkresu „Výkres sestavy ocelové konstrukce – Pohledy“ a „Výkres sestavy 
ocelové konstrukce“ (součást podkladní dokumentace). 

Vodorovná výztuž stěn šachet, nádrže a servisního ochozu uložena do bednění podle 
výkresu výztuže „Výztuž základu – Řezy 1 - Rekreační bazén“ a „Výztuž základu – Řezy 2 - 
Rekreační bazén“ (součástí podkladní dokumentace). Bude dbáno na správné provedení 
výztuže kolem osazených sloupů.  

Výztuž bude odebírána ze skládky vytvořené pomocí autojeřábu uprostřed budoucí vnitřní 
bazénové vany, hydroizolační stěrka bude chráněna geotextilií před poškozením. Odtud bude 
výztuž přenášena ručně na místo jejího uložení, kde bude postupně ukládána po vzdálenostech 
200 mm od sebe v obou směrech, spojena s vyčnívající výztuží z předchozího betonování 
stěny, zafixována na místě distančními podložkami Betodis po asi 1 m, krytí výztuže 50 mm. 
Jednotlivé pruty kolmo na sebe spojovány svázáním drátem. Výztuž a její provedení poté 
zkontrolováno statikem. 

 
3.6.20 Provedení svislé hydroizolace pásů, nádrže a ochozu – vnitřní stěna 

 
Provedeno očištění a následná penetrace vnitřní strany podélného pásu, obou stran příčného 

pásu a venkovní části vnitřní stěny servisního ochozu a akumulační nádrže přípravkem 
Schönox KH, která bude provedena pomocí malířských hranatých štětek z podkladního betonu. 



39 
 

Poté po zaschnutí této penetrace provedena svislá izolace pomocí zubové stěrky ve dvou 
vrstvách celkové tloušťky 4,5 mm hydroizolační bitumenovou stěrkou Sika Igolflex 101. 
Nejprve odshora provedena první vrstva tloušťky 2,5 mm po celé ploše, tuto vrstvu bude 
provádět jeden pracovník z levé strany, druhý pracovník ze strany pravé. Dělníci při provádění 
první vrstvy dbají na správné překrytí vodotěsné pásky Sika vložené ve vodorovné vrstvě 
stěrky. Po provedení první vrstvy provedena druhá vrstva tloušťky 2 mm stejným postupem 
jako první vrstva. Svislá izolace se vlastním zatuhnutím spojí vodotěsně s vodorovnou. 

Obě vrstvy budou v případě nepříznivého počasí do 3 hodin od nanesení chráněny přikrytím 
(platí pro teplotu 20°C, jelikož je předpokládána menší, bude čas prodloužen na asi 6 hodin). 
Po této době již mohou zůstat odkryté (vrstvy tuhnou při 20°C asi 1-3 dny, tato doba bude 
měněna podle počasí a teploty) avšak musí být zakrývány v případě dalších prací, aby nedošlo 
k jejich porušení.  

 
3.6.21 Provedení vnější ochrany vnitřní svislé hydroizolace pásů, nádrže a ochozu 

extrudovaným polystyrenem 
 

Po zatuhnutí svislé izolace v místech vnitřní strany pásů a vnější části vnitřních stěn nádrže a 
ochozu provedena ochrana této izolace extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035 CS tloušťky 
80 mm, polystyren bude přenášen na místo uložení pomocí koleček v celých balíkách, které 
budou poté rozdělány a polystyren bude nachystán na místo uložení, na stěrkovou izolaci 
připevněn lepením celoplošně pomocí zubové stěrky lepidlem Profilep. 

Dále provedena betonáž výkopu u vnější strany příčného základového pásu z betonu C 
20/25 v množství 4,3 m3 (tzn. nad budoucí dilatací vnitřní a venkovní části). Tato betonáž bude 
probíhat z první pozice čerpadla. Autočerpadlo vždy přijede na svou pozici, bude ustaveno na 
místě pomocí výsuvných stojek a připravených dřevěných klínů, poté bude roztažen výložník 
čerpadla do požadované délky směrem do stavební jámy (V této době se nesmí v prostoru 
výložníku čerpadla pohybovat osoby, aby nedošlo k jejich zranění, dále nesmí dojít ke kolizi 
mezi výložníky čerpadel). Zde již bude čekat betonář, který bude stát na zemině v jámě. Ten 
zachytí hadici čerpadla, nastaví si ji do požadované pozice pro betonáž (asi 1 m ode dna jámy) 
a dá znamení k čerpadlu, aby začalo samotné čerpání betonu. Poté bude spuštěno vypouštění 
betonu z domíchávače a jeho dopravování hadicí čerpadla do míst ukládání betonu. Rychlost 
spouštění betonové směsi musí být taková, aby nedošlo k pohybu vložené sítě ani prvků 
prostupů a aby bylo zajištěno nepřetržité čerpání betonu. Po provedení vrstvy asi 330 mm 
nastane hutnění betonové směsi. To bude prováděno ihned po uložení betonu do výkopu a bude 
prováděno ponornými vibrátory Enar AVMU. Hutnění bude probíhat ze stejných míst jako 
čerpání betonové směsi a tak dlouho, aby byl dokonale zhutněn (než bude vyplaveno 
cementové mléko a přestanou vyplavávat bublinky vzduchu). Ponorný vibrátor bude spuštěný 
zapichován do betonu, betonář jej bude držet v ruce s nasazenými rukavicemi. Vzdálenosti 
vpichů od bednění bude 200 mm, vzdálenost mezi vpichy je stanovena výpočtem na 370 mm. 
Po zhutnění první vrstvy bude provedena druhá vrstva o tloušťce 330 mm, a další vrstva v 
tloušťce 340 mm, všechny vrstvy prováděny stejně a vibrování těchto vrstev opět pomocí 
vibrátoru Enar AVMU, vzdálenost vpichů od bednění opět 200 mm a vzdálenost vpichů stejná 
jako v předchozí vrstvě (370 mm). Hloubka vpichů taková, aby bylo provedeno prohutnění 
obou vrstev a tím jejich propojení, tzn. asi 410 mm. Po uložení betonu do všech míst dá betonář 
opět znamení a čerpání bude zastaveno. Poté bude výložník čerpadla složen do výchozí pozice 
(v této době se opět nesmí nikdo pohybovat v tomto prostoru skládání), stojky budou vytaženy 
a složeny a čerpadlo bude moci odjet. 

Beton bude ošetřován kropením a zakrýván v případě vysokých teplot, aby nedocházelo 
k jeho vysušování (průměrná denní teplota v době betonáže by se měla pohybovat kolem 17,7 
°C). 
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3.6.22 Technologická pauza 
 
Po této betonáži následuje technologická pauza 6 dní (stanovená výpočtem), kdy musí být 

tento beton ošetřován a nesmí být vystavován účinkům zatížení. 
Výpočet:  
počet dní pauzy při teplotě 20°C: Rbd=Rb28d×(0,28+0,5×log d) 
Rb28d=25 MPa, Rbd=15 MPa => 15=25×(0,28+0,5×log d) 
      ((15/25-0,28)×2=log d 
      0,64=log d => d=5 dní 
Průměrná teplota Tprum=17,7°C 
Faktor zrání f: f=(t+10°)×d 
Při 20°C: f=(20+10)×5, f=150°dní 
Počet dní při Tprum=17,7°C: f=150=(17,7+10)×d => d=6 dní 
 
3.6.23 Provedení odbednění pásu a zásypu vnitřních výkopů u pásů, nádrže a ochozu 

 
Po technologické pauze bude odbedněno zbylé bednění pásu. Začneme odbedňovat z rohu a 

nejprve bude vždy povolena a odstraněna lať, držící bednění ve svislé poloze, a poté odpojeny 
spojky DRS držící odstraňovaný kus bednění, ten bude poté opatrně odstraněn tak, aby nebylo 
porušeno ani bednění ani bedněný beton. Takto budeme postupovat po jednom kusu rámu až do 
konce délky bednění. Bednění bude poté naloženo na paletu od výrobce, autojeřábem 
přeneseno na skládku bednění, kde bude očištěno, uskladněno a připraveno k dalšímu použití. 

Po přilepení polystyrenu proveden zásyp vykopanou zeminou v místech výkopu vnitřní 
strany základových pásů a vnitřní stěny nádrže a servisního ochozu. Zásyp proveden pomocí 
smykem řízeného pásového mininakladače Boxer 532 DX MINI, který pojede z levé boční 
strany, tzn. z místa budoucí venkovní části bazénu s toboganem a bude mít do jámy přístup přes 
rampu vytvořenou ze zeminy, která bude po provedení potřebných prací odstraněna. Tento 
nakladač nejprve zasype rýhu vytvořenou pro bednění šachty u vnějšího bazénu, poté zasype 
svahovaný výkop u základového pásu ve venkovní části a poté i vnitřní části. Tím se dostane 
dovnitř a jeho přejezd přes již vybetonovaný základový pás bude přes konstrukci vytvořenou 
z prken, aby nedošlo k poškození základového pásu pásy nakladače. Zemina do zásypů bude 
brána z hromady 7,5×6 m, výšky 1,5 m ponechané uvnitř budoucí venkovní vany bazénu, místo 
bude poté zarovnáno a začištěno ručně, stejně jako provedené zásypy. Zásypy nutno hutnit po 
50 cm výšky pomocí reverzní vibrační desky NTC VDR26. Ta dopravena do jámy pomocí 
jeřábu. Zároveň s vyplňováním výkopu zeminou u servisního ochozu budou dělníky 
odstraňovány dřevěné pažnice, které budou přemisťovány do servisního ochozu, odkud budou 
po skončení zásypů odstraněny ven z jámy pomocí autojeřábu.  

Před provedením poslední vrstvy zásypu odstraněny zápory z výkopu servisního ochozu a to 
pomocí vibroberanidla PTC 8 HFV. Toto provedeno tak, že bude vibroberanidlo zavěšeno na 
výložníku autojeřábu a tento autojeřáb bude pracovat z druhé pozice (viz výkres „Zařízení 
staveniště“), kde bude ustanoven pomocí svých stojek a předpřipravených klínů, odtud odstraní 
vibrováním nejprve zápory u akumulační nádrže, poté z prostoru servisního ochozu. Kvůli 
bezpečnosti bude dbáno na to, aby se v prostoru vibroberanidla nenacházeli žádné fyzické 
osoby, poslední vrstva zásypu bude provedena mininakladačem po odstranění všech zápor a 
jejich přesunutí ven z výkopové jámy pomocí autojeřábu. Poslední vrstva hutnění vibrační 
deskou bude provedena po zasypání celé jámy u ochozu. Vyndané pažnice a zápory budou 
očištěny a odvezeny zpět na firmu PMK DRILL s.r.o., se sídlem v Brně na ulici Slavíčkova 1a. 
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3.6.24 Provedení podkladního betonu pod bazénovou vanou 
 

Nejprve očištěna spára jámy budoucí vany bazénu od nečistot a od přebytečné zeminy. 
Podkladní beton bude proveden pod základovou deskou vany bazénu vnitřního i venkovního 
dle výkresu „Výkres tvaru základu – Půdorys – Rekreační bazén“ (součást podkladní 
dokumentace) a to v množství 23,3 m3, z betonu C20/25 XC3 (CZ) Cl 0,2 Dmax22 S3 ve 
vrstvě 100 mm. Do betonu bude vložena síť ϕ6×6/100×100mm, tato výztuž držena v poloze 
pomocí distančních prvků Betodis tak, aby bylo zajištěno krytí 44 mm na všech stranách, dále 
výztuž spojována pomocí drátu ϕ1,4 mm. Betonáž bude probíhat pomocí autodomíchávače 
s čerpadlem Cifa Magnum MK 28 L o objemu bubnu 7 m3. 

Samotné čerpání bude probíhat zároveň z obou pozic pro čerpadlo (viz výkres zařízení 
staveniště), z první pozice proveden podkladní beton venkovní vany a polovina betonu vnitřní 
vany, z druhé polohy provedena druhá polovina podkladního betonu vnitřní vany. Případné 
pracovní spáry budou řešeny pomocí vodou bobtnajících profilů. 

Autočerpadlo vždy přijede na svou pozici, bude ustaveno na místě pomocí výsuvných 
stojek, poté bude roztažen výložník čerpadla do požadované délky směrem do stavební jámy 
(V této době se nesmí v prostoru výložníku čerpadla pohybovat osoby, aby nedošlo k jejich 
zranění, dále nesmí dojít ke kolizi mezi výložníky čerpadel). Zde již bude čekat betonář, který 
zachytí hadici čerpadla, nastaví si ji do požadované pozice pro betonáž (asi 1 m ode dna jámy) 
a dá znamení k čerpadlu, aby začalo samotné čerpání betonu. Poté bude spuštěno vypouštění 
betonu z domíchávače a jeho dopravování hadicí čerpadla do míst ukládání betonu. Rychlost 
spouštění betonové směsi musí být taková, aby nedošlo k pohybu vložené sítě a aby bylo 
zajištěno nepřetržité čerpání betonu. Poté nastane rozprostírání betonu v prostoru pomocí lopat 
tak, aby bylo ve všech místech dosaženo výšky 100 mm. a zároveň hutnění betonové směsi. To 
bude prováděno ihned po uložení betonu do různých částí (venkovní vana, vnitřní vana) a bude 
prováděno pomocí vibrační lišty Atlas Copro Dynapac BV 30, délky 1,5 m, kterou bude držet 
betonář oběma rukama za držadlo a pojede pozpátku po urovnaném betonu tak rychle, aby byl 
dokonale zhutněn (než bude vyplaveno cementové mléko a přestanou vystupovat bublinky 
vzduchu). Tímto zároveň beton urovnává do roviny. Po uložení betonu do všech míst dá 
betonář opět znamení a čerpání bude zastaveno. Poté bude výložník čerpadla složen do výchozí 
pozice (v této době se opět nesmí nikdo pohybovat v tomto prostoru skládání), stojky budou 
vytaženy a složeny a čerpadlo bude moci odjet.  
 

3.6.25 Technologická pauza 
 

Po provedení betonáže bude technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí betonu v délce 
trvání 6 dní, která je určena výpočtem. Po tuto dobu nebude s betonem nic prováděno, bude 
zajištěna pouze kontrola a případné zakrytí a kropení podle počasí. 

 
3.6.26 Provedení vodorovné hydroizolace bazénové vany a napojení na vnitřní izolaci 

šachet, nádrže, ochozu a pásů 
 

Provedeno očištění a penetrace povrchu podkladního betonu přípravkem Schönox KH, který 
bude nanášen na povrch betonu pomocí smetáků z několika míst tak, aby byl nanesen 
rovnoměrně po celém povrchu. Poté bude prováděna vodorovná izolace na podkladní beton 
hydroizolační bitumenovou stěrkou Sika Igolflex 101. Jedná se o rychleschnoucí 
jednosložkovou hydroizolační asfaltovou stěrku vytvářející po vyschnutí tlustou vrstvu, jež 
schne do bezešvých flexibilních spojů, spolehlivě překrývá trhliny a je vodotěsná. 

Tento systém izolace je zde zvolen s ohledem na velkou členitost prostor, výškové změny 
podlah, částečné zachování stávajících podkladních nerovných mazanin, kde by se tradiční 
asfaltové pásy obtížně aplikovaly. 
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Tloušťka vrstvy je dána požadavky na odolnost izolace vůči radonovému zatížení a také 
především proti vlhkosti, beztlakové a tlakové vodě a řídí se DIN 18195. V souladu s touto 
normou se tloušťka izolační vrstvy (odolnost proti vlhkosti) pohybuje od 3,5 do 6 mm (zemní 
vlhkost – tlaková voda) ve vyschlém stavu.(6) Stěrka bude nanášena pomocí zubové stěrky ve 
dvou vrstvách celkové tloušťky 4,5 mm. Před provedením první vrstvy bude vložena do 
napojení vodorovné izolace na svislou (v prostorách bazénových van) případně do napojení 
stávající svislé izolace na vodorovnou (prostor servisního ochozu a nádrže, styk šachet 
s vanami) vodotěsná páska Sika Seal Tape S pro zajištění nepropustnosti styku vodorovných a 
svislých vrstev. Vodorovná část pásky bude překryta vodorovnou stěrkou a svislá část stěrkou 
svislou. Nejprve bude provedena první vrstva a to zároveň v prostoru venkovní vany i vnitřní 
vany. Po provedení první vrstvy tloušťky 2,5 mm ve všech místech bude provedena stejným 
způsobem vrstva druhá tloušťky 2 mm a obě vrstvy budou v případě nepříznivého počasí do 3 
hodin od nanesení chráněny přikrytím (platí pro teplotu 20°C, jelikož je předpokládána menší, 
bude čas prodloužen na asi 6 hodin). Po této době již mohou zůstat odkryté (vrstvy tuhnou při 
20°C asi 1-3 dny, tato doba bude měněna podle počasí a teploty) avšak musí být zakrývány 
v případě dalších prací, aby nedošlo k jejich porušení.  
 

3.6.27 Bednění bazénové vany, stropu ochozu a nádrže, zbytku stěny u akumulační 
nádrže (v místě osazených sloupů) 

 
Bednění stěn bazénové vany venkovní i vnitřní, základu pro venkovní sloup toboganu a 

stropů servisního ochozu a akumulační nádrže spolu s vnitřními schodišti z vany (7 schodů 
rozměrů 168,6×275 mm délky 1600 mm a 7 schodů 167×267 mm spodní délky 1940 mm a 
horní délky 2425 mm) a vířivými lavicemi sedacími (8 ks) a lehacími (6 ks) a natření 
(schodiště) případně nastříkání pomocí vysokotlakého postřikovače a širokopásové trysky 
(strop, lavice) veškerého tohoto bednění odbedňovacím přípravkem Peri Clean. Jelikož bednění 
nevyjde úplně přesně a zůstanou uprostřed vždy různě široká zbytková místa, budou tyto místa 
vyplněna dřevěnými hranoly 100x100 mm, délek dle potřeby, na ně natlučeny OSB desky a 
tyto hranoly spojeny se zbytkem bednění speciálními spojkami Peri, které budou ukotveny 
k oběma rámům, mezi nimiž se bude tato mezera nacházet. 

Bednění stěn bazénové vany provedeno pomocí bednění Peri Domino výšky 1,75 m, začne 
se se stavbou v rohu u stávající budovy a postupovat se bude směrem k vybetonovaným 
šachtám. Rámy dopraveny na místo uložení na paletách přímo od výrobce pomocí autojeřábu. 
Nejprve postavíme první rám do svislé polohy a tento zajistíme opěrným rámem SB výšky 1 m, 
který ukotvíme k podkladnímu betonu, poté postavíme druhý rám vedle něj a tyto rámy 
spojíme pomocí spojek DRS, takto postupujeme dále až k jednotlivým šachtám, až se 
dostaneme na provedené bednění základové stěny u vnitřní vany, zde se na něj napojíme 
spojkami DRS. Dále zde necháme připraveny napínáky DLS a jejich držáky DAH pro připojení 
k vnitřním stěnám bednění po osazení výztuže. 

Bednění stropů akumulační nádrže a servisního ochozu provedeno pomocí bednění Peri 
Gridflex, budou osazeny stojky v akumulační nádrži v modulu asi 2,0×2,0 m a vyrovnány 
výškově na požadované úrovně budoucího stropu, na ně poté osazeny rošty a přichycení těchto 
roštů stěnovými držáky ke stěnám akumulační nádrže pomocí šroubů (otvory po těchto 
šroubech budou následně po ukončení prací a odstranění bednění zapraveny vodotěsným 
lepidlem). V místech budoucího sloupu tobogánu bude vytvořen kruhový prostor z OSB desek 
o celkovém průměru 1,1 m, který bude vybedněn a nebude betonován (zabetonován dodatečně 
po osazení sloupu tobogánu – toto tento předpis neřeší). Okraj tohoto kruhu bude vytvořen 
pomocí prken výšky 200 mm, které budou přibity hřebíky k rámům Peri AW a tyto rámy poté 
přibity opět hřebíky k OSB deskám v místě okraje otvoru. Kolem tohoto otvoru bude 
provedeno dále zábradlí z prken a desek celkové výšky 1,1 m, toto zábradlí kotveno k prknům, 
tvořícím čelní stranu desky pomocí šroubů a omotáno červenobílou páskou pro lepší 
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viditelnost. Stejným postupem bude zároveň s tímto bedněním sestaveno bednění v servisním 
ochozu, stojky od sebe v modulu asi 2,0×2,0 m, na ně rošty a opět ukotveno do stěn pomocí 
stěnových držáků. Při stavbě stojek dbáno na bezpečnost a na to, aby nestály stojky na 
opěrných rámech SB, které zde jsou kvůli bednění stěny, která bude provedená v pozdějším 
čase po osazení sloupů. Po vyplnění celého prostoru stojkami budou osazeny třívrstvé desky 
rozměrů 0,5×1,5 m, tloušťky 21 mm, doplnění mezer v šikmých a oblých částech servisního 
ochozu bude provedeno deskami OSB tloušťky 20 mm, které budou upraveny do 
požadovaných tvarů řezáním před uložením, aby došlo k úplnému uzavření stropu. Bednění 
stropu bude zkontrolováno, zda je stabilní a těsné, aby nám udrželo tíhu betonu spolu s výztuží 
a beton nám nepropouštělo do prostoru servisního ochozu. Všechny prvky tohoto bednění 
budou dopraveny do prostoru vnitřní vany pomocí jeřábu na paletách, odtud nošeny ručně do 
prostoru ochozu. Čelní stěna této desky u prostoru budoucího schodiště do ochozu bude 
vytvořena stejným způsobem jako u kruhového obedněného prostoru v místě nádrže (viz výše) 
a opět zde vytvořeno zábradlí výšky 1,1 m kotvené do stěn stávající budovy a prken tvořících 
čelní desku (obojí pomocí šroubů) a obaleno červenobílou páskou. Pracovníci budou mít 
přístup do prostoru ochozu po sestavení bednění pomocí hliníkového žebříku, který bude mít 
délku 4,5 m (pro výšku s bedněním 3,1 m, aby přesahoval tuto výšku o minimálně 1 m). 

Ve vzdálenosti asi 1 m od konce ochozu na straně u výkopové jámy budou osazeny pomocí 
hřebíků rámy AW, k nim pomocí hřebíků připevněny desky výšky 180 mm nařezané tak, aby 
vyplnily prostor mezi výztužemi (200 mm), toto provedeno z důvodu pozdějšího napojení 
výztuže stěny na tento strop a spojení betonu stropu s betonem stěny. 

Také sestaveno vnitřní bednění pro stěnu akumulační nádrže v místě provedení sloupů, 
z prvků Peri Domino výšky 1,25 m. Toto bednění postaveno, jednotlivé prvky spojeny 
spojkami DRS a ustaveno ve své pozici pomocí rámových opěr SB výšky 1 m, které budou 
kotveny do již provedené širší stěny pomocí šroubů. V projektové výšce -4,060, tzn. 1140 mm 
od výšky ustavení bednění vytvořeny žlaby pro budoucí osazení plastových žlabů na odtok 
přebytečné vody (provedeno v pozdější fázi, tento předpis toto neřeší). 

Dále připraveno a osazeno bednění vnitřních schodišť a vířivých lavic jak sedacích tak 
lehacích (dle výkresu tvaru) to vše z desek OSB nařezaných na požadované rozměry a 
spojených pomocí hřebíků. 
 

3.6.28 Vložení výztuže a kotevních desek pro sloupy do dna bazénové vany, do stropu, 
provedení VZT a osazení technologií 

 
Do dna bazénové vany a do stropů vložena výztuž dle výkresu „Výkres tvaru základu – 

Půdorys – Rekreační bazén“ a tato výztuž zafixována na místě distančními podložkami Betodis 
po vzdálenostech asi 1 m, krytí výztuže 50 mm. Jednotlivé pruty kladeny 200 mm od sebe, 
kolmo na sebe spojovány svázáním drátem a před vložením do bednění uskladněny na dvou 
místech, uprostřed vnitřní bazénové vany, kde bude uskladněna výztuž pro venkovní 
bazénovou vanu a pro strop servisního ochozu a akumulační nádrže (sem bude dopravena 
pomocí autojeřábu, odtud bude přenášena na místo uložení nejprve do venkovní vany a poté do 
stropů a schodišť vnitřních a lavic), a dále na skládce u venkovního bazénu, kde bude 
připravena výztuž pro vnitřní bazénovou vanu, ta bude dopravena do prostoru vnitřní vany a 
zde osazena naposled po vyklizení prostoru této vnitřní vany veškerou předchozí výztuží. 
Přesah vnitřní výztuže je 2200 mm a nachází se zhruba uprostřed délky vnitřní vany. Spolu 
s touto vnitřní výztuží bude do van vložena dilatace Sika Fugenband O-25 šířky 25 cm (200 
mm od rozhraní venkovní a vnitřní vany) a přichycena plastovými pásky k zahnuté výztuži. 
Dále vloženy pracny z oceli 100/10 délky 300 mm (celkem 44 ks) pro budoucí uchycení sloupů 
bazénové haly a zafixovány v poloze podle projektové dokumentace přivázáním k osazené 
výztuži vany. Také provedeny plastové výdechy VZT a osazeny veškeré technologie bazénové 
vany (tyto bazénové technologie a technologie VZT nejsou součástí tohoto předpisu). 
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Vyčnívající výztuž ze dna pro napojení na výztuž stěn vany bude na koncích zatočena do 
oblouku, aby nedošlo ke zranění kolem pochybujících se osob. 

 
3.6.29 Betonování dna bazénové vany se stropy nad ochozem a nádrží a zbytku stěny 

u akumulační nádrže (v místě osazených sloupů) 
 

Betonáž dna bazénové vany a stropu nad ochozem a akumulační nádrží o objemu 106,27 m3 
pomocí 3 autodomíchávačů s čerpadlem Cifa Magnum MK 28 L o objemu bubnu 7 m3, 
z betonu C35/45 XS2 (CZ) Dmax22 S3. Betonované dno bude mít tloušťku 400 mm a stropy 
180 mm. Zároveň s touto betonáží provedena vnitřní schodiště z bazénové vany a provedeny 
betonáže vířivých lavic sedacích a lehacích dle výkresu „Půdorys 1 PP“ a přilehlých řezů 
(součást podkladní dokumentace) a zbylá stěna tloušťky 0,65 m a výšky 1,2 m u osazených 
sloupů u akumulační nádrže. V místě budoucího osazení vnitřního ocelového sloupu pro 
tobogán vytvořen kruhový prostup ve stropu akumulační nádrže o průměru 1,1 m pro pozdější 
osazení sloupu do dna akumulační nádrže a jeho obetonování 250 mm betonu. 

Samotné čerpání bude probíhat zároveň z obou pozic pro čerpadlo (viz výkres zařízení 
staveniště), z první pozice bude betonována venkovní bazénová deska, bude dbáno hlavně na 
správnou polohu a utěsnění dilatačních pásů Sika Fugenband O-25, a dále odtud betonována 
polovina vnitřní vany spolu se stropem nad akumulační nádrží a výše popsanou stěnou. Z druhé 
pozice bude betonována druhá polovina vnitřní vany a strop nad servisním ochozem. Případné 
pracovní spáry budou řešeny pomocí vodou bobtnajících profilů. V místech servisního ochozu 
u jeho vnější stěny, kde budou osazovány sloupy v pozdější fázi, bude strop nedobetonován, 
betonáž skončí v pásu asi 1 m od konce ochozu, pro pozdější napojení stropní desky na 
betonovanou stěnu (pracovní spára v tomto místě řešena vodobobtnajícími profily). 

Autočerpadlo vždy přijede na svou pozici, bude ustaveno na místě pomocí výsuvných 
stojek, poté bude roztažen výložník čerpadla do požadované délky směrem do stavební jámy 
(V této době se nesmí v prostoru výložníku čerpadla pohybovat osoby, aby nedošlo k jejich 
zranění, dále nesmí dojít ke kolizi mezi výložníky čerpadel). Zde již bude čekat betonář, který 
zachytí hadici čerpadla, nastaví si ji do požadované pozice pro betonáž (asi 1 m ode dna jámy, 
případně bednění) a dá znamení k čerpadlu, aby začalo samotné čerpání betonu. Poté bude 
spuštěno vypouštění betonu z domíchávače a jeho dopravování hadicí čerpadla do míst 
ukládání betonu. Rychlost spouštění betonové směsi musí být taková, aby nedošlo k pohybu 
vložené sítě a aby bylo zajištěno nepřetržité čerpání betonu. Poté nastane rozprostírání betonu 
v prostoru pomocí lopat tak, aby bylo ve všech místech dosaženo výšky 400 mm a u stropů 180 
mm a zároveň hutnění betonové směsi. To bude prováděno ihned po uložení betonu do různých 
částí (venkovní vana, vnitřní vana, strop ochozu) a bude prováděno v prostoru stropu ochozu 
pomocí vibrační lišty Atlas Copro Dynapac BV 30, délky 1,5 m, kterou bude držet betonář 
oběma rukama za držadlo a pojede pozpátku po urovnaném betonu tak rychle, aby byl 
dokonale zhutněn (než bude vyplaveno cementové mléko a přestanou vystupovat bublinky 
vzduchu). Tímto zároveň beton urovnává do roviny. V prostoru den van tloušťky 400 mm bude 
hutnění prováděno ponornými vibrátory Enar AVMU. Hutnění bude probíhat tak dlouho, aby 
byl dokonale zhutněn (než bude vyplaveno cementové mléko a přestanou vyplavávat bublinky 
vzduchu). Ponorný vibrátor bude spuštěný zapichován do betonu, betonář jej bude držet v ruce 
s nasazenými rukavicemi. Vzdálenosti vpichů od bednění bude 200 mm, vzdálenost mezi 
vpichy je stanovena výpočtem na 370 mm. Po uložení betonu do všech míst dá betonář opět 
znamení a čerpání bude zastaveno. Poté bude výložník čerpadla složen do výchozí pozice 
(v této době se opět nesmí nikdo pohybovat v tomto prostoru skládání), stojky budou vytaženy 
a složeny a čerpadlo bude moci odjet. 

Beton bude ošetřován kropením a zakrýván v případě vysokých teplot, aby nedocházelo 
k jeho vysušování (průměrná denní teplota v době betonáže by se měla pohybovat kolem 19,3 
°C). 
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3.6.30 Technologická pauza 
 

Po provedení betonáže bude technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí betonu v délce 
trvání 5 dní. Po tuto dobu nebude s betonem nic prováděno, bude zajištěna pouze kontrola a 
případné zakrytí a kropení podle počasí. 

Výpočet: 
počet dní pauzy při teplotě 20°C: Rbd=Rb28d×(0,28+0,5×log d) 
Rb28d=45 MPa, Rbd=20 MPa => 20=45×(0,28+0,5×log d) 
      ((20/45-0,28)×2=log d 
      0,33=log d => d=3 dní 
Průměrná teplota Tprum=19,3°C 
Faktor zrání f: f=(t+10°)×d 
Při 20°C: f=(20+10)×3, f=90°dní 
Počet dní při Tprum=19,3°C: f=90=(19,3+10)×d => d=3 dny 
 
3.6.31 Odbednění stropu nádrže, ochozu a vnitřních schodišť 

 
Po 3 dnech technologické pauzy bude odbedněn strop akumulační nádrže a část stropu 

servisního ochozu, dále bednění stěny u akumulační nádrže, vnitřní schodiště a vířivé sedací a 
lehací lavice. 

K odbednění stropů akumulační nádrže a servisního ochozu budou potřeba staveništní 
světlomety, rozmístěny po prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení na prováděné 
práce. Samotné odbedňování bude provedeno tak, že začneme u kraje bednění servisního 
ochozu, kde nejprve odstraníme stěnové držáky, poté budeme povolovat stojky, vždy jen ty, co 
drží jeden rám. Stojky nám klesnou o několik centimetrů, tím nám klesne i rám a my můžeme 
odstranit desky nad tímto rámem. Desky odstraňujeme tak, abychom neznehodnotili beton. 
Takto pokračujeme pomalu dále, až se dostaneme ke konci bednění. Část bednění stropu nad 
servisním ochozem v pásu širokém asi 2 m od budoucí vnější stěny servisního ochozu bude 
ponechána, aby držela stropní desku do provedení betonáže stěny a dobetonávky desky. 

Všechny části bednění budou postupně vytaženy do prostoru budoucího schodiště do 
servisního ochozu a zde budou dány na palety od výrobce a pomocí jeřábu přemístěny na 
skládky bednění. Bednění v části akumulační nádrže bude rozebráno stejným způsobem, 
všechny prvky budou postupně ručně vytahovány otvorem uprostřed místnosti pro budoucí 
sloup tobogánu ven a zde budou ukládány na palety od výrobce a pomocí jeřábu přemístěny na 
skládky bednění. Všechny prvky na skládce bednění poté budou očištěny a uskladněny 
k případnému dalšímu použití. Odstraněná zábradlí u budoucího schodiště do ochozu a u otvoru 
na sloup tobogánu budou po odstranění tohoto bednění opět namontovány, tentokrát budou 
ovšem kotveny do boční strany stropní desky. 

Dále odstraněno bednění vnitřních schodišť a vířivých lavic jak sedacích tak lehacích (dle 
výkresu tvaru) z desek OSB, dáván pozor, aby nedošlo k poranění o hřebíky vyčnívající 
z těchto desek. Toto bednění bude rozebráno na desky a poté očištěno a uloženo na skládku 
bednění, kde bude použito na bednění venkovního schodiště. 

 
3.6.32 Osazení sloupů bazénové haly 

 
Navaření patních plechů P 20/250/400 na zabetonované pracny pomocí svářečky a poté 

osazení sloupů budoucí bazénové haly, sloupy ocelové TR 250/100/8 v počtu 20 ks vždy po 
jednom odebírány pomocí autojeřábu z nákladního automobilu (autojeřáb postavený na druhé 
pozici dle výkresu „Zařízení staveniště“, odkud ramenem dosáhne bezpečně na všechna místa 
uložení sloupů), nejprve začneme pokračováním sloupů u akumulační nádrže, zde bude 
vytvořena výměna ze sloupu TR 250/100/8 délky 5,62 m a výměn TR 550/100/8 délek 2,07 a 
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1,6 m v místě přechodu vnitřního bazénu na vnější (vyplavávací část). Tato výměna sestavena 
svařením před osazením a poté osazena jako celek a přivařena k patním plechům. Poté budou 
osazeny 4 sloupy délky 7,63 m, pak 5 sloupů 7,12 m, 2 sloupy 9,22 m a 8 sloupů 9,73 m (2 
sloupy 4,01 m v místech rozšíření vany díky „divoké řece“ nebudou v této fázi ještě osazeny). 
Tím se dostaneme na konec haly k napojení na stávající budovu. Veškeré uchycení sloupů na 
jeřábu pomocí kotvy Shark, která bude pevně dotažena, aby nedošlo k vysmeknutí sloupu při 
přenosu na místo uložení, zde přesně osazeny a vyrovnány na patní plechy a k nim přivařeny. 
Po celou dobu bude sloup držet na kotvě Shark na jeřábu, po provedení sváru bude kotva 
odpojena od sloupu z pojízdné montážní plošiny, která bude dopravena do jámy pomocí 
autojeřábu za záchytná oka. Přesné místo uložení sloupů dle výkresu „Výkres sestavy ocelové 
konstrukce – Pohledy“ a „Výkres sestavy ocelové konstrukce“ (součást podkladní 
dokumentace). 

Vše provedeno dle projektové dokumentace odsouhlasené statikem a zkontrolováno 
statikem. Všechny sváry provedené na prvcích budou koutové. 

 
3.6.33 Vložení výztuže pro stěny vany, stěnu ochozu, vodních atrakcí a základ pilíře 

toboganu 
 

Do stěn bazénové vany s vnitřním vytvořeným předsazeným prostorem v místě „divoké 
řeky“, vnější stěny ochozu, vodních atrakcí a základu venkovního pilíře toboganu vložena 
výztuž dle výkresu výztuže „Výztuž základu – Řezy 1 - Rekreační bazén“ a „Výztuž základu – 
Řezy 2 - Rekreační bazén“ (součástí podkladové dokumentace). Tato výztuž zafixována na 
místě distančními podložkami Betodis po vzdálenostech asi 1 m, krytí výztuže 50 mm. 
Jednotlivé pruty spojovány svázáním drátem a před vložením do bednění uskladněny na dvou 
místech, uprostřed vnitřní bazénové vany, kde bude výztuž pro stěny venkovní bazénové vany 
a základ venkovního pilíře tobogánu (odtud bude přenášena ručně na místo uložení nejprve do 
stěny u stávající budovy a poté proti směru hodinových ručiček směrem k šachtám), a dále na 
skládce u venkovního bazénu, kde bude připravena výztuž pro stěny vnitřní bazénové vany, 
stěnu ochozu a stěny vodních atrakcí, ta bude osazena naposled po vyklizení prostoru této 
vnitřní vany. Výztuž ukládána s ohledem na osazené sloupy. A napojována svazováním na 
vyčnívající výztuže ze dna. Výztuž a její provedení zkontrolovány statikem. Do bednění stěn 
vložena dilatace Sika Fugenband O-25, 200 mm od rozhraní venkovní vany s vnitřní vanou. 
Tato dilatace přichycena k zahnuté výztuži pomocí plastových pásků, aby nedošlo k jejímu 
posunu. 

 
3.6.34 Sestavení vnitřního bednění stěn vany, vnější stěny ochozu, venkovního 

schodiště a bednění vodních atrakcí 
 

Sestaveno vnitřní bednění pro stěny bazénové haly z prvků Peri Domino výšky 1,25 m. Toto 
bednění přesunuto na paletě od výrobce do venkovní a vnitřní vany (dbáme na dodržení 
odstupových vzdáleností kolem sloupů při přesunu palet na výložníku jeřábu, aby nedošlo 
k nárazu do těchto sloupů), postaveno vždy po jednom rámu a to od styku se stávající budovou, 
spojeno s venkovním bedněním pomocí připravených napínáků DLS a jejich držáků DAH, poté 
pokračováno dalšími rámy a jednotlivé prvky mezi sebou spojovány spojkami DRS. V 
projektové výšce -4,060, tzn. 1140 mm ode dna bazénové vany vytvořeny žlaby pro budoucí 
osazení plastových žlabů na odtok přebytečné vody (tyto žlaby budou osazovány později, tento 
předpis toto neřeší). Jelikož bednění nevyjde úplně přesně a zůstanou uprostřed vždy různě 
široká zbytková místa, budou tyto místa vyplněna dřevěnými hranoly 100x100 mm, délek dle 
potřeby, na ně natlučeny OSB desky a tyto hranoly spojeny se zbytkem bednění speciálními 
spojkami Peri, které budou ukotveny k oběma rámům, mezi nimiž se bude tato mezera 
nacházet. 
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Dále sestaveno bednění venkovního schodiště z této vany (7 stupňů rozměrů 171,4×285 mm 
délky 1500 mm) a to pomocí OSB desek v požadovaných rozměrech spojených hřebíky do 
požadovaného tvaru. 

Trio Housing použito na bednění venkovní stěny servisního ochozu, toto bednění sestává 
z rámů, které budou dopraveny do místa uložení pomocí autojeřábu, zde stavěny od rohu 
budoucí bedněné stěny směrem po obvodu stěny a kotveny k protějšímu bednění pomocí 
spojek Peri SK. Jednotlivé rámy po kotvení k protějšímu bednění vždy spojeny mezi sebou 
spojkami BFD. 

Vybednění stěn „divoké řeky“ z projektové výšky -5,200 m do projektové výšky -3,700 m, 
tzn. 1,5 m pomocí bednění Peri Rundflex a dále bednění výšky 2,5 m u rozšíření a vany u této 
„divoké řeky“. Toto bednění dopraveno do prostoru vnitřní vany, kde bude nastaven na rámech 
poloměr 1,2 m, 1,5 m („divoká řeka), 3,0 m a 3,3 m (rozšíření výšky 2,5 m) (dle výkresu 
„Výkres tvaru základů – Půdorys – Rekreační bazén“), poté budou osazovány na místech 
kolem sestavené konstrukce výztuže, zajištěno krytí 50 mm pomocí distančních prvků Betodis 
ve vzdálenostech 1 m od sebe, jednotlivé prvky spojovány spolu spojkami BFD, a naproti sebe 
kotvami Peri SK. Toto bednění uzavřeno deskami  OSB v požadovaných rozměrech pro 
zajištění nepropustnosti, tyto desky připevněny pomocí latí, hřebíků a drátů. 
 

3.6.35 Betonování stěn vany, ochozu, základu pilíře toboganu, venkovního schodiště a 
vodních atrakcí 

 
Betonáž stěn bazénové vany, vnější stěny ochozu, základu pro venkovní pilíř tobogánu, 

venkovního schodiště a vodních atrakcí v budoucí vnitřní části bazénu o celkovém objemu 85,7 
m3 pomocí 2 autodomíchávačů s čerpadlem Cifa Magnum MK 28 L s objemem bubnu 7 m3, 
z betonu C35/45 XS2 (CZ) Dmax22 S3. Stěny budou mít tloušťku 0,65 m a výšku 1,2 m, 
základ výšku 0,87 m. Zároveň s touto betonáží provedeno venkovní schodiště z bazénové vany 
a provedena betonáž stěn „divoké řeky“, které budou mít tloušťku 0,3 m a výšku 1,5 m a také 
rozšíření této „řeky“ do prostoru vany výšky 2,5 m. 

Samotné čerpání bude probíhat zároveň z obou pozic pro čerpadlo (viz výkres zařízení 
staveniště), z první pozice budou betonovány stěny venkovní vany, základ pro pilíř tobogánu, 
polovina stěn vnitřní vany a venkovní schodiště, z druhé pozice druhá polovina stěn vnitřní 
vany, venkovní stěna ochozu a veškeré vodní atrakce v kruhovém bednění. Případné pracovní 
spáry budou řešeny pomocí vodou bobtnajících profilů. 

Autočerpadlo vždy přijede na svou pozici, bude ustaveno na místě pomocí výsuvných 
stojek, poté bude roztažen výložník čerpadla do požadované délky směrem do stavební jámy 
(V této době se nesmí v prostoru výložníku čerpadla pohybovat osoby, aby nedošlo k jejich 
zranění, dále nesmí dojít ke kolizi mezi výložníky čerpadel). Zde již bude čekat betonář, který 
bude stát buď vevnitř venkovní vany (pro betonáž z první pozice), vevnitř vnitřní vany (betonáž 
„divoké řeky“, venkovní části stěny vnitřní vany), nebo na stropu servisního ochozu (betonáž 
vnější stěny servisního ochozu). S tímto betonováním Vnější stěny ochozu bude vybetonován i 
pás stropu široký asi 1 m u této stěny. Tento betonář zachytí hadici čerpadla, nastaví si ji do 
požadované pozice pro betonáž (asi 1 m ode dna bednění) a dá znamení k čerpadlu, aby začalo 
samotné čerpání betonu. Poté bude spuštěno vypouštění betonu z domíchávače a jeho 
dopravování hadicí čerpadla do míst ukládání betonu. Rychlost spouštění betonové směsi musí 
být taková, aby nedošlo k pohybu vložené sítě a aby bylo zajištěno nepřetržité čerpání betonu. 
Po provedení vrstvy asi 330 mm nastane hutnění betonové směsi. To bude prováděno ihned po 
uložení betonu do různých částí a bude prováděno ponornými vibrátory Enar AVMU. Hutnění 
bude probíhat ze stejných míst jako čerpání betonové směsi a tak dlouho, aby byl dokonale 
zhutněn (než bude vyplaveno cementové mléko a přestanou vyplavávat bublinky vzduchu). 
Ponorný vibrátor bude spuštěný zapichován do betonu, betonář jej bude držet v ruce 
s nasazenými rukavicemi. Vzdálenosti vpichů od bednění bude 200 mm, vzdálenost mezi 
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vpichy je stanovena výpočtem na 370 mm. Po zhutnění první vrstvy bude provedena druhá 
vrstva o tloušťce 330 mm, a další vrstvy opět ve stejných tloušťkách až dojde k poslední vrstvě. 
Všechny vrstvy prováděny stejně a vibrování těchto vrstev opět pomocí vibrátoru Enar AVMU, 
vzdálenost vpichů od bednění opět 200 mm a vzdálenost vpichů stejná jako v předchozí vrstvě 
(370 mm). Hloubka vpichů taková, aby bylo provedeno prohutnění obou vrstev a tím jejich 
propojení, tzn. asi 410 mm. Po betonáži zbylého pásu stropu nastane rozprostírání betonu 
v prostoru pomocí lopat tak, aby bylo ve všech místech dosaženo výšky 180 mm. a zároveň 
hutnění betonové směsi. To bude prováděno pomocí vibrační lišty Atlas Copro Dynapac BV 
30, délky 1,5 m, kterou bude držet betonář oběma rukama za držadlo a pojede pozpátku po 
urovnaném betonu tak rychle, aby byl dokonale zhutněn. Po uložení betonu do všech míst dá 
betonář opět znamení a čerpání bude zastaveno. Poté bude výložník čerpadla složen do výchozí 
pozice (v této době se opět nesmí nikdo pohybovat v tomto prostoru skládání), stojky budou 
vytaženy a složeny a čerpadlo bude moci odjet. 

Beton bude ošetřován kropením a zakrýván v případě vysokých teplot, aby nedocházelo 
k jeho vysušování (průměrná denní teplota v době betonáže by se měla pohybovat kolem 18,9 
°C). 
 

3.6.36 Technologická pauza 
 

Po provedení betonáže bude technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí betonu v délce 
trvání 3 dny. Po tuto dobu nebude s betonem nic prováděno, bude zajištěna pouze kontrola a 
případné zakrytí a kropení podle počasí. 

Výpočet: 
počet dní pauzy při teplotě 20°C: Rbd=Rb28d×(0,28+0,5×log d) 
Rb28d=45 MPa, Rbd=20 MPa => 20=45×(0,28+0,5×log d) 
      ((20/45-0,28)×2=log d 
      0,33=log d => d=3 dní 
Průměrná teplota Tprum=18,9°C 
Faktor zrání f: f=(t+10°)×d 
Při 20°C: f=(20+10)×3, f=90°dní 
Počet dní při Tprum=18,9°C: f=90=(18,9+10)×d => d=3 dny 

 
3.6.37 Sestavení bednění stropní části u „divoké řeky“ 

 
Bednění částečného stropu nad prostorem „divoké řeky“ vytvořeno pomocí bednění Peri 

Gridflex, budou osazeny stojky v prostoru vnitřní vany pod tímto stropem v modulu asi 2,0×2,0 
m a vyrovnány výškově na požadované úrovně budoucího stropu, na ně poté osazeny rošty a 
přichycení těchto roštů stěnovými držáky k vyvýšeným stěnám vany pomocí šroubů (otvory po 
těchto šroubech budou následně po ukončení prací a odstranění bednění zapraveny vodotěsným 
lepidlem). Po vyplnění celého prostoru stojkami budou osazeny třívrstvé desky rozměrů 
0,5×1,5 m, tloušťky 21 mm, doplnění mezer v šikmých oblých částech bude provedeno 
deskami OSB tloušťky 20 mm, které budou upraveny do požadovaných tvarů řezáním před 
uložením, aby došlo k úplnému vyplnění prostoru stropu. Z těchto desek také bude vytvořeno 
bednění čelních stěn desky výšky 300 mm, připojeno hřebíky k rámům AW a tyto rámy 
k deskám OSB opět pomocí hřebíků. Dále postaveno zábradlí kolem tohoto stropu ze sloupků 
Handset, které budou kotveny šrouby do betonu stěn a k těmto sloupkům se přidá zábradlí z latí 
šířky 50 mm a délky 1,5 m. Celková výška zábradlí bude 1,1 m. Bednění stropu bude 
zkontrolováno, zda je stabilní a těsné, aby nám udrželo tíhu betonu spolu s výztuží a beton nám 
nepropouštělo do prostoru servisního ochozu. Všechny prvky tohoto bednění budou dopraveny 
do prostoru vnitřní vany pomocí jeřábu na paletách, odtud nošeny ručně do prostoru uložení. 
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Bednění nastříkáno pomocí vysokotlakého postřikovače a širokopásové trysky 
odbedňovacím přípravkem Peri Clean. 

 
3.6.38 Vložení výztuže do stropní části u „divoké řeky“ 

 
Do stropu v místě „divoké řeky“ vložena výztuž dle výkresu výztuže „Výztuž základu – 

Řezy 1 - Rekreační bazén“ a „Výztuž základu – Řezy 2 - Rekreační bazén“ (součástí 
podkladové dokumentace). Tato výztuž zafixována na místě distančními podložkami Betodis 
po vzdálenostech asi 1 m, krytí výztuže 50 mm. Jednotlivé pruty spojovány svázáním drátem 
jak mezi sebou, tak i k výztuži již zabetonované, a před vložením do bednění uskladněny 
uprostřed vnitřní bazénové vany, odtud budou přenášeny ručně na místo uložení. Výztuž a její 
provedení zkontrolovány statikem. 

Dále vloženy pracny z oceli 100/10 délky 300 mm (celkem 8 ks) pro budoucí uchycení 
sloupů bazénové haly a zafixovány v poloze podle projektové dokumentace přivázáním 
k osazené výztuži. 

 
3.6.39 Betonáž stropní části u „divoké řeky“ 

 
Betonáž stropu o celkovém objemu 1,21 m3 pomocí 1 autodomíchávače s čerpadlem Cifa 

Magnum MK 28 L s objemem bubnu 7 m3, z betonu C35/45 XS2 (CZ) Dmax22 S3. Strop 
bude mít tloušťku 0,3 m. 

Samotné čerpání bude probíhat z druhé pozice pro čerpadlo (viz výkres zařízení staveniště), 
Autočerpadlo vždy přijede na svou pozici, bude ustaveno na místě pomocí výsuvných stojek, 
poté bude roztažen výložník čerpadla do požadované délky směrem do stavební jámy (V této 
době se nesmí v prostoru výložníku čerpadla pohybovat osoby, aby nedošlo k jejich zranění, 
dále nesmí dojít ke kolizi mezi výložníkem čerpadla a sloupy). Zde již bude čekat betonář, 
který bude stát buď na pojízdném lešení Alufix 80. 

Toto lešení bude sestaveno následovně: Nejprve bude přesunuto lešení ve složeném stavu 
pomocí autojeřábu do místa práce (vnitřní vana), zde bude roztaženo pomocí dvou dělníků na 
požadovanou délku 1,9 m (šířka 0,85 m), ukotveno zábradlí uprostřed své délky nahoře i dole, 
přidána podlážka šířky 0,6 m, na tuto konstrukci vloženy nástavce na obě strany, zajištěny 
vodorovnými výztuhami a položena podlážka šířky 0,6 m do výšky 1,7 m. 

 Betonář zachytí hadici čerpadla, nastaví si ji do požadované pozice pro betonáž (asi 1 m ode 
dna bednění) a dá znamení k čerpadlu, aby začalo samotné čerpání betonu. Poté bude spuštěno 
vypouštění betonu z domíchávače a jeho dopravování hadicí čerpadla do míst ukládání betonu. 
Rychlost spouštění betonové směsi musí být taková, aby nedošlo k pohybu vložené výztuže a 
aby bylo zajištěno nepřetržité čerpání betonu. Po provedení vrstvy 300 mm nastane hutnění 
betonové směsi. To bude prováděno ihned po uložení betonu do různých částí a bude 
prováděno ponornými vibrátory Enar AVMU. Hutnění bude probíhat ze stejných míst jako 
čerpání betonové směsi a tak dlouho, aby byl dokonale zhutněn (než bude vyplaveno 
cementové mléko a přestanou vyplavávat bublinky vzduchu). Ponorný vibrátor bude spuštěný 
zapichován do betonu, betonář jej bude držet v ruce s nasazenými rukavicemi. Vzdálenosti 
vpichů od bednění bude 200 mm, vzdálenost mezi vpichy je stanovena výpočtem na 370 mm. 
Po uložení betonu do všech míst dá betonář opět znamení a čerpání bude zastaveno. Poté bude 
výložník čerpadla složen do výchozí pozice (v této době se opět nesmí nikdo pohybovat 
v tomto prostoru skládání), stojky budou vytaženy a složeny a čerpadlo bude moci odjet. 

Beton bude ošetřován kropením a zakrýván v případě vysokých teplot, aby nedocházelo 
k jeho vysušování (průměrná denní teplota v době betonáže by se měla pohybovat kolem 18,9 
°C). 
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3.6.40 Technologická pauza 
 

Po provedení podkladního betonu proběhne technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí 
betonu v délce trvání 3 dny zjištěná výpočtem. Po tuto dobu nebude s betonem nic prováděno, 
bude zajištěna pouze kontrola a případné zakrytí a kropení podle klimatických podmínek a 
venkovní teploty. 

 
3.6.41 Odbednění 

 
Po 3 dnech technologické pauzy bude odstraněno veškeré zbývající bednění. Bednění bude 

očištěno, uskladněno a připraveno k dalšímu použití. Desky z OSB desek budou očištěny, 
uloženy do kontejneru a následně odvezeny na skládku.  

Odbednění venkovní stěny ochozu z bednění Trio Housing bude probíhat tak, že od stávající 
budovy budou odstraněny kotvy Peri SK u prvního rámu, ten přichycen na výložník jeřábu a po 
odstranění spojek BFD mezi prvním a druhým rámem tento rám opatrně, aby nebyl poškozen 
beton, přesunut na skládku bednění. Stejným způsobem odstraněny rámy ostatní. 

Bednění stěny v akumulační nádrži provedeno z rohu a nejprve bude vždy povolen opěrný 
rám SB a odstraněn, poté odpojena spojka DRS držící odstraňovaný kus bednění, ten bude poté 
opatrně odstraněn tak, aby nebylo porušeno ani bednění ani bedněný beton. Takto budeme 
postupovat po jednom kusu rámu až do konce délky bednění. Bednění bude poté naloženo na 
paletu od výrobce a autojeřábem přeneseno na skládku bednění. 

K odbednění zbytku stropu servisního ochozu v pásu širokém asi 2 m budou potřeba 
staveništní světlomety, rozmístěny po prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení na 
prováděné práce. Samotné odbedňování bude provedeno tak, že začneme u kraje bednění 
servisního ochozu, kde nejprve odstraníme stěnové držáky, poté budeme povolovat stojky, 
vždy jen ty, co drží jeden rám. Stojky nám klesnou o několik centimetrů, tím nám klesne i rám 
a my můžeme odstranit desky nad tímto rámem. Desky odstraňujeme tak, abychom 
neznehodnotili beton. Takto pokračujeme pomalu dále, až se dostaneme ke konci bednění. 
Všechny části bednění budou postupně vytaženy do prostoru budoucího schodiště do servisního 
ochozu a zde budou dány na palety od výrobce a pomocí jeřábu přemístěny na skládky bednění. 

Jediné, co zde zůstane, budou zábradlí v prostoru budoucího schodiště a také kolem otvoru 
na sloup tobogánu. 

Bednění stropní desky u „divoké řeky“ bude odbedněno stejným způsobem, jako u stropní 
desky servisního ochozu, tzn. odstranění zábradlí Handset s latěmi, odstranění rámů AW a 
bočních desek, odšroubování stěnových držáků, povolení stojek, které klesnou, opatrné 
odstranění desek jak OSB, tak i bednících, odstranění rámů a stojek po částech. Prvky 
přesunuty pomocí jeřábu na skládku bednění. 

Bednění ochozu Rundflex bude rozebráno tak, že budou povoleny spojky Peri SK, vytaženy 
plastové kónusy, poté rozpojeny jednotlivé rámy spojené spojkami BFD, tyto rámy opatrně 
odstraněny z místa, aby nedošlo k poškození betonu, přichyceny za oka a dopraveny pomocí 
autojeřábu na skládku bednění.  

Všechny tyto prvky budou na skládce bednění očištěny, desky OSB budou přesunuty do 
kontejneru a veškeré systémové bednění připraveno k naložení na nákladní automobil a 
odvezení. 

 
3.6.42 Osazení sloupů v místech „divoké řeky“ 

 
Navaření patních plechů P 20-250/400 na zabetonované pracny pomocí svářečky a poté 

osazení sloupů budoucí bazénové haly, sloupy ocelové TR 250/100/8 v počtu 2 ks vždy po 
jednom odebírány pomocí autojeřábu z nákladního automobilu (autojeřáb postavený na druhé 
pozici dle výkresu „Zařízení staveniště“), nejprve začneme s prvním sloupem a poté stejným 
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způsobem osadíme i druhý. Dbáme na to, aby nám sloup zavěšený na jeřábu nenarazil do již 
osazených sloupů ani do ničeho jiného. Veškeré uchycení sloupů na jeřábu pomocí kotvy 
Shark, která bude pevně dotažena, aby nedošlo k vysmeknutí sloupu při přenosu na místo 
uložení, zde přesně osazeny a vyrovnány na patní plechy a k nim přivařeny. Po celou dobu 
bude sloup držet na kotvě Shark na jeřábu, po provedení sváru bude kotva odpojena od sloupu 
z pojízdné montážní plošiny, která bude již v jámě z předchozího osazování sloupů. Přesné 
místo uložení sloupů dle výkresu „Výkres sestavy ocelové konstrukce – Pohledy“ a „Výkres 
sestavy ocelové konstrukce“ (součást podkladní dokumentace). 

Vše provedeno dle projektové dokumentace odsouhlasené statikem a zkontrolováno 
statikem. 

 
3.6.43 Provedení svislé vnější hydroizolace stěn bazénové vany a servisního ochozu 

 
Provedeno očištění a následná penetrace vnějšího betonu bazénové vany a servisního ochozu 

přípravkem Schönox KH, která bude provedena pomocí malířských hranatých štětek ve dvou 
výškách. První výška bude provedena z podkladního betonu a bude od 0,0 do 2,0 m výšky 
stěny, druhá výška od 2,0 m do 3,5 m provedena z lávky, která bude sestavena mimo prostor 
vany a do prostoru, kde bude potřeba práce ve výšce nad 2,0 m, bude dopravena pomocí jeřábu. 
Lávka bude mít výšku 1400 mm, takže není třeba žádné opatření proti pádu, její sestavení dle 
obrázku (viz bod Materiál). Posledních 0,2 m výšky provedeno shora ze strany výkopu, 
pracovník zde dbá na svou bezpečnost, aby při práci nespadnul do jámy (vzdálenost od 
výkopové jámy po stěnu, kde je třeba udělat tuto vrstvu penetrace je pouze 0,5 m). 

Poté po zaschnutí této penetrace provedena svislá izolace pomocí zubové stěrky ve dvou 
vrstvách celkové tloušťky 4,5 mm hydroizolační bitumenovou stěrkou Sika Igolflex 101. 
Nejprve odspodu provedena první vrstva tloušťky 2,5 mm po celé ploše, tuto vrstvu bude 
provádět jeden pracovník z levé strany (venkovní vana), druhý pracovník ze strany pravé 
(ochoz). Dělníci při provádění první vrstvy dbají na správné překrytí vodotěsné pásky Sika 
vložené ve vodorovné vrstvě stěrky. Po provedení první vrstvy provedena druhá vrstva tloušťky 
2 mm stejným postupem jako první vrstva. Svislá izolace se vlastním zatuhnutím spojí 
vodotěsně s vodorovnou. Opět bude prováděno nanášení stěrky ve dvou výškách, první od 0,0 
m do 2,0 m a druhá od 2,0 do 3,5 m z lávky. Posledních 0,2 m výšky provedeno shora ze strany 
výkopu, pracovník zde dbá na svou bezpečnost, aby při práci nespadnul do jámy (vzdálenost od 
výkopové jámy po stěnu, kde je třeba udělat tuto izolaci je pouze 0,5 m). 

Obě vrstvy budou v případě nepříznivého počasí do 3 hodin od nanesení chráněny přikrytím 
(platí pro teplotu 20°C). Po této době již mohou zůstat odkryté (vrstvy tuhnou při 20°C asi 1-3 
dny, tato doba bude měněna podle počasí a teploty) avšak musí být zakrývány v případě dalších 
prací, aby nedošlo k jejich porušení.  
 

3.6.44 Provedení vnější ochrany vnější svislé hydroizolace pomocí extrudovaného 
polystyrenu 

 
Po zatuhnutí svislé izolace v místech stěn bazénové vany a ochozu provedena ochrana této 

izolace extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035 CS tloušťky 80 mm, polystyren bude 
přenášen na místo uložení pomocí jeřábu v celých balíkách, které budou poté rozdělány a 
polystyren bude nachystán na místo uložení, na stěrkovou izolaci připevněn lepením celoplošně 
pomocí zubové stěrky lepidlem Profilep zároveň ze dvou míst, první bude u venkovní vany 
v prostoru u stávající budovy a druhé bude u servisního ochozu v místě napojení na stávající 
budovu. Lepení polystyrenu v prostoru tohoto ochozu výšky 3,7 m bude probíhat stejným 
způsobem jako předtím penetrace a nanášení hydroizolační stěrky, tzn. první výška do 2,0 m 
z podkladního betonu, druhá výška do 3,5 m z lávky a zbylých 0,2 m ze strany výkopu, 
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pracovník zde dbá na svou bezpečnost, aby při práci nespadnul do jámy (vzdálenost od 
výkopové jámy po stěnu, kde je třeba udělat lepení polystyrenu je pouze 0,5 m). 
 

3.6.45 Vložení zemnícího pásku a provedení zásypu stavební jámy 
 

Po přilepení polystyrenu provedeno vložení zemnícího FeZn pásku v délce 68 m po obvodu 
stavební jámy s vývodem z této stavební jámy pro pozdější napojení na hromosvod, poté 
proveden zásyp vykopanou zeminou v místech obvodu výkopové jámy, Zásyp proveden 
pomocí kolového nakladače Caterpillar 524 H, který bude odebírat zeminu ze skládky umístěné 
u venkovního bazénu a buněk a tato zemina bude převážena automobilem Tatra 815 na místo 
jejího uložení. Zásypy nutno hutnit po 50 cm výšky pomocí reverzní vibrační desky NTC 
VDR26. Ta dopravena do jámy pomocí jeřábu. Zároveň s vyplňováním výkopu zeminou u 
servisního ochozu budou dělníky odstraňovány dřevěné pažnice, které budou přemisťovány do 
servisního ochozu, odkud budou po skončení zásypů odstraněny ven z jámy pomocí autojeřábu. 

Před provedením poslední vrstvy zásypu odstraněny zápory z výkopu a to pomocí 
vibroberanidla PTC 8 HFV. Toto provedeno tak, že bude vibroberanidlo zavěšeno na výložníku 
autojeřábu a tento autojeřáb bude pracovat z obou pozic (viz výkres „Zařízení staveniště“), kde 
bude ustanoven pomocí svých stojek a předpřipravených klínů, z první pozice odstraní 
vibrováním všechny zápory u šachet a z druhé pozice všechny zbylé zápory v jámě (zápory 
místě servisního ochozu). Kvůli bezpečnosti bude dbáno na to, aby se v prostoru vibroberanidla 
nenacházeli žádné fyzické osoby. Poslední vrstva zásypu bude provedena nakladačem po 
odstranění všech zápor a jejich přesunutí ven z výkopové jámy pomocí autojeřábu. Poslední 
vrstva hutnění vibrační deskou bude provedena po zasypání celé jámy. Vyndané pažnice a 
zápory budou očištěny a odvezeny zpět na firmu PMK DRILL s.r.o., se sídlem v Brně na ulici 
Slavíčkova 1a. 

 
3.6.46 Kontrola provedených prací 
 

Všechny otvory provedené v betonu budou uzavřeny pomocí lepidla nepropouštějícího 
vodu, případně přilepením betonových kónusů Peri SK. Po provedení všech předchozích bodů 
pracovního postupu budou zkontrolovány výsledné práce, provedení veškerých betonových 
prvků, rozměry, polohy, svislosti a vodorovnosti, dále rovinatosti, kvalita provedení dilatace 
mezi vnější a vnitřní částí, provedení osazení sloupů jak výškové tak i polohové, provedení 
svárů sloupů. Všechny kontroly a odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu a sepsán zápis 
do stavebního deníku. 
 

3.7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Na provádění bednění, hydroizolace, osazení výztuže, sloupů a provedení betonářských 

prací bude dohlížet mistr. Dále bude dohlížet, aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění 
bude prováděno pravidelně každý den a bude stvrzeno ve stavebním deníku. 

 
3.7.1 Výčet pracovníků: 

  
  1 vedoucí čety – mistr - betonář 

9 tesařů 
12 železářů/svářečů 
6 betonářů/izolatérů 
6 pracovníků pro pomocné práce – stavební dělníci 
1 jeřábník s vazačským a řidičským průkazem 
1 řidič nákladního automobilu Tatra 
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1 řidič nakladače Caterpillar a mininakladače Boxer 
 

3.7.2 Pro stavebního dělníka v tomto rozsahu: 
 
Certifikáty:  

Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb.  

Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle předpisu MPSV č.1/1974  

Doporučené: 
Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 19/1979 Sb. (u 
hornických činností též podle 392/2003)  

Povinné:  
Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle 324/1990 Sb. podle 
ČSN ISO 12480-1  

Doporučené: Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci  

 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a 
kartografie (KKOV) popřípadě vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční 
list (KKOV) 
 

3.7.3 Pro tesaře v tomto rozsahu: 
 
Certifikáty: žádné speciální certifikáty nejsou požadovány zákonem 
požadované vzdělání: 
Ano; § 21 zákona č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním 
listem v příslušném oboru vzdělání, nebo 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s 
maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v 
příslušném oboru, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném 
oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné 
oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o uznání odborné kvalifikace 
vydaný uznávacím orgánem podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 6) doklad o 
ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zák.č.179/2006 Sb.), nebo § 22 zákona 
č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném 
oboru vzdělání, 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v 
příbuzném oboru vzdělání, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v 
příbuzném oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v 
příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o řádném 
ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost 
provozována.  
Praxe: 
Ano; § 22 zákona č.455/1991 Sb.: ad 1) 1 rok praxe v oboru, ad 2) 1 rok praxe v oboru, ad 3) 1 
rok praxe v oboru, ad 5) 1 rok praxe v oboru, nebo 6) vykonání šestileté praxe v oboru. 
 

3.7.4 Pro strojníka obsluhy stavebních strojů/řidiče pracovních strojů a mechanismů 
v tomto rozsahu: 

 
Certifikáty: 

povinné  Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb 
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Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů (KKOV) nebo 
přímo obor 23-65-H/01 – Strojník (RVP) - strojník 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v 
autoservisu (KKOV) nebo přímo obor 23-68/H01 - Mechanik opravář motorových 
vozidel (RVP) – řidič pracovních strojů 
 

3.7.5 Pro izolatéra v tomto rozsahu: 
 
Certifikáty: Nejsou zákonem stanoveny 
Požadované vzdělání: 
Ano; § 21 zákona č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním 
listem v příslušném oboru vzdělání, nebo 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s 
maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v 
příslušném oboru, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném 
oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné 
oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o uznání odborné kvalifikace 
vydaný uznávacím orgánem podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 6) doklad o 
ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zák.č.179/2006 Sb.), nebo § 22 zákona 
č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném 
oboru vzdělání, 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v 
příbuzném oboru vzdělání, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v 
příbuzném oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v 
příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o řádném 
ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost 
provozována.  
Praxe: 
Ano; § 22 zákona č.455/1991 Sb.: ad 1) 1 rok praxe v oboru, ad 2) 1 rok praxe v oboru, ad 3) 1 
rok praxe v oboru, ad 5) 1 rok praxe v oboru, nebo 6) vykonání šestileté praxe v oboru.  
 

3.7.6 Pro svářeče/železáře v tomto rozsahu: 
 
Certifikáty: 

povinné 
Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1 

doporučené 
Tavné svařování oceli (svářečský průkaz) - odborná způsobilost podle ČSN EN 
287-1 

+ profesní kvalifikace pro železáře dle zákona 179/2006 Sb. – 36-062/H - železář 
 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba (KKOV) 
popřípadě přímo obor 23-51-H/01 – Strojní mechanik – u svářeče 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce (KKOV) – u 
železáře 
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3.7.7 Pro betonáře v tomto rozsahu: 
 

Certifikáty: 

doporučené 
Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  

 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce (KKOV) 
 

3.7.8 Pro řidiče jeřábníka v tomto rozsahu: 
 
Certifikáty: 

povinné  
Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky 392/2003 
Sb. podle ČSN ISO 12480-1  

 
Vzdělání:  
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list (KKOV)(7) 
 

3.8 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

3.8.1 Stroje 
 

Všechny stroje a nástroje jsou přímo vlastněny firmou provádějící práce, případně u 
subdodávek firmami, které budou tyto subdodávky provádět, takže není nutné žádný stroj 
pronajímat a tento pronájem platit. Jediná výjimka jsou autodomíchávače, které zapůjčuje 
přímo firma PRESTA-mix, spol. s r.o. a dováží jimi beton. 
 
Jednostranný sklápěč Tatra T815-231S24/340 
 
Použití na převoz zeminy ze skládky na m místo jejího zpětného rozprostření v okolí výkopů 
stavební jámy. Celkový počet: 1 ks. 

 
Obrázek 18 - Tatra 815 

 
Max. tech. přípustná hmotnost 33 000 kg 
Stoupavost při 33 000 kg 81,0 % 
Užitečné zatížení 19 400 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Jednostranně sklopná korba se zadním čelem, objem 12 m3 
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(Zdroj: http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/tezarstvi/dalsi-vozy/6x6-
jednostranny-sklapec) 
 
Kolový nakladač Caterpillar 924 H 
 
Použit na zpětný zásyp výkopové jámy zeminou spolu s nákladním automobilem Tatra 815. 
Celkový počet: 1 ks. 

 
Obrázek 19 - Caterpillar 924 H 

 
Číslo Popis Rozměr 
1 Výška k vršku konstrukce 3227 mm 
6 Celková délka 7147 mm 
13 Celková výška se zvednutou lopatou 5178 mm 
22 Celková šířka přes pneumatiky 2356 mm 
23 Minimální poloměr při zatáčení, přes pneumatiky 5070 mm 
24 Vnější poloměr zatáčení s lopatou v nesené poloze 5675 mm 
 Provozní hmotnost 11 734 kg 
 Objem lopaty 2,8 m3 

 
(Zdroj: http://www.p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/nakladace/kolove-
nakladace/nakladace-11-az-14-tun/caterpillar-924h) 
 
Autojeřáb Liebherr 1030-2.1 
 

Použit na dopravu materiálů jak na skládky, tak i na místa uložení, dále použit na uchycení 
vibroberanidla PTC 8 HFV a dopravu menších strojů do výkopové jámy. Celkový počet 
vozidel: 1 ks. 

Protože hmotnost autojeřábu překračuje povolenou hmotnost podle §15, čísla a), vyhlášky 
číslo 341/2002 – o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích (18 t pro 2 nápravová vozidla), jedná se o nadrozměrnou 
přepravu. Z toho vyplývá, že pro přesun autojeřábu na staveniště bude třeba povolení od 
příslušného silničního správního úřadu – Krajského úřadu v Brně. Ten vydá povolení 
k opakovaným přepravám. Pro tuto přepravu nejsou nutná doprovodná vozidla vybavená 
výstražným světlem oranžové barvy ani doprovod vozidel Policie ČR (doprovodná vozidla pro 
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šířky od 3,2 m, výšky 4,5 m délky 22,5 m a hmotnost 50 t, policejní doprovod od šířky i výšky 
5,5 m, délky 50 m, hmotnosti 150 t). 

 
Maximální nosnost: 35 t/3 m rádius 
Teleskop: 9,2 - 30 m 
Hmotnost jeřábu: 24 t (s protiváhou 2,3 t) 
Protiváha: 5,2 t 
Celková hmotnost: 26,9 t 
Maximální rychlost: 80 km/hod  
Stoupavost: 60 % 
 

 
Obrázek 20 - Rozměry autojeřábu Liebherr 

 
(Zdroj: http://www.klimex.cz/Mobilni-jeraby/Liebherr-LTM-1030-2-1/det/80) 
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Obrázek 21 - Maximální vyložení a maximální břemena na autojeřábu 

 
(Zdroj: http://www.klimex.cz/Mobilni-jeraby/Liebherr-LTM-1030-2-1/det/80) 
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Autodomíchávač s čerpadlem Cifa Magnum MK 28L-80 RH-RHS (s čerpací jednotkou 
PB 806 S7) 
 
Použit na dopravu betonové směsi z betonárky na stavbu a na dopravu směsi do bednění. 
Celkový počet: 4 ks. 
 

 
Obrázek 22 - Autodomíchávač s čerpadlem betonu Cifa Magnum MK 28 L 
 
Nominální kapacita m3 7 
Geometrická kapacita bubnu m3 12,8 
Poměr plnění % 55 
Maximální rychlost bubnu Otáčky/minuta 14 
Maximální teoretický výstup m3/h 61 
Kapacita násypky betonu l 400 
Průměr potrubí mm 100 
Maximální vertikální dosah m 28,1 
Maximální horizontální vzdálenost m 24,1 
Délka ukončovací hadice m 4 
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Obrázek 23 - Dosah autodomíchávače s čerpadlem betonu Cifa Magnum MK 28 L z první 

pozice 
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Obrázek 24 - Dosah z pozice č. 2 

 
(Zdroj: http://pdf.directindustry.com/pdf/cifa-spa/truck-mixer-pumps-the-range-mk-28l-z-80-
115/50140-60193.html) 
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 Iveco Stralis AS 440S45 T/P 
 
Použitý spolu s návěsem Schwarzmüller na dovoz výztuže a sloupů. Celkový počet obou 
vozidel: 1 ks. 

 
Obrázek 25 - Tahač Iveco Stralis AS440S45 T/P 

 
(Zdroj: 
http://web.iveco.com/czech/collections/technical_sheets/Documents/StralisPdfPublic/ASN%20
440S45%20TP.pdf) 
 
Schwarzmüller - 3-nápravový valníkový návěs - stavební materiály 
 
HMOTNOSTI 
Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 t.  
Celková hmotnost (technická) 39 t. 
Zatížení náprav (technické) 27 t. 
Zatížení točnice (technické)12 t. 
Vlastní hmotnost cca 5,8 t. 

 ROZMĚRY 
Vnitřní délka ložné plochy cca 13.620 mm. 
Vnitřní šířka ložné plochy cca 2.480 mm. 
Celková šířka 2.550 mm. 
Ložná výška cca 125 mm nad výškou točnice 
tahače. 
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Obrázek 26 - Návěs Schwarzmüller 

 
(Zdroj:  
http://www.schwarzmueller.com/cs/nova-vozidla/plosinova-valnikova-vozidla/valnikove-
navesy-pro-stavebni-materialy/3-napravovy-valnikovy-naves-stavebni-materialy.html) 
 
Iveco ML 120 EL 21 
 
Použit na dovoz bednění a ostatním menších materiálů jako například polystyrenu, 
hydroizolační stěrky, penetrace, ale také strojů a nástrojů jako mininakladače Boxer, 
vibroberanidla PTC s příslušenstvím, či vibrační desky NTC. Celkový počet: 2 ks. 
 
Rozměry korby: 7200x2500x400 mm 
Celková hmotnost 11 990 kg 
Výška: 2400 mm 
 

 
Obrázek 27 - Iveco ML 120 EL 21 
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Obrázek 28 - Iveco ML 120 EL 21 
 
(Zdroj: http://nakladni-vozy.yauto.cz/iveco-ml-120-el-21-814777.html) 
 
Smykem řízený mininakladač Boxer 532 DX MINI 
 
Použit na zasypávání rýh ve vnitřní části van. Celkový počet: 1 ks.  
 

 
Obrázek 29 - Boxer 632 DX Mini 
 

Technické parametry: 

Hmotnost 1212 kg 

Rozměry (d / š / v) 1956/1372/1372 mm 

Nosnost [kg] 953 kg 
 

(Zdroj: http://www.p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/nakladace/smykem-rizene-
nakladace/smykem-rizene-nakladace-pasove/boxer-boxer-532dx) 
 
Vibroberanidlo PTC 8HFV 
 
Vysokofrekvenční vibroberanidlo s variabilním momentem, upínací hlavou Agriplex 60 t a 
síťovým zdrojem 240 DO pro beranění a zpětné vytahování zápor. Upnuto na rameni jeřábu. 
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Obrázek 30 - Vibroberanidlo PTC 

 
Upínací hlava 
 

 
Obrázek 31 - Upínací hlava 
 
(Zdroj: http://www.ptc.fayat.com/Assets/Client/FTP/PTC/BrochuresPDF/Vibrodrivers.pdf) 
 

3.8.2 Nářadí a pomůcky 
 

Ponorný vibrátor Enur AVMU 
 
Použit na zhutňování betonové směsi při ukládání do svislého bednění. Celkový počet: 4 ks. 

 

Obrázek 32 - Vibrátor Enur AVMU 
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Vibrační 
hlavice 

Průměr (mm) Délka (mm) Hmotnost (kg) Výkonnost 
(m3/hod) 

Otáčky 
(ot/min) 

AX  58 58 410 5,5 35 12500 
 
(Zdroj: 
www.enar.cz/Vibrovani_betonu/Prenosne_mechanicke_ponorne_elektricke_vibratory/avmu) 
 
Svářečka Güde MIG 192/6 K 
 
Jedná se o pojízdný svářecí agregát se 6-ti stupňovým přepínáním svářecího proudu, 
nastavením rychlosti podávání drátu, chladícím ventilátorem a přepínačem napětí 230/400 V, 
určený pro MIG/MAG svařování v ochranné atmosféře (CO2/argon/směsný plyn) svářecími 
dráty Ø 0,6-1,0 mm (cívky do 5 kg), délka svářecí hadice 3 m. 
Použita na sváry výztuže a na svařování ocelových sloupů ke kotvícím plechům a těchto plechů 
k zabetonovaným pracnám. Celkový počet: 1 ks. 
 

 
Obrázek 33 - Svářečka Güde MIG 192/6 K 

 
 
(Zdroj: www.nejlevnejsihobby.cz/svarecka-gude-mig-1926-doprava-zdarma-p-4981.html) 
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Reverzní vibrační deska NTC VDR26 
 
Použita na zhutňování nasypávané zeminy do vykopaných rýh a jam. Celkový počet: 1 ks. 

 

Výrobce NTC  

Hmotnost  160 kg  

Otáčky motoru  3 600 ot./min  

Výkon motoru  4,8 kW  

Odstředivá síla  26 kN  

Maximální rychlost  22 m/min  

Frekvence úderu  95 Hz  

Palivo  benzín  

Rozměry hutnící desky (š x d) 450 x 700 mm 

 
Obrázek 34 - NTC VDR 26   (Zdroj: http://www.hutnici-stroje.cz/vdr-26)  
  
Samohybná nůžková stavební plošina Compact 8W 
 
Použito na práce ve výškách, hlavně na osazování sloupů. Celkový počet: 1 ks. 

 
Obrázek 35 - Compact 8W 

 
Pracovní výška 8,27 m 
Výška podlahy pracovního koše  6,27 m 
Možnost pojezdu do pracovní výšky 8,27 m 
Maximální nosnost koše 450 kg 
Délka ve složeném stavu (A) 2,31 m 
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Šířka (B) 1,20 m 
Výška ve složeném stavu (se zábradlím) (C) 2,14 m 
Vnější poloměr otáčení 2,50 m 
Celková hmotnost 1950 kg 
 
(Zdroj: http://www.rothlehner.cz/detail-plosiny.php?id=86) 
  
Svěrka na plech – Shark 
 
Použita na zvedání ocelových sloupů na háku autojeřábu. 
Celkový počet kusů: 1. 
Nosnost 1000-3000 kg 
Minimální ztížení je 10% udávané nosnosti = 100 kg 
Maximální tvrdost povrchu HRC 40 
 
(Zdroj: http://www.altosystems.cz/441-sverka_na_plech_-
_shark#!prettyPhoto) 
         Obrázek 36 – Shark 
Vibra ční lišta Atlas Copco Dynapac BV 30 
 
Použita na hutnění betonu v deskách, 
stropech. Celkový počet kusů: 3. 
 

 
Obrázek 37 - Vibrační lišta 

Pojízdné lešení ALUFIX 80 
 
Pojízdné lešení pro práce penetrační a 
stěrkové, případně jiné ve výškách do 3,7 
m. Počet kusů: 3, počet nástavců: 6, počet 
vodorovných výztuh: 6, počet podlážek: 6. 
 
Pracovní výška 2,29-3,7 m 
Výška podlahy 1,7-2,9 m 
Váha 40 kg 
Velikost pracovní plochy 0,6×1,9 m 
Maximální zatížení podlahy 200 kg/m2 
 
(Zdroj: http://www.leseni-
alfix.cz/leseni/leseni-pojizdne/alfix-80-200-
pojizdne-interierove-leseni/) 
       Obrázek 38 - ALUFIX 80 s nástavcem 

3.8.3 Další nástroje a pomůcky 
 
Standardní vybavení pro zhotovení bednění jako jsou palice, kladiva, kombi klíč s ráčnou, 

vysokotlaký postřikovač s širokopásovou tryskou pro nástřik odbedňovacího prostředku. 

Rukojeť Obouruční 
Délka hliníkové lišty 1,5 m 
Hmotnost hnací jednotky 13,5 kg 
Hmotnost lišty 6,5 kg 
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Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, šňůry, olovnice, teodolit, lať. 
Dále pak kolečka, lopaty, prodlužovací kabely, stojany na vyvěšení kabelů a světel, 

světlomety, hliníkové žebříky. 
                                                                                                 

3.8.4  Pomůcky BOZP 
 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při pohybu 
mimo kabinu stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu. 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro svářeče: svářečská kukla, 
pracovní oděv, obuv, svářečské rukavice, svářečské brýle. 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: pracovní 
oděv, obuv. 

Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky: ochranné brýle, respirátor. 
 
3.9 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 

 
3.9.1 Kontrola vstupní 

 
a. Kontrola p ředchozích prací 

 
Za přítomnosti Technického stavebního dozoru (TDI) a stavbyvedoucího bude 

zkontrolováno po ukončení zemních prací, přeměřením hloubka dna stavební jámy, sklony 
svahů, stav a umístění provedeného pažení a vodorovnost dna, dále hloubka dna základových 
pasů, vodorovnost a úprava základové spáry. Všechny odchylky dle kontrolního a zkušebního 
plánu. Toto bude zapsáno do stavebního deníku 

 
b. Vstupní kontrola materiálu 

 
Beton – konzistence, třída a doba zpracovatelnosti - dle dodacího listu, vytvoření 2 

zkušebních těles a jejich zaslání na zkoušení po 28 dnech 
Ocel – druh, počet a rozměry, průměry prutů, tvar – dle dodacího listu 
Stěrka Sika Igolflex 101 – množství a stav dodávky 
Bednění – kontrola množství, druhů prvků a kvality prvků dle dodacího listu a projektové 

dokumentace. 
Sloupy – druh a rozměry dle dodacího listu a projektové dokumentace 
Všechny odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu. 
 
3.9.2 Kontrola mezioperační 

 
Provedení kontroly tvarové rovinatosti, čistoty a uložení výztuže a její kontrola statikem 

před započetím betonáže. Dále kontrola natření bednění odbedňovacím prostředkem a kontrola 
správného sestavení bednění, kontrola ukládání betonové směsi a hutnění kontrola umístění, 
svislosti a přivaření sloupů, provedení vnějšího krytí hydroizolace polystyrenem. Všechny 
odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu. Zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku. 

 
3.9.3 Kontrola výstupní 

 
 Za přítomnosti Technického stavebního dozoru (TDI) a stavbyvedoucího bude 

zkontrolováno po ukončení betonářských prací provedení veškerých betonových základových 
prvků, rozměry, polohy, svislosti a vodorovnosti, dále rovinatosti, kvalita provedení dilatace 
mezi vnější a vnitřní částí, provedení osazení sloupů jak výškové tak i polohové, provedení 
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svárů sloupů. Všechny odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu a sepsán zápis do 
stavebního deníku. 

 
3.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 
při provádění bude dodrženo zejména: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 sb. (bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků) 
- Nařízení vlády č. 362/2005 sb.(bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) 
- nařízení vlády č.101/2005Sb. O podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- nařízení vlády č.361/2007., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon č. 309/2006 Sb. (vychází z evropské legislativy – investor zadává stavebníkovi, 

aby zvolil potřebný počet koordinátorů, kteří zajistí bezpečnost a ochranu zdraví 
pracovníků). 

- Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
 Více o BOZP viz samostatný dokument 
 

3.11 EKOLOGIE 
 
Při provádění betonářských prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. 

Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace, 
musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě 
musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a 
ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno 
čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje 
se použití úkapových van. V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasící 
přístroj. Na staveništi budou osazeny kontejnery na odpad (směsný komunální odpad, dřevo, 
plasty, žárovky a zářivky, látkami znečištěné oděvy a lahve od přípravků, beton). 

 
Nakládání s odpady: 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 183/2001 Sb. kterou se vydává katalog odpadů a 
stanoví další seznamy odpadů 
 
V tomto předpisu řešeno nakládání pouze s odpady, které budou produkovány v této stavební 
etapě – základy a osazení sloupů, a neřešeno nakládání s odpady během celé délky stavby. 
17 01 01 Beton rozmělnění a rozprostření do stavebních cest 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou 

nebo obsahují nebezpečné látky 
odvoz na skládku 
 

20 03 01 Směsný komunální odpad uložen do kontejnerů a odvezen na skládku 
17 04 05 Železo a ocel odvoz do výkupny kovového odpadu 
17 02 01 Dřevo odvoz na skládku 
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4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB Ě 
 

4.1.1 Identifika ční údaje stavby 
 

Název stavby:  Wellness Kuřim 
Místo stavby:       Blanenská 1082, 664 34 Kuřim 
Charakter stavby:       Přístavba 
Odvětví:       Občanská vybavenost 
Způsob financování:      Veřejný rozpočet 
 

4.1.2 Identifika ční údaje investora 
 

Investor:   Město Kuřim, Jungmannova 968, 
664 34 Kuřim 

4.1.3 Identifika ční údaje projektanta 
 

Firma:       Tipro Projekt s.r.o. 
Adresa:  Kociánka 8/10, 612 00 Brno  
IČ: 26944685 
Odpovědný projektant:   Ing. Vítězslav Titl 
Číslo autorizace:   ČKAIT – 1003275 (Pozemní 

stavby) 
 

4.1.4 Identifika ční údaje generálního dodavatele 
 

Generální zastoupení:     IMOS Brno, a.s. 
Olomoucká 174, 627 00 Brno 
 

4.1.5 Základní parametry stavby 
 

Počet podlaží:       1x suterénní 
1x nadzemní 

Zastavěná plocha:       338 m2 
Obestavěný prostor:      2296 m3 
Střecha:  Ocelová jednoplášťová, nosníky 

uloženy na ocelových sloupech 
přístavby a na původních sloupech a 
obvodovém zdivu v místě napojení 
na stávající objekt 

 
4.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 

 
Objekt, nacházející se na ulici Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, je navržen jako dvoupodlažní 

(1 nadzemní podlaží a 1 podzemní, jehož podlaha v místě řešené dostavby navazuje na terén). 
Rozměry jsou 20,35×12,69 m (vnitřní část) a 6,35×8,6 m (venkovní část), výška 7,93 m ode 
dna rekreačního bazénu (-5,200m). (Výška měřena bez tobogánu). Zastavěná plocha bez 
tobogánu je 338 m2 a obestavěný prostor bez tobogánu je 2296 m3. Zastřešení provedeno 
ocelovou jednoplášťovou střechou, nosníky uloženy na sloupy a v místě napojení na stávající 
objekt na původních sloupech a obvodovém zdivu. Svislé nosné prvky řešeny jako ocelové 
sloupy z profilů 100 × 250 mm, fasáda prosklená z hliníkových profilů s vodorovnými a 



73 
 

svislými slunolamy. Vodní hladina bazénu nepravidelného tvaru (s hloubkou vody 1,2 m) je 
propojena proplavávacím kanálem s venkovním bazénem, do něhož ústí 75m dlouhý uzavřený 
tobogan. Přístup na schodiště ke startu toboganu je jednak z úrovně rekreačního bazénu a dále 
i z galerie, která probíhá v úrovni 1.NP nad rekreačním bazénem. Do venkovního bazénu bude 
z úrovně terasy v 1.NP spadat vodní stěna o šířce 6m. Rekreační vnitřní bazén obsahuje řadu 
vodních atrakcí - divokou řeku, vodní hřib, vodní chrliče, masážní trysky, vodní houpadlo, 
protiproud, dnové vzduchové perličky, vodní masážní lůžka. Komunikační propojení 
rekreačního bazénu s bazénovou halou v 1.NP (s plaveckým bazénem) řešeno vnitřním 
zaobleným schodištěm spojujícím ochoz rekreačního bazénu s galerií nad bazénem, nebo 
tobogánovým schodištěm, nebo výtahovou plošinou pro osoby se sníženou schopností 
pohybu.(1) 

Pozemek ve vlastnictví investora rozprostírající se na parcelách číslo 2980/1, 2980/2, 
2976/3, 2977/1, 2983/1, 2985, 2982/1, 2982/2 v katastrálním území Kuřim, kraj Jihomoravský. 

  
4.2.1 Členění stavby na stavební objekty 

 
SO 01 – Wellness centrum 
SO 01.01 – Rekonstrukce stávajícího bazénu 
SO 01.02 – Rekreační bazén – nová stavba 
SO 02 – Komunikace 
 

4.2.2 Obecné informace o procesu 
 
Předpis je zpracován pro proces dokončení svislých konstrukcí a následná konstrukce nosné 

části střechy. 
Dokončením svislých konstrukcí se rozumí, po osazení sloupů a zalití betonem a vytvoření 

betonových bazénových van, jejich následné zavětrování ocelovými táhly ϕ20 a zpevnění 
horizontálními výztuhami z oceli. 

Střešní konstrukce bude tvořena ocelovými válcovanými profily HEA 500, případně HEB 
500, které budou osazeny v příčném směru haly na jedné straně na nové sloupy a na straně 
druhé u stávajícího objektu na původní ocelové sloupy, případně na obvodové stěny. Na těchto 
nosnících bude položený trapézový plech TR 85/280/0,75 mm a na něm vrstvy izolací 
tepelných a hydroizolací, které tento předpis neřeší. Zavětrování ve střeše řešeno pomocí 
profilů TR 60/60/5. 

Ve střešní konstrukci vytvořeny výměny z profilů HEA 500 pro vynesení prosklené galerie a 
pro vynesení tobogánu (toto vynesení galerie provedeno pomocí táhel ϕ45 mm z oceli S 355, 
táhla tobogánu tento předpis neřeší) a také pro místnost se startem tobogánu, která bude 
postavena na těchto výměnách ve střešní konstrukci. Tuto stavbu tobogánu ani místnosti pro 
start tobogánu tento technologický předpis neřeší, ve střeše připraven otvor v místech 
budoucího osazení vnitřního sloupu tobogánu. 

Všechny ocelové konstrukce budou po osazení opatřeny nátěry, a to 2 komponentním 
základním nátěrem na bázi epoxidových pryskyřic s protikorozní ochranou a 2 komponentním 
povlakem na bázi epoxidových pryskyřic s odolností proti křídování a se stabilitou barevného 
odstínu. 
 

4.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 

4.3.1  Převzetí pracoviště 
 

Práce bude provádět stejná firma, jako základové práce a osazení sloupů, takže k předání 
pracoviště nedochází. 
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4.3.2 Připravenost staveniště 
 

Staveništní komunikace provedeny ze štěrku 16-32 mm. Šatny pro pracovníky stavby spolu 
s WC a sprchami řešeny ve zděných šatnách venkovního bazénu, zde také napojení na elektřinu 
přes staveništní rozvaděč s elektroměrem a také na vodu přes dočasný vodoměr. Na staveništi 
za brouzdalištěm umístěna buňka pro mistra, pro stavbyvedoucího a pro technický dozor 
investora dále buňka na drobný materiál a nástroje, tyto buňky postaveny na podklad ze štěrku 
16-32 mm a k nim vedoucí cesta ze staveništní komunikace také ze štěrku 16-32 mm. Stavební 
jáma odvodněna pomocí rigolů do studně, odtud čerpána čerpadlem do kanalizace. Venkovní 
bazénová hala oplocena plotem se zábradlím výšky 1,1 m. Vjezd na staveniště řešen z ulice U 
Stadionu, výjezd na parkoviště u stávajícího bazénu. U vjezdu ve stávající dřevěné chatce 
umístěn hlídač. 

 
4.3.3 Připravenost stavby 

 
Stavba oplocena, provedeny hydroizolace a vybetonovány obě bazénové vany, do vnitřní 

vany ukotveny a zabetonovány sloupy bazénové haly, proveden zhutněný zásyp všech 
provedených výkopů. Dále provedeny kotevní hlavice na původních sloupech v místě napojení 
stávající budovy na novou a osazení kotev do stávající obvodové stěny v tomto styku nové haly 
se starou pro navaření vazníků. 

 
4.4 MATERIÁL 

 
4.4.1 Materiál 

 
Pol Název Profil Celkem 

ks 
Délka 
1 ks 
(m) 

Délka 
celkem 

(m) 

Hmotnost 
kg/m 

Hmotnost 
kg 

1 Kotevní plech P 18/100/100 48 0,10 4,8 2,5 11,7 
2 Výztuha TR 250/100/8 6 2,05 12,3 40,2 494,7 
3 Výztuha TR 250/100/8 10 1,97 19,7 40,2 790,3 
4 Výztuha TR 250/100/8 1 1,76 1,8 40,2 70,8 
5 Výztuha TR 250/100/8 5 2,01 10,1 40,2 404,2 
6 Zavětrování Φ20 1 30,00 30,0 2,5 75,0 
7 Zavětrování Φ20 2 31,40 62,8 2,5 157 
8 Vazník HEA 500 1 8,82 8,8 166,0 1464,1 
9 Vazník HEA 500 2 4,18 8,4 166,0 1387,1 
10 Vazník HEB 500 1 13,85 13,9 187,0 2590,0 
11 Vazník HEA 500 1 13,85 13,9 166,0 2299,1 
12 Vazník HEA 500 2 3,93 7,9 166,0 1304,1 
13 Vazník HEA 500 2 13,10 26,2 166,0 4349,2 
14 Vazník HEA 500 4 13,28 53,1 166,0 8814,6 
15 Plech hlavice 

sloupu 
P 20/260/320 11 0,32 3,5 40,8 143,7 

16 Plech 
zaslepení 

P 10/300/490 11 0,49 5,4 23,6 126,9 

17 Nosník 
lemování 

U 490/150/5 1 44,05 44,1 31,0 1366,0 

18 Výměna 
tobogánu 

HEB 500 1 1,97 2,0 187,0 368,4 
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19 Výměna 
tobogánu 

HEA 500 2 1,97 3,9 166,0 654,0 

20 Výměna pro 
táhla 

U 240 10 1,97 19,7 33,2 654,0 

21 Plech výměn P 10/200/450 72 0,45 32,48 15,7 508,7 
22 Táhlo Φ45 6 3,90 23,4 12,5 291,80 
23 Výztuha krajní TR 250/100/8 6 2,21 13,2 40,2 532,4 
24 Výztuha krajní TR 250/100/8 3 2,22 6,7 40,2 267,7 
25 Výztuha 

střední 
TR 60/60/5 50 1,96 98,2 8,4 826,8 

26 Zavětrování 
střešní 

TR 60/60/5 20 2,95 59,0 8,4 496,8 

27 Výměna 
schodiště 

HEA 160 1 14,94 14,9 24,7 369,0 

28 Kotvení 
podhledu 

L 120/80/3 20 12,90 258,0 4,7 1215,2 

29 Zaslepení 
HEB/HEA 

500, 13,85 m 

P 12/230/444 3 0,23 0,7 16,5 11,6 

30 Zaslepení HEB 
500, 13,85 m 

P 12/75/444 2 0,075 0,15 5,0 0,8 

31 Zaslepení 
HEA 500, 
13,85 m 

P 12/360/444 1 0,36 0,36 24,7 8,9 

32 Zaslepení 
HEA 500, 
13,85 m 

P 12/165/444 1 0,165 0,17 11,0 1,9 

33 Plech rohů P 10/250/410 2 0,41 0,82 17,9 14,7 
34 Spoje U 240 P 10/100/200 20 0,2 4,0 3,5 14,0 
35 Plech u táhla 1 P 10/200/200 5 0,2 1,0 7,0 7,0 
36 Plech u táhla 2 P 10/70/225 10 0,07 0,7 2,8 2,0 
37 Plech u táhla 3 P 20/200/200 5 0,2 1,0 19,6 19,6 

Součet Kg 32114 
Přirážka 5 % 1605,7 
Celkem Kg 336719,7 

 
Krytina 
Pol Název Profil Rozměry 

(mm) 
Hmotnost 
1 ks (kg) 

Počet 
ks 

Plocha 
celkem 
(m2) 

Hmotnost 
celkem (kg) 

1 Plech TR 85/280/0,75 1120×6500 58,24 38 276 2213,1 
 
Matka DIN 934 M42 – 9 ks (na táhla) 
Šroub M20 s matkou – 48 ks (zavětrování sloupů haly) 
Samovrtné šrouby do oceli EJOT – Nerez SAPHIR – 8ks/m2 – celkem 276 m2 → spotřeba 
2208 ks → celkem 5 krabic po 500 ks 
2K-Deripox Protec ZP, světle šedý odstín – spotřeba 0,12 l/1 m2, celkem 609 m2 → 73,1 l → 3 
balení (31,5+3,5 kg) 
2K-Deripox EG 687 – spotřeba 0,14 l/1 m2, celkem 609 m2 → 85,26 l → 3 balení (30+5 kg) 
Poznámka: Na ocelové prvky použita ocel S235, na táhla S355 
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4.4.2 Primární, sekundární doprava 
 

A. Primární doprava 
 

Veškeré ocelové prvky haly přivezeny z firmy Ferona a.s., Pobočka Brno, sídlící na ulici 
Vídeňská 291/89, 630 00, Brno pomocí tahače Iveco Stralis AS 440S45 T/P s třínápravovým 
valníkovým návěsem značky Schwarzmüller s výškou 3,7 m. 

 
B. Sekundární doprava 

 
Sekundární doprava materiálů na stavbě řešena pomocí autojeřábu, plošin, ručně, případně 

kolečky. 
 

C. Skladování 
 

Ocelové vazníky a jiné prvky přiváženy podle potřeby na stavbu vždy v den započetí jejích 
ukládání do určitých částí dle technologického postupu, ukládány na místo jejich uložení 
jeřábem přímo z valníku po dovezení na stavbu, takže k jejich skladování nedochází. 

 
4.5 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:30. Práce na bazénové hale s montáží střešní 

konstrukce budou prováděny v čase červen-září 2013 za příznivých klimatických podmínek, 
tzn. ne za deště, sněhu, mrazu, mlhy s viditelností menší než 30 m, větru nad 11 m/s (8 m/s při 
pracích ve výškách nad 5 m). Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací 
je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci 
musí být proškoleni BOZP. 

Podrobné předpisy BOZ pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých vyhláškách, 
státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu 
respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. 

Přístupová cesta na staveniště vede z přiléhající komunikace s parkovištěm a dále z ulice U 
stadionu. Napojení elektřiny a vody pro potřeby stavby bude provedeno z venkovních zděných 
šaten letního bazénu, kde budou sloužit také jako zázemí pro dělníky s šatnou, WC a sprchami. 
Pro zjištění spotřebovávaných energií bude na odběru vody zřízen dočasný vodoměr a elektřina 
odebírána přes rozvodnou skříň s elektroměrem. Celé staveniště bude oploceno sloupky a 
pletivem do výšky 1,8m, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaným osobám. Venkovní 
bazénová vana bude chráněna před pádem osob dočasným ocelovým zábradlím výšky 1,1 m s 
betonovými podstavci ve vzdálenosti 1 m od této vany. Větší stroje a nástroje do jámy 
dopravovány pomocí autojeřábu. Práce na plošině budou prováděny tak, aby se žádný 
pracovník nevykláněl ven z této plošiny a tak, aby se pod pracovníky na plošině nepohybovaly 
osoby. Prostor ve stropu nad akumulační nádrží v  místě pozdějšího osazení sloupu tobogánu o 
průměru 1,1 m bude zabezpečen proti pádu osob, případně proti nájezdu plošiny tak, že bude 
přikryt trámky 100×100 mm a na ně přibity desky OSB, tyto trámky přišroubovány k betonu 
šrouby do betonu tak, aby nedošlo k jejich posunu. Tímto zamezíme vjezdu plošiny na toto 
zakrytí. OSB desky budou označeny červenobílou páskou tak, aby byly vidět, a každý 
pracovník bude seznámen s tímto zakrytým otvorem a proškolen, aby na desky OSB 
nevstupoval. 
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4.6 PRACOVNÍ POSTUP 
 

• Kontrola předchozích prací 
• Osazení výztuh 
• Osazení kotevních plechů a zavětrování sloupů 
• Osazení plechů hlavic sloupů 
• Osazení příčných vazníků 13,28 m a 13,85 m 
• Osazení podélných vazníků 3,93 a 4,18 m 
• Osazení příčných vazníků 13,10 m a 8,82 m 
• Osazení výměn tobogánu a výměn pro táhla 
• Osazení výměny schodiště 
• Osazení střešního zavětrování a výztuh 
• Osazení nosníku lemování 
• Osazení plechů zaslepení 
• Osazení táhel pro budoucí galerii 
• Osazení kotvení podhledu 
• Provedení nátěrů 
• Montáž trapézového plechu 
• Kontrola provedených prací 

 
Všechny práce a osazování prvků budou prováděny dle výkresu „Výkres sestavy ocelové 

konstrukce – Pohledy“ a „Výkres sestavy ocelové konstrukce “ (oba součást podkladní 
dokumentace). Prvky budou vázány na autojeřáb pomocí textilních pásů, aby nedošlo k jejich 
poškození či znehodnocení povrchu. 
 

4.6.1 Kontrola p ředchozích prací 
 

Před započetím prací na hale bazénové vany budou zkontrolovány předchozí výsledné práce, 
provedení veškerých betonových prvků, rozměry, polohy, svislosti a vodorovnosti, dále 
rovinatosti, kvalita provedení dilatace mezi vnější a vnitřní částí, provedení osazení sloupů jak 
výškové tak i polohové, provedení svárů sloupů. Všechny odchylky musí být dle kontrolního a 
zkušebního plánu a sepsán zápis do stavebního deníku. 

 
4.6.2 Osazení výztuh 

 
Osazení výztuh sloupů provedeno z prvků TR250/100 různých délek dle tabulky materiálů, 

umístění výztuh dle výkresu (viz výše). Jeřáb (ustanoven na pozici 2 podle výkresu „Zařízení 
staveniště“ – součást příloh) vždy danou výztuhu přenese na místo uložení (začneme 
s ukládáním u sloupů v levé části vnitřní vany, zde výztuhy 2,05 m, a postupně se budeme 
přesunovat směrem proti směru chodu hodinových ručiček na výztuhy 1,97 m ve střední části, 
2,01 a 1,76 m v části pravé) zvedne do požadované výšky (4,23 m ode dna bazénu, projektová 
výška -0,970 m) a zde jej ponechá mezi sloupy (prvek bude stále zavěšen). Při pohybu 
s břemeny dbá jeřábník na bezpečnost pracovníků a také na to, aby nenarazil s břemenem do 
sloupů ani do jiných prvků. K osazované výztuze poté přijedou pracovníci na plošině Compact 
8W, tuto plošinu si ustaví v požadované výšce tak, aby mohli provést přesné usazení a poté 
přivaření výztuhy nejprve na jednom konci, poté na druhém. Sváry budou koutové ze všech 
stran prvku, prováděné svářečkou Güde MIG 192/6 K, která bude stát na plošině (připojení ke 
zdroji elektřiny provedeno do zástrčky na této plošině, další zástrčka se nachází v dolním dílu 
plošiny, zde bude napojen kabel k rozvodné skříni v šatnách). Po provedení svaru na obou 
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stranách výztuhy bude výztuha odpojena od jeřábu a proběhne stejný postup pro všechny 
ostatní výztuhy. 

 
4.6.3 Osazení kotevních plechů a zavětrování sloupů 

 
Nejprve bude přivezená táhla ϕ20 mm nastříhána na požadované délky zavětrování, poté 

bude ukotven pomocí šroubu M20 s maticí vždy na obě strany táhla kotevní plech, šrouby 
dotahovány pomocí elektrického rázového utahováku SS09-24 DWT. Poté budou prvky 
přesunuty do míst bazénové vany, kde budou odebírány a přenášeny do plošiny (postupně vždy 
8 potřebných kusů). 

Osazení kotevních plechů pro ukotvení zavětrování a bude postupovat stejným směrem jako 
osazování výztuh, z plošiny Compact 8W (která bude osazena svářečkou Güde MIG 192/6 K) a 
z prostoru bazénové vany. Z plošiny budou osazovány plechy ve výškách 7,65 m (+2,450 m), 
4,23 m (-0,970 m), 4,22 m (-0,870 m) a 2,04 m (-3,16 m) ode dna bazénové vany, ze dna vany 
budou osazovány plechy ve výšce 1,14 m (-4,060 m) ode dna vany. Poloha prvku bude vždy 
přesně zaměřena pomocí pásma, plech (s již osazeným zavětrováním) poté bude přidržen 
jedním pracovníkem a druhý jej navaří na sloup. Po provedení plechů horních bude sestoupeno 
níže a provedeno kotvení plechů spodních.  Pracovníci navařující plechy ze dna vany mohou 
svařovat po poodjetí plošiny z místa, kde budou pracovat, aby nedošlo ke zranění v případě 
pádu zavětrování či nářadí z plošiny. Celkem bude osazeno z plošiny 37 plechů a z vany 11 
plechů (tedy celkem 24 zavětrování). 
 

4.6.4 Osazení plechů hlavic sloupů 
 

Osazení plechů hlavic sloupů bude probíhat z plošiny Compact 8W (s umístěnou svářečkou 
Güde MIG 192/6 K). Směr osazování bude stejný jako v případech předtím, ovšem plechy se 
umísťují pouze na sloupy, na kterých budou ležet konce vazníků (tzn. 11 sloupů předních). Na 
plošině bude umístěno všech 11 prvků (přeneseny ručně do plošiny). Prvek bude vždy osazen 
přesně na místo, přidržen jedním pracovníkem a druhý jej ze všech stran navaří na sloup 
koutovým svarem. Po tomto navaření bude plošina posunuta k dalšímu sloupu a postup se 
opakuje. 

 
4.6.5 Osazení příčných vazníků 13,28 m a 13,85 m 

 
Osazení vazníků bude probíhat z autojeřábu Liebherr 1030-2 (ustaven a zapatkován na 

pozici číslo 2 dle výkresu „Zařízení staveniště“) za pomoci 2 plošin Compact 8W (na obou 
umístěna svářečka Güde MIG 192/6 K). Dále budou na plošinu ručně přineseny plechy 
zaslepení těchto nosníků 13,85 m (zaslepení u stávající budovy) a plechy výměn. Prvek bude 
vždy na návěsu vazačem přivázán k háku autojeřábu, ten jej poté přenese do prostoru vnitřní 
vany bazénu na místo uložení (při přesunu se nesmí pod břemenem pohybovat osoby). Zde již 
budou čekat plošiny Compact 8W se dvěma pracovníky na každé z nich. Ti navedou vazník 
pomocí dřevěných tyčí na přesné místo osazení a poté dají pokyn jeřábníkovi k pomalému 
spouštění vazníku (zároveň tento vazník přidržují dřevěnými tyčemi), až dosedne na sloup na 
jedné straně a buď na původní obvodovou stěnu (na této stěně budou navařeny kotvy pro 
navaření vazníků, tyto kotvy navařeny v dřívější době, proto je tento předpis neřeší – toto platí 
pro vazníky 13,28 m), nebo z boku na místo ukotvení k původním ocelovým sloupům na straně 
druhé (sloupy z 2×U, na těchto sloupech budou navařeny kotevní desky pro navaření vazníku, 
tyto desky navařeny v dřívější době, proto je tento předpis neřeší – toto platí pro vazníky 13,85 
m). Poté bude vazník zároveň z obou stran přivařen pomocí koutových svarů. Poté přijede 
jedna plošina doprostřed vazníku a odpojí jej od háku jeřábu. Nejprve bude osazen vazník HEB 
500, po něm vazník HEA 500, oba délky 13,85 m, na ně navařeny plechy zaslepení (viz tabulka 



79 
 

materiálů, položky 29-32), po nich 4 vazníky délky 13,28 m od nejvzdálenějšího po nejbližší u 
pravého konce haly (vše dle výkresů viz výše). Na tyto vazníky budou dále v přesných místech 
navařeny plechy výměn (u vazníků 13,85 m v počtu 5 a 14 ks, dále na první vazník vpravo 
délky 13,28 m 12 ks, na druhý 8 ks, na třetí 4 ks, na čtvrtý 3 ks). 

 
4.6.6 Osazení podélných vazníků 3,93 a 4,18 m 

 
Osazení vazníků bude probíhat z autojeřábu Liebherr 1030-2 (ustaven a zapatkován na 

pozici číslo 2 dle výkresu „Zařízení staveniště“) za pomoci 2 plošin Compact 8W (na obou 
umístěna svářečka Güde MIG 192/6 K). Prvek bude vždy na návěsu vazačem přivázán k háku 
autojeřábu, ten jej poté přenese do prostoru vnitřní vany bazénu na místo uložení (při přesunu 
se nesmí pod břemenem pohybovat osoby). Zde již budou čekat plošiny Compact 8W se dvěma 
pracovníky na každé z nich. Ti navedou vazník pomocí dřevěných tyčí na přesné místo osazení 
a poté dají pokyn jeřábníkovi k pomalému spouštění vazníku (zároveň tento vazník přidržují 
dřevěnými tyčemi a otáčí tak, aby prošel mezerou mezi dvěma již osazenými vazníky a poté 
zase zpět), až dosedne svými konci buď k navařeným plechům výměn anebo k plechu výměny 
z jedné strany a sloupu ze strany druhé. Poté bude vazník zároveň z obou stran přivařen 
koutovým svarem ze všech stran, u sloupu bude přivařen pouze spodní stranou. Poté přijede 
jedna plošina doprostřed vazníku a odpojí jej od háku jeřábu. Nejprve bude osazen vazník 
délky 4,18 m v prostoru posledního levého sloupu a stávající budovy, po něm 2 vazníky délky 
3,93 m více vpravo a nakonec vazník délky 4,18 m tvořící s předchozím vazníkem stejné délky 
vymezený prostor pro místnost se startem tobogánu (vše dle výkresů viz výše). Dále budou 
navařeny plechy výměn přesně na místech dle výkresu v celkovém počtu 10 ks (zleva 
2+1+1+6). 

 
4.6.7 Osazení příčných vazníků 13,10 m a 8,82 m 

 
Osazení vazníků bude probíhat z autojeřábu Liebherr 1030-2 (ustaven a zapatkován na 

pozici číslo 2 dle výkresu „Zařízení staveniště“) za pomoci 2 plošin Compact 8W (na obou 
umístěna svářečka Güde MIG 192/6 K). Prvek bude vždy na návěsu vazačem přivázán k háku 
autojeřábu, ten jej poté přenese do prostoru vnitřní vany bazénu na místo uložení (při přesunu 
se nesmí pod břemenem pohybovat osoby). Zde již budou čekat plošiny Compact 8W se dvěma 
pracovníky na každé z nich. Ti navedou vazník pomocí dřevěných tyčí na přesné místo osazení 
a poté dají pokyn jeřábníkovi k pomalému spouštění vazníku (zároveň tento vazník přidržují 
dřevěnými tyčemi), až dosedne na sloup na jedné straně a navařený plech u podélného vazníku 
na straně druhé (tyto podélné vazníky tvoří výměnu pro tyto příčné vazníky). Poté bude vazník 
zároveň z obou stran přivařen koutovým svarem. Poté přijede jedna plošina doprostřed vazníku 
a odpojí jej od háku jeřábu. Nejprve se osadí vazník délky 8,82 m v levé části haly (na něj se 
navaří 8 plechů výměn), poté 2 vazníky délky 13,10 m, jeden v prostoru mezi vazníky délky 
13,85 m (+ 6 ks plechů výměn) a druhý mezi vazníkem délky 13,85 m a 13,28 m (+ 2 ks plechů 
výměn). (Vše dle výkresů viz výše). 

 
4.6.8 Osazení výměn tobogánu a výměn pro táhla 

 
Osazení vazníků výměn probíhat z autojeřábu Liebherr 1030-2 (ustaven a zapatkován na 

pozici číslo 2 dle výkresu „Zařízení staveniště“) za pomoci 1 plošiny Compact 8W (na ní 
umístěna svářečka Güde MIG 192/6 K). Prvek bude vždy na návěsu vazačem přivázán k háku 
autojeřábu, ten jej poté přenese do prostoru vnitřní vany bazénu na místo uložení (při přesunu 
se nesmí pod břemenem pohybovat osoby). Zde již bude čekat plošina Compact 8W se dvěma 
pracovníky. Ti navedou výměnu pomocí dřevěných tyčí na přesné místo osazení a poté dají 
pokyn jeřábníkovi k pomalému spouštění (zároveň tuto výměnu přidržují dřevěnými tyčemi), 
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až dosedne k navařeným plechům výměn, k nim bude koutovými svary navařena na obou 
stranách. Poté bude výměna odpojena od háku jeřábu. Nejprve se takto osadí výměny z HEB (1 
ks) a HEA 500 (2 ks), poté budou ukládány výměny z U 240 (celkem 10 ks), vždy 2 ks U 
profilu podle výkresu a spojeny navařením plechů (v tabulce materiálů položky 34-37). 

 
4.6.9 Osazení výměny schodiště 

 
Výměna schodiště pro tobogán bude sestávat z konstrukce ze svařených profilů HEA 160 

celkové délky dle tabulky materiálů. Tato konstrukce bude vytvořena před osazením mimo halu 
bazénu a sem bude dopravena na místo uložení pomocí autojeřábu (pozice 2). Na tomto místě ji 
pracovníci budou držet v poloze připravené k přivaření pomocí dřevěných tyčí, z plošiny 
Compact 8W (se svářečkou). Postupně navaří koutovými svary tuto konstrukci k podélným 
nosníkům HEA 500 na všech koncích, samostatný kousek budou mít připravený na plošině a 
navaří jej jako poslední. Po navaření všech konců bude prvek odepnut z výložníku autojeřábu. 

 
4.6.10 Osazení střešního zavětrování a výztuh 

 
Provedení střešního zavětrování z profilů TR 60/60/5 a výztuh ze stejného profilu a déle 

z profilu TR250/100/8.  
Profily TR250/100/8 budou přepravovány na místo uložení pomocí autojeřábu (pozice 2). 

Na levou stranu budou osazeny 3 tyto profily a na pravou 6 těchto profilů. Samotné osazení 
bude probíhat tak, že bude profil dopraven na místo uložení, zde bude čekat plošina Compact 
8W se dvěma pracovníky, ti profil ustaví pomocí dřevěných tyčí na místo (na jedné straně bude 
ležet na sloupu a na druhé straně bude u plechu výměny). Obě strany poté budou přivařeny 
koutovými svary a prvek poté bude odepnut z výložníku jeřábu. 

Osazování profilů TR60/60/5 bude probíhat následně po tom a to tak, že budou tyto profily 
dopraveny pomocí autojeřábu do prostoru vnitřní vany, zde budou přenášeny do 2 plošin 
(maximálně 13 kusů výztuhy střední nebo 9 kusů zavětrování na 1 plošině naráz, aby nedošlo 
k jejímu přetížení). Prvky budou poté převezeny plošinou na místo uložení, kde bude vždy 
jeden prvek přidržen pracovníkem a druhý pracovník bude mezitím provádět svařování prvku 
na obou jeho koncích. Takto budou osazovány všechny tyto prvky, jedna plošina bude osazovat 
z levé strany a druhá z pravé (sklad prvků bude uprostřed vany). 

 
4.6.11 Osazení nosníku lemování 

 
Nosník lemování bude proveden z profilu U 490/150/5, jednotlivé prvky v délkách dle 

výkresu budou přenášeny na místo pomocí autojeřábu, zde opět budou ustanoveny z plošiny 
Compact 8W (450 a 600 mm od kraje haly) a přivařovány svými konci (koutovými svary) 
k profilům TR250/100/8 či HEA a HEB 500. U rohů budovy budou přivařeny plechy (položka 
33 v tabulce materiálů), jedním koncem ke sloupům a druhým k tomuto nosníku lemování. 
Nosník bude poté vždy odepnut z výložníku autojeřábu. Takto budou provedeny všechny 
nosníky lemování po obvodu haly. 

 
4.6.12 Osazení plechů zaslepení 

 
Plechy zaslepení osazeny z plošin Compact 8W. Tyto plechy budou rozděleny na plošiny 

v počtu 5 a 6 ks. Plošiny začnou s osazováním v rozích přední strany haly a pojedou směrem ke 
středu. Vždy bude osazen jeden plech, ten bude přidržen pracovníkem na požadovaném místě 
uložení a druhý pracovník jej poté navaří koutovými svary. Takto bude postupováno dále u 
všech kusů. 
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4.6.13 Osazení táhel pro budoucí galerii 
 

Táhla pro vynesení galerie budou přenášena po jednom na místo svého uložení, začne se 
s prací u budoucího schodiště tobogánu a bude se pokračovat směrem doprava. Přenos bude 
prováděn pomocí autojeřábu, který zachytí prvek táhla za předem přišroubovanou matku M42 a 
takto ve svislé poloze jej přenese na místo uložení, zde jej zachytí pracovník z plošiny a prvek 
provlékne oky v plechu navařeném na výměně. Poté bude táhlo spouštěno do požadované 
výšky tak, aby dosedla matice na horní plech, a prvek bude odpojen od jeřábu. Takto osadíme 
všech 6 táhel. 

 
4.6.14 Osazení kotvení podhledu 

 
Kotvení podhledu z nosníku L 120/80/3 bude probíhat tak, že nosník na požadovanou délku 

bude na autojeřábu přenesen na místo uložení k vazníku, popřípadě k nosníku lemování, zde 
bude na každé straně čekat plošina Compact 8W se dvěma pracovníky, ti ustaví prvek přesně 
polohově i výškově (horní hrana 150 mm od horní hrany vazníku) a tento prvek poté přivaří 
koutovým spojem k vazníku či nosníku lemování. Po provedení svaru na obou koncích bude 
prvek odpojen z výložníku autojeřábu a bude provedeno dosvaření zbylé části prvku. 

 
4.6.15 Provedení nátěrů 

 
Provedení nátěrů všech osazených prvků ze dna bazénové vany a ve vyšších výškách ze 

dvou plošin Compact 8W. Každá plošina bude pracovat z jednoho konce haly. Nátěry budou 
dvojího druhu, proveden vždy jeden nátěr a po jeho plném zaschnutí proveden druhý. Nejprve 
proveden nátěr 2 komponentním základním nátěrem na bázi epoxidových pryskyřic 
s protikorozní ochranou 2K-Deripox Protec ZP a poté 2 komponentním povlakem na bázi 
epoxidových pryskyřic s odolností proti křídování a se stabilitou barevného odstínu 2K-
Deripox EG 687. 

Deripox Protec ZP: Tužidlo (přísada 2) se vlije do nádoby s pryskyřicí (přísada 1) v poměru 
9:1 (hmotnosti) a poté se směs důkladně promíchá pomocí mechanického míchadla jako násady 
na vrtačku. Míchání musí být provedeno za nízkých otáček. Poté nastane nanášení pomocí 
štětců a válečků, povrch musí být suchý, čistý a zbavený prachu a zbytků po sváření. 

2K-Deripox EG 687: Tužidlo (přísada 2) se vlije do nádoby s pryskyřicí (přísada 1) 
v poměru 6:1 (hmotnosti) a poté se směs důkladně promíchá pomocí mechanického míchadla 
jako násady na vrtačku. Míchání musí být provedeno za nízkých otáček. Poté nastane nanášení 
pomocí štětců a válečků, povrch musí být suchý, čistý a zbavený prachu. 

 
4.6.16 Montáž trapézového plechu 

 
Montáž trapézového plechu bude probíhat tak, že budou prvky nastříhány na požadované 

délky pomocí nůžek na plech (na pevném podkladu na zemi), poté budou přeneseny 
autojeřábem vždy plechy v počtech na celou jednu šířku haly do prostoru mezi vazníky, kde 
budou položeny na sobě na konci a na začátku (vždy tedy 7 ks, v prostoru s budoucím startem 
tobogánu je pouze 9 ks celkem). K takto uloženým plechům přijedou plošiny Compact 8W 
(jedna začne v levé části haly, druhá v pravé) a budou tyto plechy postupně posouvány 
po těchto pásech směrem z kraje do středu a poté z konce do středu. Vždy každý jeden 
položený plech bude ukotven samovrtnými šrouby jak do kotvení podhledu, tak i do plechu 
vedlejšího (počet šroubů – 8 ks/m2, přesahy mezi plechy budou 200 mm). Výška plošiny plně 
dostačuje pro tuto práci, pracovníci se nebudou při kotvení plechů vyklánět z plošiny jinam než 
nad plechy, aby nedošlo k jejich vypadnutí z plošiny. 

 



82 
 

4.6.17 Kontrola provedených prací 
 
Provedena kontrola všech provedených prací, zkontrolováno uložení a pozice (jak výšková 

tak polohová) jednotlivých prvků podle projektové dokumentace, zkontrolovány všechny 
svary, všechny nátěry, šrouby, dále zkontrolováno položení trapézových plechů. Všechny 
odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu a kontroly s výsledky zapsány do stavebního a 
montážního deníku. 

 
4.7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 
Na provádění osazení všech prvků bude dohlížet mistr. Dále bude dohlížet, aby veřejné 

komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno pravidelně každý den a bude stvrzeno ve 
stavebním deníku. 

 
4.7.1 Výčet pracovníků: 

  
  1 vedoucí čety – mistr - železář 

3 železáři 
8 pracovníci pro pomocné práce – stavební dělníci 
1 jeřábník s vazačským a řidičským průkazem 
 

4.7.2 Pro stavebního dělníka v tomto rozsahu: 
 
Certifikáty:  

Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb.  

Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle předpisu MPSV č.1/1974  

Doporučené: 
Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 19/1979 Sb. (u 
hornických činností též podle 392/2003)  

Povinné:  
Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle 324/1990 Sb. podle 
ČSN ISO 12480-1  

Doporučené: Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci  

 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a 
kartografie (KKOV) popřípadě vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční 
list (KKOV) 
 

4.7.3 Pro strojníka obsluhy stavebních strojů/řidiče pracovních strojů a mechanismů 
v tomto rozsahu: 

 
Certifikáty: 

povinné  Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb 

 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů (KKOV) nebo 
přímo obor 23-65-H/01 – Strojník (RVP) - strojník 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v 
autoservisu (KKOV) nebo přímo obor 23-68/H01 - Mechanik opravář motorových 
vozidel (RVP) – řidič pracovních strojů 
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4.7.4 Pro svářeče/železáře v tomto rozsahu: 
 
Certifikáty: 

povinné 
Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1 

doporučené 
Tavné svařování oceli (svářečský průkaz) - odborná způsobilost podle ČSN EN 
287-1 

+ profesní kvalifikace pro železáře dle zákona 179/2006 Sb. – 36-062/H - železář 
 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba (KKOV) 
popřípadě přímo obor 23-51-H/01 – Strojní mechanik – u svářeče 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce (KKOV) – u 
železáře 
 

4.7.5 Pro řidiče jeřábníka v tomto rozsahu: 
 
Certifikáty: 

povinné  
Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky 392/2003 
Sb. podle ČSN ISO 12480-1  

 
Vzdělání:  
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list (KKOV)(7) 
 

4.8 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

4.8.1 Stroje 
 
Stroje z velké části stejné jako v Technologickém předpise – Základové konstrukce + 

sloupy, proto bližší informace o nich viz tento předpis. 
Všechny stroje a nástroje jsou přímo vlastněny firmou provádějící práce, případně u 

subdodávek firmami, které budou tyto subdodávky provádět, takže není nutné žádný stroj 
pronajímat a tento pronájem platit. 
 
Svářečka Güde MIG 192/6 K 
 
Použita na sváry výztuže a na svařování ocelových sloupů ke kotvícím plechům a těchto plechů 
k zabetonovaným pracnám. Celkový počet: 2 ks. 
 
Iveco Stralis AS 440S45 T/P & Schwarzmüller - 3-nápravový valníkový návěs - stavební 
materiály 
 
Použitý spolu s návěsem Schwarzmüller na dovoz ocelových prvků. Celkový počet obou 
vozidel: 1 ks. 
 
Autojeřáb Liebherr 1030-2.1 
 
Použit na dopravu materiálů jak na skládky, tak i na místa uložení. Celkový počet vozidel: 1 ks. 
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Maximální nosnost: 35 t/3 m rádius 
Teleskop: 9,2 - 30 m 
Hmotnost jeřábu: 24 t 
Protiváha: 5,2 t 
Maximální rychlost: 80 km/hod  
Stoupavost: 60 % 
 

 
Obrázek 39 - Maximální vyložení a maximální břemeno na autojeřábu 

(Zdroj: http://www.klimex.cz/Mobilni-jeraby/Liebherr-LTM-1030-2-1/det/80) 
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Samohybná nůžková stavební plošina Compact 8W 
 
Použita na montáž všech ocelových prvků ve výškách. Celkový počet: 2 ks. 
 
Elektrický rázový utahovák SS09-24 DWT 
 
Použit na utahování matic při kotvení kotevních plechů k táhlům zavětrování 
 

 
 
Motor: 230 V/50 Hz 
Příkon (W): 900 
Počet otáček (min-1): 2100 
Moment (Nm): 320 
Min. průměr šroubu (mm): M8 
Max. průměr šroubu (mm): M24 
Hmotnost (kg): 3,5 
 
(Zdroj: http://www.noto.cz/dilna-
naradi/elektronaradi/razovy-utahovak/elektricky-
razovy-utahovak-ss09-24-dwt.html) 

 
Obrázek 40 - Utahovák rázový 

 
Aku šroubovák Bosch GSR 14,4-LI Professional 
 

Použit na kotvení samovrtných šroubů do trapézového plechu. Celkový počet: 2 ks + 4 ks 
baterie 

 
 
Napětí (V): 14,4 
Moment (Nm): 38 
Doba nabíjení (min): 60 
Hmotnost s akumulátorem (kg): 1,3  
 
 
 
(Zdroj: http://akusroubovaky.heureka.cz/bosch-gsr-
14-4-2-li-professional/specifikace/#section) 
 
 
 
 

 
Obrázek 41 - Aku šroubovák Bosch 
 

4.8.2 Další nástroje a pomůcky 
 

Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, šňůry, olovnice, teodolit, lať. 
Dále pak kolečka, prodlužovací kabely, světlomety, stojany na vyvěšení kabelů a světel, 
hliníkové žebříky.                                                                             
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4.8.3  Pomůcky BOZP 
 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při pohybu 
mimo kabinu stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu. 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro svářeče: svářečská kukla, 
pracovní oděv, obuv, svářečské rukavice, svářečské brýle. 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: pracovní 
oděv, obuv. 

Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky: ochranné brýle, respirátor. 
 
4.9 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 

 
4.9.1 Kontrola vstupní 

 
a. Kontrola p ředchozích prací 

 
Před započetím prací na hale bazénové vany budou za přítomnosti technického stavebního 

dozoru (TDI) a stavbyvedoucího zkontrolovány předchozí výsledné práce, provedení veškerých 
betonových prvků, rozměry, polohy, svislosti a vodorovnosti, dále rovinatosti, kvalita 
provedení dilatace mezi vnější a vnitřní částí, provedení osazení sloupů jak výškové tak i 
polohové, provedení svárů sloupů. Všechny odchylky musí být dle kontrolního a zkušebního 
plánu a sepsán zápis do stavebního deníku. 

 
b. Vstupní kontrola materiálu 

 
Ocelové prvky – druh, počet a rozměry, průměry prutů – dle dodacího listu 
Nátěr – druh, množství – dle dodacího listu 
Všechny odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu. 
 
4.9.2 Kontrola mezioperační 

 
Kontrola šroubů během prací, provedených svarů, osazení prvků. Všechny odchylky dle 

kontrolního a zkušebního plánu. Zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku. 
 

4.9.3 Kontrola výstupní 
 

Za přítomnosti technického stavebního dozoru (TDI) a stavbyvedoucího provedena kontrola 
všech provedených prací, zkontrolováno uložení a pozice (jak výšková tak polohová) 
jednotlivých prvků podle projektové dokumentace, zkontrolovány všechny svary, všechny 
nátěry, šrouby, dále zkontrolováno položení trapézových plechů. Všechny odchylky dle 
kontrolního a zkušebního plánu a kontroly s výsledky zapsány do stavebního a montážního 
deníku. 

 
4.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 
při provádění bude dodrženo zejména: 
 

- Nařízení vlády č. 591/2006 sb. (bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků) 
- Nařízení vlády č. 362/2005 sb.(bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) 
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- nařízení vlády č.101/2005Sb. O podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- nařízení vlády č.361/2007., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon č. 309/2006 Sb. (vychází z evropské legislativy – investor zadává stavebníkovi, 

aby zvolil potřebný počet koordinátorů, kteří zajistí bezpečnost a ochranu zdraví 
pracovníků). 

- Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
 Více o BOZP viz samostatný dokument 
 

4.11 EKOLOGIE 
 
Při provádění prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se 

především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace, musí být v 
dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být 
dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní 
mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění 
komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se 
použití úkapových van. V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasící přístroj. 
Na staveništi budou osazeny kontejnery na odpad (směsný komunální odpad, dřevo, plasty, 
žárovky a zářivky, látkami znečištěné oděvy a lahve od přípravků). 

 
Nakládání s odpady: 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 183/2001 Sb. kterou se vydává katalog odpadů a 
stanoví další seznamy odpadů 
 
V tomto předpisu řešeno nakládání pouze s odpady, které budou produkovány v této stavební 
etapě – Dokončení svislých konstrukcí a konstrukce střechy, a neřešeno nakládání s odpady 
během celé délky stavby. 

 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou 

nebo obsahují nebezpečné látky 
odvoz na skládku 
 

20 03 01 Směsný komunální odpad uložen do kontejnerů a odvezen na skládku 
17 04 05 Železo a ocel odvoz do výkupny kovového odpadu 
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5.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB Ě 
 

5.1.1 Identifika ční údaje stavby 
 

Název stavby:  Wellness Kuřim 
Místo stavby:       Blanenská 1082, 664 34 Kuřim 
Charakter stavby:       Přístavba 
Odvětví:       Občanská vybavenost 
Způsob financování:      Veřejný rozpočet 
 

5.1.2 Identifika ční údaje investora 
 

Investor:   Město Kuřim, Jungmannova 968, 
664 34 Kuřim 

5.1.3 Identifika ční údaje projektanta 
 

Firma:       Tipro Projekt s.r.o. 
Adresa:  Kociánka 8/10, 612 00 Brno  
IČ: 26944685 
Odpovědný projektant:   Ing. Vítězslav Titl 
Číslo autorizace:   ČKAIT – 1003275 (Pozemní 

stavby) 
 

5.1.4 Identifika ční údaje generálního dodavatele 
 

Generální zastoupení:     IMOS Brno, a.s. 
Olomoucká 174, 627 00 Brno 
 

5.1.5 Základní parametry stavby 
 

Počet podlaží:       1x suterénní 
1x nadzemní 

Zastavěná plocha:       338 m2 
Obestavěný prostor:      2296 m3 
Střecha:  Ocelová jednoplášťová, nosníky 

uloženy na ocelových sloupech 
přístavby a na původních sloupech a 
obvodovém zdivu v místě napojení 
na stávající objekt 

 
5.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 
Objekt, nacházející se na ulici Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, je navržen jako dvoupodlažní 

(1 nadzemní podlaží a 1 podzemní, jehož podlaha v místě řešené dostavby navazuje na terén). 
Rozměry jsou 20,35×12,69 m (vnitřní část) a 6,35×8,6 m (venkovní část), výška 7,93 m ode 
dna rekreačního bazénu (-5,200m). (Výška měřena bez tobogánu). Zastavěná plocha bez 
tobogánu je 338 m2 a obestavěný prostor bez tobogánu je 2296 m3. Zastřešení provedeno 
ocelovou jednoplášťovou střechou, nosníky uloženy na sloupy a v místě napojení na stávající 
objekt na původních sloupech a obvodovém zdivu. Svislé nosné prvky řešeny jako ocelové 
sloupy z profilů 100 × 250 mm, fasáda prosklená z hliníkových profilů s vodorovnými a 
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svislými slunolamy. Vodní hladina bazénu nepravidelného tvaru (s hloubkou vody 1,2 m) je 
propojena proplavávacím kanálem s venkovním bazénem, do něhož ústí 75m dlouhý uzavřený 
tobogan. Přístup na schodiště ke startu toboganu je jednak z úrovně rekreačního bazénu a dále 
i z galerie, která probíhá v úrovni 1.NP nad rekreačním bazénem. Do venkovního bazénu bude 
z úrovně terasy v 1.NP spadat vodní stěna o šířce 6m. Rekreační vnitřní bazén obsahuje řadu 
vodních atrakcí - divokou řeku, vodní hřib, vodní chrliče, masážní trysky, vodní houpadlo, 
protiproud, dnové vzduchové perličky, vodní masážní lůžka. Komunikační propojení 
rekreačního bazénu s bazénovou halou v 1.NP (s plaveckým bazénem) řešeno vnitřním 
zaobleným schodištěm spojujícím ochoz rekreačního bazénu s galerií nad bazénem, nebo 
tobogánovým schodištěm, nebo výtahovou plošinou pro osoby se sníženou schopností 
pohybu.(1) 

Pozemek ve vlastnictví investora rozprostírající se na parcelách číslo 2980/1, 2980/2, 
2976/3, 2977/1, 2983/1, 2985, 2982/1, 2982/2 v katastrálním území Kuřim, kraj Jihomoravský. 

  
5.2.1 Členění stavby na stavební objekty 

 
SO 01 – Wellness centrum 
SO 01.01 – Rekonstrukce stávajícího bazénu 
SO 01.02 – Rekreační bazén – nová stavba 
SO 02 – Komunikace 
 

5.3 ZDŮVODNĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 

5.3.1 Geologické podmínky staveniště, spodní voda, radon 
 

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření budov. Na stavebních pozemcích byl 
proveden geologický a radonový průzkum. Hladina podzemní vody nebyla provedenými 
sondami zjištěna. 

Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků 
ČSN 733050 převážně do 3. třídy těžitelnosti. Svrchní horizont je na lokalitě tvořen proměnlivě 
mocným horizontem navážek a násypů zemin o mocnosti cca 0,5 – 1,0 m, kdy se jedná o 
různorodé zeminy charakteru jílovitých hlín a jílů promísené štěrky a stavebním odpadem. Jak 
vyplývá z výsledků sondážních prací, tyto nestejnorodé zeminy byly s největší pravděpodobností 
ukládány bez hutnění po vrstvách. Uvedené navážky přecházejí v neostrém přechodu 
v hloubkovém horizontu v podložní jílovité hlíny dle ČSN 73 1001 charakteru středně až vysoce 
plastických jílovitých hlín  F6 CI o tuhé, směrem do podloží se zvyšující se vlhkostí polotuhé na 
bázi až měkké konzistenci. Geneticky se jedná o splavené horizonty sprašových hlín 
promísených se svrchním zvětralým horizontem podložních jílů. V hloubkovém horizontu cca 
3,8 až 4,2 m pod terénem se vyskytují plastické jíly neogenního podloží dle ČSN 73 1001 
charakteru vysoce plastických jílů  F8 CH o tuhé, směrem do podloží až pevné konzistence. 

Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě, je nutno provádět pažení vždy u 
základových jam a rýh hlubších jak 0,7 m pod terénem. Okraje nepažených výkopů je nutné 
nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit. Zához rýh 
lze provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude se zasypávat po 0.3 m a na tuto výšku je 
nutné provádět hutnění. Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 1. Sklony 
trvalých svahů do hloubky cca 2 m pod terénem je možno navrhovat v poměru 1 : 1,5, od 2 do 4 
metrů 1 : 1,75.(4)  

Radonový průzkum staveniště zjistil nízký radonový index pozemku. Jako ochrana proti 
prostupu radonu do stavby z podloží bude použita bezešvá bitumenová stěrka s certifikovanou 
odolností proti prostupu radonu. Podle kapitoly 7 poslední revize ČSN 73 0601 nesmí být na 
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protiradonovou izolaci z důvodu špatné těsnosti spojů použity plastové profilované (nopované) 
fólie. Totéž platí pro asfaltové pásy s hliníkovou vložkou. 

Z hlediska chemického působení vody na beton se jedná o slabě agresivní chemické 
prostředí - XA1. S ohledem na toto budou navrženy betony základových patek, prahů a pásů. 

Území není seismicky aktivní ani poddolované. Stavba se nenachází v ochranném ani 
bezpečnostním pásmu.(5) 

 
5.3.2 Údaje o staveništi, koncepce 

 
V řešené lokalitě je navržena stavba rekreačního bazénu v areálu Wellness centra ve městě 

Kuřim. Tato stavba je v době stavebních prací dočasně mimo provoz, takže tento provoz není 
narušen stavbou nové bazénové haly rekreačního bazénu. 

Na staveništi se nachází stromy a keře, stromy nacházející se v prostoru stavby či zařízení 
staveniště budou před započetím prací buď chráněny polštářovým bedněním výšky 2 m, 
popřípadě vyvázány větve nahoru a koruna obalena síťovinou (jedná se o dva stromy u 
staveništní komunikace za budovou stávajícího bazénu a o dva stromy mezi venkovním a 
vnitřním bazénem), či pokáceny, jejich pařezy vykopány a spolu s kmeny a větvemi odvezeny 
na pilu do firmy Lesy Města Brna a.s., pobočky manipulačního a expedičního skladu 
s výkupnou ve městě Rájec-Jestřebí, na ulici Spešovská 631 (asi 20 km od stavby). Zde se 
jedná o strom umístěný vedle dřevěného domku u vjezdu na staveniště, ten bude odstraněn 
kvůli svému špatnému stavu, a o strom u šaten a stávajícího bazénu, který bude odstraněn 
z důvodu, že zasahuje do prostoru budoucích výkopů bazénové haly rekreačního bazénu a tento 
bazén by v budoucnu stínil. Stávající keře budou odstraněny a odvezeny spolu se stromy. 

 

5.3.3 Napojení na inženýrské sítě 
 

Stavba je napojena na všechny inženýrské sítě (vodovod, plynovod, elektřina, kanalizace), 
pouze kanalizace bude v dokončovacích pracích přeložena kvůli vedení v místě výstavby nové 
bazénové haly rekreačního bazénu. 
 

• Vodovod 
Zařízení staveniště nebude napojeno na vodovod toho z důvodu, že budou použity venkovní 

šatny jako sprchy, umývárny a WC pro pracovníky stavby. Tyto šatny mají již napojení na 
vodovod, který z hlediska potřeby vody vyhoví. Případná potřeba vody pro ošetřování betonu 
bude řešena přes provizorní vodoměr napojený do těchto šaten na vodovodní přípojku.  

 

Množství vody na 1 den při maximálním nasazení pracovníků a ošetřování betonu: 
 

Maximální počet pracovníků (+TDI, stavbyvedoucí, mistr) – 25 
Množství vody na 1 pracovníka – 40 l 
Maximální ošetřované množství betonu – 340 m2 (betonáž den bazénových van) 
Množství vody na ošetření 1 m2 betonu – 7 l 
Množství vody celkem na pracovníky - 40×25=1000 l 
Množství vody celkem na ošetřování betonu - 7×340=2380 l 
Množství vody celkem na 1 den – 1000+2380=3380 l 

 
• Kanalizace 

Zařízení staveniště nebude napojeno na kanalizaci z toho důvodu, že budou použity stávající 
venkovní šatny jako sprchy, umývárny a WC pro pracovníky stavby. Tyto šatny mají již 
napojení na kanalizaci, která je dimenzována na celý venkovní bazén, takže pro potřeby 
zařízení staveniště vyhoví. 
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• Elektrická energie 

Elektrická energie bude pro zařízení staveniště zajištěna přes staveništní přípojku, která 
povede ze zděných venkovních šaten přes rozvodnou skříň s elektroměrem. Elektřina bude 
vedena pozemním vedením k buňkám stavbyvedoucího, mistra, technického dozoru investora a 
ke skladům. V místech staveništní komunikace bude toto vedení v ocelové chráničce. 
V případě potřeby elektrické energie při pracích bude odebírána z těchto míst venkovních šaten 
vždy přes tuto rozvodnou skříň. 

Spotřebovaná elektřina na provoz šaten, WC, sprch a umýváren bude zjištěna odečtem, 
proběhne odečet před začátkem výstavby při stavbě zařízení staveniště a konečný odečet po 
ukončení veškerých prací a odklizení zařízení staveniště. 

 
Maximální denní potřeba elektřiny na staveništi 
 

Stroje, které mohou být používány zároveň během výstavby: 
 

 Zařízení Příkon 
(kW) 

Počet 
(ks) 

Příkon 
celkem (kW) 

Elektromotory (P1) Topidlo v ob. buňce 2 3 6 
Vibrátor ponorný 2,3 4 9,2 
Vrtačka 0,8 2 1,6 
Svářečka 4,5 2 9,0 
Čerpadlo 0,75 1 0,75 
Kotoučová pila 1,4 1 1,4 
Utahovák rázový 0,9 2 1,8 

Celkem P1 29,75 
Vnější osvětlení (P2) Obytné buňky 2×0,036 3 0,216 

Celkem P2 0,216 
Vnitřní osvětlení (P3) Halogenové osvětlení 1,5 4 6 

Celkem P3 6 
 

Požadovaný příkon elektrické energie: 
 

S=1,1×√((0,5×P1+0,8×P2+P3)2+(0,7×P1)2)=1,1×√((0,5×29,75+0,8×0,216+6)2+(0,7×29,75)2)=
32,6 kW 

 
5.3.4 Sociální zařízení staveniště 

 
Sociální zařízení pro stavbyvedoucího, mistra a technický dozor investora se skládá z 3 

mobilních buněk rozměrů 2438×4000 mm, výšky 2600 mm, s dveřmi šířky 875 mm, oknem 
900×1200 mm, napojením na elektrickou energii, topením na elektřinu, buňky položeny na 
štěrku 16/32 zhutněném vibrační deskou pomocí autojeřábu.  

Sociální zařízení pro ostatní pracovníky stavby sestává z šaten, WC, sprch a umýváren, pro 
které bude použito stávajících venkovních zděných šaten, sloužících pro provoz letního 
koupaliště, které bude v době výstavby uzavřeno. Případné opravy a znečištění těchto šaten 
bude řešeno v průběhu dokončovacích prací. 
 
Výpočet, zda stávající šatny, WC, sprchy a umývárny dostačují pro všechny pracovníky: 
Plocha šatny pro 1 pracovníka – 1,5 m2 
Maximální počet pracovníků v šatnách – 22 
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22×1,5=33 m2 
Plocha jednoho prostoru šaten (bez stěn) – (11-0,6)×(7-0,6)=66,6 m2 
Celkový počet šaten - 33/66,6=0,5 prostorů → stačí 1 prostor šaten 
Plocha umývárny pro 1 pracovníka – 0,3 m2  
Plocha umývárny celkem – 0,3×22=6,6 m2 
Počet WC – 1 na 10 pracovníků, 2 na 11-50 pracovníků 
Počet WC celkem – 25/10=2,5 ks → 2 ks → 1 prostor 
Počet sprch – 1 na 15 pracovníků 
Počet sprch celkem – 25/15=1,7 ks → 2 ks → 1 prostor 
Plocha jednoho prostoru umývárny (bez stěn, sprch a WC) – (11-0,6)×(7-0,6)/2=33,3 m2 
Celkový počet umýváren – 6,6/33,3=0,2 prostorů → stačí 1 prostor na WC, sprchy i 
umývárny 

 
5.3.5 Skladovací plochy 

 
Ocelové vazníky a jiné střešní prvky spolu se zavětrováním sloupů přiváženy podle potřeby 

na stavbu vždy v den započetí jejích ukládání do určitých částí dle technologického postupu 
v příslušném technologickém předpisu, ukládány na místo jejich uložení jeřábem přímo 
z valníku po dovezení na stavbu, takže k jejich skladování nedochází. 

Výztuž přivážena podle potřeby na stavbu a ukládána na dvou místech. Zaprvé na provizorní 
odvodněné skládce vytvořené vždy uvnitř budoucí vnitřní vany bazénu a odtud ručně přenášena 
na místa uložení, ukládána po průměrech na dřevěné podkladky, značena štítky s typem oceli, 
délkou a průměrem. Zde bude uskladněna výztuž pro servisní ochoz, akumulační nádrž, 
základové pásy a po provedení podkladního betonu a hydroizolační stěrky v tomto prostoru 
vany, bude zde uskladněna (na geotextilii, aby se zabránilo poškození hydroizolační stěrky) 
výztuž pro venkovní desku a po provedení desek i pro venkovní stěny vany. Výztuž pro vnitřní 
desku a stěny vnitřní vany bude uskladněna na štěrkovém podsypu, odvodněném, v místech 
mezi venkovním bazénem a staveništní komunikací dle výkresu zařízení staveniště. Tato 
výztuž bude ukládána po průměrech na dřevěné podkladky, značena štítky s typem oceli, 
délkou a průměrem a přenášena na místo uložení pomocí autojeřábu. 

 
Výpočet skládek pro výztuž: 
Celkový počet výztuže: 29,22 t 
F=Z×f 
F=29,22×0,35=10,23 m2 
Z…množství výztuže, f…celková plocha na měrnou jednotku (u oceli maximální výška 

skladování 1 m, f=0,35) 
Předpokládáme rovnoměrné rozdělení výztuže na skládky 1:1 → minimální plocha jedné 

skládky: 10,23/2=5,12 m2 
Kvůli snadné manipulaci, většímu počtu různých délek prutů a také maximálním délkám 

prutů (9,8 m) zvolena plocha venkovní skládky 2,5×10 m a plocha vnitřní skládky 2,0×10 m. 
Sloupy přenášeny na místo jejich uložení jeřábem přímo z valníku po dovezení na stavbu, 

takže k jejich skladování nedochází. 
Bednění skladováno na odvodněné ploše z betonových dlaždic, na paletách a v mřížových 

paletách od výrobce a přikrýváno plachtami, aby bylo chráněno před povětrností. 
Beton spotřebován vždy po příjezdu na stavbu, takže k jeho skladování na stavbě nedochází. 
Ostatní materiály jako tepelné izolace, hydroizolační stěrky, penetrace, betonové distanční 

podkladky pod výztuž, stejně jako nástroje a menší stroje potřebné na stavbě skladovány ve 
dvou kontejnerech o rozměrech 6058×2438, výšky 2591 mm, s vraty velikosti 2300×2300 mm, 
napojených na elektřinu a položených na štěrk 16/32 zhutněný vibrační deskou pomocí 
autojeřábu. 
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Vytěžená zemina bude z části odvezena na skládku, z části ponechána na stavbě na dvou 
skládkách. První v prostoru budoucí venkovní vany bazénu o rozměrech 7,5×6 m, výšky 1,5 m 
a dále v prostoru pozemku o rozměrech 11×7,5 m, výšky také 1,5 m. 

 
5.3.6 Doprava po staveništi 

 
Doprava po staveništi řešena po staveništních komunikacích ze zhutněného štěrku 16/32 

mm. Skládání materiálů z valníků bude probíhat pomocí autojeřábu Liebherr 1030-2, taktéž 
umísťování jednotlivých ocelových prvků na místa jejich osazení bude probíhat pomocí tohoto 
jeřábu. Menší materiály jako izolace tepelné či hydroizolační stěrky, penetrace apod. budou 
převáženy kolečky případně ručně. Stroje budou do výkopu dopravovány buď po vlastní ose 
(mininakladač Boxer 532 DX Mini) nebo pomocí již zmíněného autojeřábu (svářečka, vibrační 
deska). 

Pozice pro autojeřáb a čerpadlo s domíchávačem vytvořeny z panelů IZD. Pozice č. 1 
z panelů IZD 200/21 (2000×3000×215 mm), pozice č. 2 z panelů IZD 100/21 (1000×3000×215 
mm) a IZD 150/21 (1500×3000×215 mm). Dále zde umístěny kolíky pro rychlé zapatkování 
stojek jeřábu. 

Zemina bude na staveništi dopravována pomocí nákladního automobilu Tatra T815-
231S24/340 s objemem korby 12m3. 

 
5.3.7 Dopravní opatření 

 
Vjezd a výjezd ze staveniště opatřen značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou 

tabulí „mimo vozidel stavby“ spolu s rychlostním omezením na stavbě v podobě značky 
„Nejvyšší povolená rychlost 10 km/h“. Ve výjezdech nesmí být žádné prvky a předměty bránící 
rozhledu řidičů, vyjíždějících za stavby. Přesun na staveništi bude probíhat po staveništních 
komunikacích, takže omezení rychlosti provozu na ulici Blanenská není třeba. Pouze u vjezdů a 
výjezdů ze staveniště budou umístěny značky „Pozor, výjezd vozidel stavby.“ Všechny změny 
budou projednány a odsouhlaseny na příslušném dopravním inspektorátu policie České 
republiky. 

 
5.3.8 Požadavky na zvedací mechanismy 

 
Jako zvedací mechanismus pro veškeré materiály a stroje zvolen autojeřáb Liebherr 1030-2 

s maximální délkou vyložení 26 m při únosnosti 1,4 t. Nejtěžším břemenem pro něj bude 
střešní vazník z nosníku HEB 500 o hmotnosti 2,6 t na vyložení ramene 19,5 m. 

 
5.3.9 Ostatní zařízení staveniště 

 
Oplocení staveniště řešeno jako původní plot s vjezdovou bránou a dále plot výšky 1,8 m 

z pletiva a ocelových sloupků s bránou v prostoru výjezdu. 
Ostraha staveniště řešena hlídačem umístěným v původní dřevěné chatce u vjezdu na 

staveniště. Výjezdová i vjezdová brána každý den po skončení prací zamykány. 
 
5.4 POSTUP VÝSTAVBY HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

 
I.  Etapa – zemní práce: 

• oplocení pozemku 
• zřízení zařízení staveniště 
• skrývka ornice 
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• vytýčení stavby 
• provedení potřebných výkopů 
 

V této etapě bude na staveništi potřeba autojeřáb na pokládku buněk a panelů, dozer na 
skrývku ornice a rozhrnování štěrku na staveništní komunikace, nakladač s nákladním 
automobilem na výkop zeminy a její odvoz na skládku, vibroberanidlo na zapažení výkopů, 
reverzní vibrační desky na zhutnění štěrku staveništních komunikací. 
 

II.  Etapa – základy: 
• provedení podkladních betonů ochozu a pasů + hydroizolací 
• provedení bednění ochozu a pasů 
• provedení výztuže a betonáže ochozu a pasů 
• provedení podkladních betonů pod vanami + hydroizolací 
• provedení bednění van 
• provedení výztuže a betonáže den van 
• provedení osazení sloupů 
• provedení stěn bazénových van 
• provedení zásypů výkopů 
  

V této etapě bude na staveništi potřeba tahač s návěsem pro dovoz sloupů a výztuže, 
nákladní automobil s valníkem pro dovoz bednění, mininakladače a vibroberanidla, autojeřáb 
na přesun materiálů na skládky popřípadě na místo jejich uložení (v případě, že se neskladují), 
dále autodomíchávače s čerpadlem pro přesun betonu do místa jeho ukládání, nakladač 
s nákladním autem pro zásyp venkovních výkopů a mininakladač pro zásyp vnitřních výkopů, 
vibroberanidlo na odstranění pažení z výkopů, svářečka pro sváření ocelových sloupů na 
kotevní desky a reverzní vibrační desky na hutnění zeminy v zásypech. 
 

III.  Etapa – realizace horní hrubé stavby: 
• osazení výztuh sloupů 
• osazení kotevních plechů 
• osazení zavětrování sloupů 
• osazení plechů hlavic sloupů 
• osazení příčných vazníků 13,85 m a 13,28 m 
• osazení podélných vazníků 3,93 a 4,18 m 
• osazení příčných vazníků 13,10 a 8,82 m 
• osazení plechů výměn 
• osazení výměn tobogánu a výměn pro táhla 
• osazení výměny schodiště 
• osazení nosníku lemování 
• osazení střešního zavětrování a výztuh 
• osazení plechů zaslepení 
• osazení táhel pro budoucí galerii a pro tobogán 
• osazení kotvení podhledu 
• montáž trapézového plechu 
• provedení nátěrů 
• provedení nadstřešní místnosti pro start tobogánu 
• provedení tepelných izolací a hydroizolací střechy 
• provedení atiky a krycí vrstvy tepelné izolace 
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V této etapě bude na staveništi potřeba tahač s návěsem pro dovoz všech ocelových prvků 
potřebných na konstrukci haly, nákladní automobil s valníkem pro dovoz tepelných izolací a 
hydroizolací na potřeby střešní konstrukce, autojeřáb na přesun materiálů na skládky popřípadě 
na místo jejich uložení (v případě, že se neskladují), svářečka pro sváření ocelových prvků. 

 
IV.  Etapa – dokončovací práce: 

• montáž tobogánu 
• montáž hliníkové fasády 
• montáž oken, dveří 
• osazení technologií bazénu 
• zhotovení vnitřních omítek 
• provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí a jejich kompletace 
• provedení vnitřních podlah 
• montáž vnitřních dveří 
• zbudování veškerých komunikací a prostorů okolí stavby 
• odstranění zařízení staveniště 
• dokončení terénních úprav okolí stavby 

 

V této etapě bude na staveništi potřeba tahač s návěsem pro dovoz venkovního sloupu 
tobogánu, nákladní automobil s valníkem pro dovoz hliníkových profilů fasády a pro dovoz 
prvků potřebných pro stavbu tobogánu a technologií bazénu, autojeřáb na přesun materiálů na 
skládky popřípadě na místo jejich uložení (v případě, že se neskladují)a dále na odstranění 
buněk a panelů zařízení staveniště, nakladač s nákladním automobilem pro odvoz štěrku 
z komunikací a pro vybudování nových komunikací, silniční válec pro hutnění nových 
komunikací, finišér pro pokládku nových živičných ploch. 

 

5.5 POPIS DÍLČÍCH OBJEKT Ů ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 

5.5.1 Obytná buňka OB 4 
 

Vnější rozměry:  4000 x 2438 x 2600 mm  
Vnit řní výška: 2300 mm  
Rám: ocelová svařovaná konstrukce  
Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
Střecha: trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm 
parozábrana, izolace  
Stěna: laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo 
parozábrana, izolace  
Podlaha: dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 
mm, izolace  

Obrázek 42 – Buňka obytná 
 
Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 900 x 1200 mm s roletou 
Elektroinstalace: standard  
Topení: přímotopné panely 2kW (za příplatek)  
Barevné provedení: dle vzorníku RAL 
Použití: buňka pro stavbyvedoucího, mistra a technický dozor investora 
 
(Zdroj: http://www.contpro.eu) 
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5.5.2 Skladový kontejner SK 20 
 

 
Vnější rozměry:  6058 x 2438 x 
2591 mm  
Rám: svařovaná ocelová 
konstrukce z plechu tl. 3 mm a 
válcovaných profilů tl. 3 mm 8 ks 
rohů z materiálu o tl. 5 mm kapsy 
pro vysokozdvižný vozík  
Opláštění: trapézový plech  
tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s 

Obrázek 43 - Skladový kontejner     větracími otvory  
 
Podlaha: ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm vodě odolná překližka tl. 21 mm  
Vrata:  opatřena těsnící gumou jištění dveřmi uzavíracími tyčemi úhel otevření max. 270 
stupňů, rozměry 2300 x 2300 mm 
Barevné provedení: dle vzorníku RAL 
Použití: uskladnění materiálu, nářadí a nástrojů 
 
(Zdroj: http://www.contpro.eu) 
 

5.6 PODMÍNKY A OPAT ŘENÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

5.6.1 Ochrana a zabezpečení staveniště 
 

Pracovní procesy budou probíhat podle technologických předpisů a projektové 
dokumentace. Především bude dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. 

Provoz na staveništi se bude řídit podle: 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Všechny osoby, které se budou na staveništi pohybovat, musí být proškoleny o dodržování 

všech předpisů, osoby obsluhující stroje musí být proškoleny o práci na těchto strojích. Dále 
všechny osoby na staveništi musejí mít ochranou přilbu a reflexní vestu. 

Na stěnách buňky stavbyvedoucího, mistra, technického dozoru investora i v šatnách pro 
pracovníky stavby bude připevněna tabulka s telefonními čísly na hasičský záchranný sbor, 
zdravotní službu, policii ČR, plynárny, vodárny, dodavatele elektřiny, popřípadě na vlastníky 
optických sítí internetu. Dále v šatnách a jednotlivých buňkách budou osazeny hasící přístroje a 
lékárničky. 

 
5.6.2 Dodržování pořádku na staveništi a vliv výstavby na životní prostředí 

 
Při provádění všech stavebních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné 
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automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny, případně musí 
být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných 
plochách, doporučuje se použití úkapových van. V každém staveništním kontejneru bude 
umístěn ruční hasící přístroj. Na staveništi budou osazeny kontejnery a popelnice na odpad 
(směsný komunální odpad, dřevo, plasty, žárovky a zářivky, látkami znečištěné oděvy a lahve 
od přípravků, beton) 

 
Nakládání s odpady: 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 183/2001 Sb. kterou se vydává katalog odpadů a 
stanoví další seznamy odpadů 
 
20 03 01 Směsný komunální odpad uložen do kontejnerů a odvezen na skládku 
17 02 01 Dřevo odvoz na skládku 

 
5.7 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE STAVBY 

 
Zahájení stavby: 1.3.2013 
Ukončení stavby: 4.5.2014 
 
 

5.8 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE ETAPY 
V BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCI 

 
Zahájení stavby: 15.4.2013 
Ukončení stavby: 27.9.2013 
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6.1 VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda objednatel zajistil 
příjezdovou a přístupovou cestu na staveniště. 
2) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost a správnost projektové 
dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod a podmínky k ochraně 
životního prostředí. 
3) Mistr kontroluje polohu přenesených dočasných geodetických bodů na lavičkách 
s projektovou dokumentací a stav laviček. Pokud jsou lavičky poškozeny, musejí být body na 
nich znovu vyneseny podle geodetických bodů. 
4) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují shodu provedení výkopu 
s projektovou dokumentací. Úprava dna a stěn stavebních jam, hloubených rýh a šachet, pokud 
k nim přiléhá stavební konstrukce, musí být vykonaná s přesností mezních odchylek +30mm a -
50mm anebo -0,75 dmax  v mm od projektovaného tvaru (platí vyšší hodnota). Dodržení 
rovinatosti se kontroluje třímetrovou latí. Pokud ke dnu, stěnám či svahování stavební 
konstrukce nepřiléhá, platí, že pod latí může být prohlubeň maximálně 50mm nebo dmax/3 mm 
(platí větší hodnota). Úprava pláně dna výkopu, na které má být vybudována zpevněná plocha, 
musí být vyhotovená s přesností mezních odchylek (40+ dmax/10)mm od projektované výšky. 
5) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda je základová spára řádně 
očištěna, tj. neobsahuje velké kameny, hroudy hlíny, nesmí být blátivá, prašná a zvodněná nebo 
zamrzlá. 
6) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda objednatel zřídil oplocení 
kolem pozemku dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která určuje souvislé oplocení na hranici 
pozemku ve výšce 1,8m.  
7) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují provedení pažení podle 
technologického postupu výrobce, jeho hloubku a uložení laserem a šířku pásmem. Kontrolují 
zajištění pažení. V případě, že bude sestaveno bednění ve výkopu, musejí být dodrženy 
pracovní prostory v rozmezí 0,3-0,5m při svahování výkopu a 0,6-1m při pažení výkopu.  
8) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují místa přípojných bodů 
inženýrských sítí podle projektové dokumentace, konkrétně vody a elektřiny. 
9) Mistr a technický dozor investora kontrolují jakosti všech vstupních materiálů: 
a) Beton – konzistence, třída, množství, doba zpracovatelnosti – shoda projektové dokumentace 
a dodacího listu, vytvoření zkušebních těles testovaných na pevnost po 28 dnech, dále se 
provádí zkoušky konzistence betonu a to sednutí kužele (S1-5) 
b) Ocel – pruty - druh, množství, rozměry a průměry, tvar výztuže – shoda projektové 
dokumentace a dodacího listu 
Skladování oceli – pevný odvodněný podklad, nesmí ležet přímo na zemi, dělají se podkladky 
dřevěné, ocel musí být označena štítky s průměry a skladována podle těchto průměrů 
c) Bednění – u systémového bednění kontrola množství prvků, jejich druh a jakost - shoda 
projektové dokumentace a dodacího listu 
d) Ocelové sloupy, výměny – kontrola rozměrů a množství, označení, povrchová úprava, 
předepsaný materiál, kontrola barevného označení z armovny v místě uchycení při montáži, 
provedení svarů z výroby, shoda dodacího listu a projektové dokumentace  
Kontrola dopravy se musí provádět s ohledem na podložení jednotlivých prvků na valníku, 
které je z každé strany na 1/10L. 
e) Polystyren – počet kusů, tloušťka a druh dle projektové dokumentace. 
f) Hydroizolační stěrka, penetrace – množství, druh, datum spotřeby dle dodacího listu a 
projektové dokumentace. 
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Tolerance svařovaných profilů: 

 

Obrázek 44 - Tolerance svařovaných profilů 
 

6.2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 
 

10) Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat 
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nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat mohlo. Minimální teplota při betonáži je 
5°C a maximální 30°C. Při teplotě menší než 0°C musí být tuhnoucí a tvrdnoucí beton 
ošetřován zahříváním a při větší než 30°C musí být beton ošetřován kropením a přikrýváním. 
Při teplotách pod 0°C je třeba každodenně kontrolovat vazačské prostředky, které mohou 
křehnout a ztrácet pevnost. Provádění hydroizolací stěrkami je možno při teplotách +5°C - 
+35°C. 
11) Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávat zadanou práci. 
Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce, prokazují svoji způsobilost platnými průkazy, 
certifikáty, či jinými dokumenty opravňujícími je vykonávat specializované práce. 

 
Pro stavebního dělníka v tomto rozsahu: 
Certifikáty:  

Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb.  

Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle předpisu MPSV č.1/1974  

Doporučené: 
Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 19/1979 Sb. (u 
hornických činností též podle 392/2003)  

Povinné:  
Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle 324/1990 Sb. podle 
ČSN ISO 12480-1  

Doporučené: Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci  

 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a 
kartografie (KKOV) popřípadě vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční 
list (KKOV) 
 
Pro tesaře v tomto rozsahu: 
Certifikáty: žádné speciální certifikáty nejsou požadovány zákonem 
požadované vzdělání: 
Ano; § 21 zákona č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním 
listem v příslušném oboru vzdělání, nebo 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s 
maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v 
příslušném oboru, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném 
oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné 
oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o uznání odborné kvalifikace 
vydaný uznávacím orgánem podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 6) doklad o 
ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zák.č.179/2006 Sb.), nebo § 22 zákona 
č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném 
oboru vzdělání, 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v 
příbuzném oboru vzdělání, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v 
příbuzném oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v 
příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o řádném 
ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost 
provozována.  
Praxe: 
Ano; § 22 zákona č.455/1991 Sb.: ad 1) 1 rok praxe v oboru, ad 2) 1 rok praxe v oboru, ad 3) 1 
rok praxe v oboru, ad 5) 1 rok praxe v oboru, nebo 6) vykonání šestileté praxe v oboru. 
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Pro strojníka obsluhy stavebních strojů/řidiče pracovních strojů a mechanismů v tomto 
rozsahu: 
Certifikáty: 

povinné  Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb 

 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů (KKOV) 

nebo přímo obor 23-65-H/01 – Strojník (RVP) - strojník 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v 
autoservisu (KKOV) nebo přímo obor 23-68/H01 - Mechanik opravář motorových 
vozidel (RVP) – řidič pracovních strojů 
 

Pro izolatéra v tomto rozsahu: 
Certifikáty: Nejsou zákonem stanoveny 
Požadované vzdělání: 
Ano; § 21 zákona č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním 
listem v příslušném oboru vzdělání, nebo 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s 
maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v 
příslušném oboru, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném 
oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné 
oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o uznání odborné kvalifikace 
vydaný uznávacím orgánem podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 6) doklad o 
ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zák.č.179/2006 Sb.), nebo § 22 zákona 
č.455/1991 Sb.: 1) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném 
oboru vzdělání, 2) doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v 
příbuzném oboru vzdělání, nebo 3) doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v 
příbuzném oboru vzdělání, nebo 4) doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v 
příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo 5) doklad o řádném 
ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost 
provozována.  
Praxe: 
Ano; § 22 zákona č.455/1991 Sb.: ad 1) 1 rok praxe v oboru, ad 2) 1 rok praxe v oboru, ad 3) 1 
rok praxe v oboru, ad 5) 1 rok praxe v oboru, nebo 6) vykonání šestileté praxe v oboru.  
 
Pro svářeče/železáře v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 

povinné  
Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  

doporučené 
Tavné svařování oceli (svářečský průkaz) - odborná způsobilost podle ČSN EN 
287-1  

+ profesní kvalifikace pro železáře dle zákona 179/2006 Sb. – 36-062/H - železář 

 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a 
údržba (KKOV) popřípadě přímo obor 23-51-H/01 – Strojní mechanik – u svářeče 

Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské 
práce (KKOV) – u železáře 
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Pro betonáře v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 

doporučené 
Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  

 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské 
práce (KKOV) 
 
Pro řidiče jeřábníka v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 

povinné  
Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky 392/2003 
Sb. podle ČSN ISO 12480-1  

 
Vzdělání: Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list (KKOV)(7) 
 
12) Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá jiná 
mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. 
13) Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a 
bezpečí a uzamčeny. Těžká technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném 
místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, 
zabrzděna a uzamčena. 
14) Mistr kontroluje funkčnost ochrany staveniště proti zatopení či podmáčení. Kontroluje 
průchodnost sběrných studní a rigolů, gravitačních drenáží a funkčnost čerpadel zajišťujících 
odčerpávání z odvodňovacích jímek dle projektové dokumentace stavby. Dále mistr kontroluje 
při delším čerpání korozi a zanesení sít. 
15) Mistr kontroluje ochranu zeleně, která by neměla být zasažena stavbou podle ochrany 
životního prostředí a dle normy ČSN 83 9061, která zakazuje znečištění vegetačních ploch 
látkami (rozpouštědla, minerální oleje, kyseliny, barvy, cement, atd) poškozujícími rostliny. 
Dále kontroluje, zda nejsou tyto plochy zaplavovány vodou ze stavby a jsou chráněny plotem 
s výškou 2m s odstupem 1,5m od této plochy. Stromy jsou chráněny obdobně, plot by měl 
obklopovat celou kořenovou zónu, tj. plocha půdy pod okapovou linií koruny stromu rozšířená 
o 1,5m do stran. U sloupových stromů to je o 5m do stran. V případě, že není možné chránit 
kořenovou zónu, tak mistr kontroluje ochranu kmene stromu vypolštářovaným bedněním 
vysokým nejméně 2m. Toto bednění musí být připevněno bez poškození kůry stromu a nesmí 
být osazeno na kořenech. Ohrožené větve koruny musejí být vyvázány vzhůru. 
16) Mistr spolu s technickým dozorem investora kontrolují tloušťku a rovinnost podkladové 
vrstvy podle projektové dokumentace. Podkladní vrstva je z betonu. Minimální tloušťka 
podkladní vrstvy z betonu je 50 mm (zde tloušťka 100 mm). Před zalitím podkladové vrstvy 
zkontrolováno správné uložení KARI sítí. 
17) Mistr kontroluje provedení penetračního nátěru, zda je proveden v plné ploše. 
18) Mistr kontroluje provedení vodorovné hydroizolační stěrky v plné ploše a její tloušťku 
podle technologického postupu, případně její napojení na svislou stěrku. 
19) Mistr kontroluje vložení pásky Sika Sealtape S do styků vodorovné stěrky se svislou a 
svislé s vodorovnou – aby nedošlo k praskání stěrky v těchto spojích a k propustnosti vody. 
20) Mistr zkontroluje správné vytyčení bednění z laviček dle projektové dokumentace a 
označení polohy bednění, aby nedošlo k sestavení na jiném místě. 
21) Mistr kontroluje umístění a spojování zemnícího FeZn pásku do bednění (ŽB). Dále 
kontroluje, zda je pásek vyvedený ven z výkopu pro pozdější napojení na hromosvod. 
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22) Mistr kontroluje provedení a rozměry bednění systémového i klasického (u dobednění 
stropu ochozu, případně u bednění schodišťových stupňů). Bedněni musí udržet beton v 
požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnuti. Bednění a spoje mezi prkny nebo tabulemi musí být 
dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. Bednění schopné absorbovat značné 
množství vody z betonu nebo umožňující vypařování se musí vhodně vlhčit, aby se omezila 
ztráta vody z betonu. Vnitřní povrch bednění musí být čistý (Dle ČSN 73 2400). Bednění musí 
být natřené odbedňovacím prostředkem, který nebude působit škodlivě na beton, výztuž ani 
bednění, a který nebude mít škodlivé účinky na životní prostředí. Dále mistr kontroluje polohu 
prostupů inženýrských sítí dle projektové dokumentace. Tyto sítě musejí být umístěny do 
chrániček vložených do bednění před betonáží. Dále se kontroluje poloha prostupů pro 
technologie bazénu a VZT). Mezní odchylky bednění viz tabulka: 
 

 

Obrázek 45 - Odchylky u bednění 
 
23) Mistr spolu s technickým dozorem investora a statikem kontroluje správné uložení 
výztuže, její krytí a průměry v konstrukci, dále čistotu výztuže, na povrchu se nesmějí 
uvolňovat produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton 
nebo na soudržnost mezi nimi. Odchylky v poloze výztuže jsou dány v normě ČSN EN 13670 a 
platí: 



106 
 

 

Obrázek 46 - Odchylky krytí 
 
24) Mistr kontroluje vložení dilatace do základů v případě napojení nových základů na 
stávající konstrukci stěn či základů a v případě dilatace základových desek a stěn bazénových 
van, kde musí být dilatace vodě nepropustná. 
25) Mistr kontroluje ukládání betonové směsi do bednění. Maximální výška shozu betonu je 
1,5 m. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 
řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl 
stanovenou pevnost a trvanlivost. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo 
špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování 
bednění a podpěrného lešení. Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat rozmísení 
betonu. Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 
záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
26) Mistr kontroluje zhutňování betonové směsi viz bod 24). Zhutňování se má provádět 
vibrováním ponorným vibrátorem a vibračními latěmi. Beton se má ukládat co možno nejblíže 
k jeho konečné poloze. Vibrování se má používat ke zhutňování betonu a ne jako prostředek 
přemisťování betonu na dlouhé vzdálenosti. Vibrovat se má systematicky ponorným nebo 
povrchovým vibrátorem po uložení betonu, dokud prakticky neustane vytlačování zadrženého 
vzduchu. Má se vyhýbat nadměrnému vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové 
vrstvy nebo způsobit rozmísení betonu. Tloušťka uložených betonových vrstev má být menší 
než je výška ponorného vibrátoru. Vibrování má být systematické a má zahrnovat převibrování 
povrchu předchozí vrstvy. Vzdálenost vpichů závisí na průměru vibrační hlavice a jejím 
akčním rádiusu (8-10x průměr hlavice). 
27) Mistr kontroluje ošetřování betonu při tuhnutí a jeho ochranu před klimatickými vlivy. 
Musí být zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. Používá se ponechání betonu 
v bednění, pokrytí povrchu parotěsnými plachtami zabezpečenými proti odkrytí, ukládání 
vlhkých krytů na povrch a ochrana těchto krytů před vysycháním, udržení vlhkého povrchu 
vhodnou vodou, nástřik ošetřovacích hmot. Doba ošetřování betonu závisí na teplotě povrchu 
betonu a vývoji pevnosti betonu (viz tabulka) Pokud je rychlost vypařování vody z povrchu 
betonu nízká (vlhké, deštivé, mlhavé počasí), pak je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování.  
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Obrázek 47 - Ošetřování betonu 

 
28) Mistr kontroluje rozebrání bednění, bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton 
nedosáhne dostatečné pevnosti, aby nedošlo k poškození povrchu při odbedňování a betonový 
prvek přenesl zatížení v tomto stádiu. Dále dohlíží na očištění odstraněného bednění a jeho 
správné skladování. Dobu, po které je možno odbednit konstrukci nám určuje technologický 
předpis, případně statik. 
29) Mistr kontroluje provedení svislé hydroizolační stěrky v plné ploše, její tloušťku a 
nepropustné napojení na vodorovnou hydroizolační stěrku. 
30) Mistr kontroluje polohy vložených kotevních desek pro kotvení sloupů. 
 

 

Obrázek 48 - Odchylky pro vložené kotvy 
 
31) Stavbyvedoucí a mistr montážní čety kontrolují vytyčení os sloupů, kontroluje se bod 
upřesňující položení sloupu směrovým a výškovým zaměřením pomocí teodolitu a pásma. 
Vzniklé odchylky montáží musí být v rozmezích: 
- rozteč sloupů ve všech směrech ± 10 mm 
- na 100m délky ± 30 mm 
- výšková úroveň konstrukce ± 10 mm. 
Polohy kontrolovaných bodů mají také své možné odchylky a to: 
- polohová směrodatná odchylka - +/- 3 – 4,5 mm 
- výšková směrodatná odchylka - +/- 1,5 – 3,5 mm 
32) Kontrola svarů a svařování provádí stavbyvedoucí, mistr montážních prací a statik u 
každého svaru. Před zahájení práce se musí kontrolovat podklad místo svaru a přiléhající 
plochy šířky 20mm, které před svařování musí být řádně očištěny odmaštěny a vysušeny. Dále 
před zahájením musíme zkontrolovat použití předepsaného materiálu, lícování, rovinatost a 
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uložení konstrukce dle PD. Při svařování kontrolujeme oprávnění, které musí mít svářeč 
neustále při sobě, technologický postup, způsob svařování a namátkově průběh a pravidelnost 
svařování jednotlivých vrstev. Na hotovém svaru se kontroluj rozměr, znaky rozhodující pro 
posouzení jakosti, nadvýšení, deformace a zkontrolujeme změřením vlastnosti svaru. Může být 
provedena ultrazvuková kontrola, která není povinná a je na domluvě s investorem. 
33) Kontrolu osazení provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety. Bude se kontrolovat 
montáž osazení veškerých ocelových dílců, kdy před osazení sloupů bude zkontrolováno 
uložení podložky, která vyrovnává nerovnosti v patě sloupu. Před zvednutím prvku musí být 
zkontrolováno správné uvázání prvku, celistvost prvku, označení prvku a nepoškozenost 
vázacích prostředků. Před osazením se překontroluje betonového lože či ocelové lože. Po 
osazení se kontroluje poloha prvku vzhledem k propsaným osám, výškové osazení, vertikální a 
horizontální rovina. Kontrolovány budou všechny dílce ocelové konstrukce. 
34) Mistr zkontroluje provedení ochrany svislé hydroizolační stěrky polystyrenem, jeho 
správné a pevné ukotvení pomocí lepidla. 
35) Mistr zkontroluje provedení pásů Sika, které budou lepeny na místa pracovních spár 
mezi svislými a vodorovnými betonovými konstrukcemi bazénových van a bobtnajících profilů 
Sika, které budou vkládány do bednění svislých konstrukcí před zabetonováním. 
36) Mistr kontroluje správné provedení odpažení konstrukce pomocí vibroberanidla, dále 
kontroluje očištění pažnic a zápor a jejich uložení. 
37) Mistr zkontroluje zasypání výkopů pomocí nakladače nebo mininakladače a dále 
průběžné hutnění ukládané zeminy po tloušťkách 0,5 m pomocí reverzní vibrační desky. 
 

6.3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
 
38) Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují shodu provedení 
základů s projektovou dokumentací. Odchylky jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
 

 

Obrázek 49 - Odchylky pro monolitické prvky 
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Obrázek 50 - Odchylky pro beton pásů a desek 

 

Obrázek 51 - Odchylky poloh 
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Obrázek 52 - Odchylky stěn 
 
 

Tabulka A.2.3 - Tolerance místní přímosti (hodnoty v mm) 

Předmět Na vztažnou délku 2 m 

Hrany a kouty (stěny, stropy, otvory, atd.) 6 

 

Tabulka A.1.2 - Mezní odchylky rozměrů průřezu konstrukcí (hodnoty v mm) 

Předmět Základní rozměry v m 

  do 0,120 nad 0,120 do 0,250 nad 0,250 do 0,500 nad 0,500 

Stěny ±4 ±6 ±8 ±10 

Stropy ±6 ±8 ±10 ±12 

 

Tabulka A.2.1 - Tolerance rovinnosti rovinných ploch (hodnoty v  mm) 

Předmět Pro delší rozměr plochy v m 

  do 1,0 nad 1 do 4 nad 4 do 10 nad 10 do 16 nad 16 

Nedokončené povrchy 
stropů 

4 6 12 15 20 

Stěny s nedokončenými 
povrchy 

6 12 15 20 25 

Tabulka A.2.2 - Tolerance místní rovinnosti povrchů rovinných ploch (hodnoty v mm) 

Předmět Na vztažnou délku 2 m 

Stropy s nedokončeným povrchem 5 

Stěny s nedokončeným povrchem 6 
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Tabulka A.3.1 - Mezní odchylky svislosti svislých konstrukcí (hodnoty v mm) 

Předmět Výška konstrukce v m 

  do 2,5 nad 2,5 do 4,0 nad 4,0 

Stěny*) ±5 ±8 ±12 

Sloupy *) ±4 ±6 ±10 
*) Určené povrchové přímky nebo hrany 

 

Tabulka A.3.2 - Tolerance vodorovnosti vodorovných konstrukcí (hodnoty v mm) 

Předmět Délka konstrukce v m 

  do 4,0 nad 4,0 do 8 nad 8 do 16 nad 16 

Stropy, průvlaky v jednom poli 6 8 15 20 

 
39) Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují podle projektové 
dokumentace provedení prostupů pro VZT a pro technologii bazénu. 
40) Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují čistotu provedených 
základových konstrukcí, odstranění bahna případně zeminy. 
41) Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují provedení vyvedení 
zemnících FeZn pásků ze základových konstrukcí nad terén pro napojení hromosvodu. 
42) Stavbyvedoucí, statik, investor a mistr montážní čety kontrolují celou ocelovou 
konstrukci sloupů. Kontroluje se vizuálně dle projektové dokumentace správnost osazení 
jednotlivých sloupů. Dále se měřením provádí měření jednotlivých sloupů a jejich polohy 
svislost, výškovou a půdorysnou polohu, provedení spojů, tak aby byly v souladu s povolenými 
odchylkami. Musíme vzít v potaz také klimatické podmínky, během kterých je měření 
prováděno, protože se vyskytuje častá chyba u měření pásmem, která je ovlivněna teplotou, kdy 
pásmo je navrženo do zpravidla +20°C a provádění při +10°C tak vzniká systematická chyba 
1,2mm na délce 10m. Tolerance jsou: 

 

Obrázek 53 - Montážní odchylky 



112 
 

 

Obrázek 54 - Montážní odchylky 2 
 
43) Kontrola dokumentace skutečného provedení, SD, MD a přejímku provádí investor, 
stavbyvedoucí, TDI a statik. Kontrolují se zápisy z průběhu montáže v denících. Listy 
použitého a aplikovaného materiálu. Přejímka navazuje na kontrolu celé ocelové konstrukce a 
zápisu z ní samé. Kontroluje se provedení dle ustanovení norem, hospodářské smlouvy a 
zvláštních předpisů pro danou konstrukci. Dále předložení o kontrole montážních svarů 
radiogramem nebo osvědčení o zkouškách ultrazvukem. Dále například záznamy o kontrole 
šroubových spojů. Dle podmínek může (ale není nutná) proběhnout i zatěžovací zkouška ČSN 
73 2030.  
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6.4 VÝPIS NOREM 
 
ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 2010 
(nahrazuje ČSN 73 3050) 
ČSN 73 1001 - Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.; říjen 1988 – březen 
2010 
ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb – část 1: základní požadavky; srpen 2002 
ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 1: Přesnost 
osazení; prosinec 1992 
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010 
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 
ČSN EN 1090-1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 
Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců; květen 2012 
ČSN EN 1090-2+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce; leden 2012 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí – září 2001 
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech; květen 2001 
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7.1 VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost a správnost projektové 
dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod a podmínky k ochraně 
životního prostředí. 
2) Mistr kontroluje polohu přenesených dočasných geodetických bodů na lavičkách 
s projektovou dokumentací a stav laviček. Pokud jsou lavičky poškozeny, musejí být body na 
nich znovu vyneseny podle geodetických bodů. 
3) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda objednatel zřídil oplocení 
kolem pozemku dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která určuje souvislé oplocení na hranici 
pozemku ve výšce 1,8m.  
4) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují místa přípojných bodů 
inženýrských sítí podle projektové dokumentace, konkrétně vody a elektřiny. 
5) Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují celou předchozí ocelovou 
konstrukci sloupů. Kontroluje se vizuálně dle projektové dokumentace správnost osazení 
jednotlivých sloupů. Dále se měřením provádí měření jednotlivých sloupů a jejich polohy 
svislost, výškovou a půdorysnou polohu, provedení spojů, tak aby byly v souladu s povolenými 
odchylkami. Musíme vzít v potaz také klimatické podmínky, během kterých je měření 
prováděno, protože se vyskytuje častá chyba u měření pásmem, která je ovlivněna teplotou, kdy 
pásmo je navrženo do zpravidla +20°C a provádění při +10°C tak vzniká systematická chyba 
1,2mm na délce 10m.  
Tolerance jsou: 

 

Obrázek 55 - Montážní odchylky 1 
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Obrázek 56 - Montážní odchylky 2 

 

Obrázek 57 - Montážní odchylky – sloupy 
 
6) Mistr a technický dozor investora kontrolují jakosti všech vstupních materiálů: 
a) Ocelové vazníky, výměny, veškeré další ocelové prvky – kontrola rozměrů a množství, 
označení, povrchová úprava, předepsaný materiál, kontrola barevného označení z armovny 
v místě uchycení při montáži, provedení svarů z výroby, shoda dodacího listu a projektové 
dokumentace 
b) Táhla ϕ20 a ϕ45 – kontrola druhu oceli, množství, rozměrů, průměrů, vše dle dodacího listu 
a projektové dokumentace. 
Kontrola dopravy se musí provádět s ohledem na podložení jednotlivých prvků na valníku, 
které je z každé strany na 1/10L. 

Tolerance svařovaných profilů HEA, HEB: 

 

Obrázek 58 - Odchylky - svařované profily 1 
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Obrázek 59 - Odchylky - svařované profily 2 
Průřezy lisované za studena L, U: 

 

Obrázek 60 - Odchylky profilů L, U 1 
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Obrázek 61 - Odchylky profilů L, U 1 
 

7.2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 
 

7) Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat 
nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat mohlo. Minimální teplota při ukládání 
prvků je 5°C. Při teplotě menší než 0°C musí být konstrukce předehřívána. Nejnižší možná 
teplota je -10°C (těchto teplot ovšem nebude zde nikdy dosaženo, jelikož práce probíhají 
v letních měsících). 
8) Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávat zadanou práci. 
Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce, prokazují svoji způsobilost platnými průkazy, 
certifikáty, či jinými dokumenty opravňujícími je vykonávat specializované práce. 

 
Pro stavebního dělníka v tomto rozsahu: 
Certifikáty:  

Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb.  

Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle předpisu MPSV č.1/1974  

Doporučené: 
Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 19/1979 Sb. (u 
hornických činností též podle 392/2003)  

Povinné:  
Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle 324/1990 Sb. podle 
ČSN ISO 12480-1  

Doporučené: Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci  

 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a 
kartografie (KKOV) popřípadě vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční 
list (KKOV) 
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Pro strojníka obsluhy stavebních strojů/řidiče pracovních strojů a mechanismů v tomto 
rozsahu: 
Certifikáty: 

povinné  Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb 

 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů (KKOV) 

nebo přímo obor 23-65-H/01 – Strojník (RVP) - strojník 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v 
autoservisu (KKOV) nebo přímo obor 23-68/H01 - Mechanik opravář motorových 
vozidel (RVP) – řidič pracovních strojů 
 

Pro svářeče/železáře v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 

povinné  
Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  

doporučené 
Tavné svařování oceli (svářečský průkaz) - odborná způsobilost podle ČSN EN 
287-1  

+ profesní kvalifikace pro železáře dle zákona 179/2006 Sb. – 36-062/H - železář 

 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a 
údržba (KKOV) popřípadě přímo obor 23-51-H/01 – Strojní mechanik – u svářeče 

Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské 
práce (KKOV) – u železáře 

 
Pro řidiče jeřábníka v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 

povinné  
Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky 392/2003 
Sb. podle ČSN ISO 12480-1  

 
Vzdělání: Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list (KKOV)(7) 
 
9) Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá jiná 
mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. 
10) Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a 
bezpečí a uzamčeny. Těžká technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném 
místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, 
zabrzděna a uzamčena. 
11) Mistr kontroluje funkčnost ochrany staveniště proti zatopení či podmáčení. Kontroluje 
průchodnost sběrných studní a rigolů, gravitačních drenáží a funkčnost čerpadel zajišťujících 
odčerpávání z odvodňovacích jímek dle projektové dokumentace stavby. Dále mistr kontroluje 
při delším čerpání korozi a zanesení sít. 
12) Mistr kontroluje ochranu zeleně, která by neměla být zasažena stavbou podle ochrany 
životního prostředí a dle normy ČSN 83 9061, která zakazuje znečištění vegetačních ploch 
látkami (rozpouštědla, minerální oleje, kyseliny, barvy, cement, atd) poškozujícími rostliny. 
Dále kontroluje, zda nejsou tyto plochy zaplavovány vodou ze stavby a jsou chráněny plotem 
s výškou 2m s odstupem 1,5m od této plochy. Stromy jsou chráněny obdobně, plot by měl 
obklopovat celou kořenovou zónu, tj. plocha půdy pod okapovou linií koruny stromu rozšířená 
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o 1,5m do stran. U sloupových stromů to je o 5m do stran. V případě, že není možné chránit 
kořenovou zónu, tak mistr kontroluje ochranu kmene stromu vypolštářovaným bedněním 
vysokým nejméně 2m. Toto bednění musí být připevněno bez poškození kůry stromu a nesmí 
být osazeno na kořenech. Ohrožené větve koruny musejí být vyvázány vzhůru. 
13) Mistr montážní čety provede kontrolu osazení jednotlivých prvků. Bude se kontrolovat 
montáž osazení veškerých ocelových dílců. Před zvednutím prvku musí být zkontrolováno 
správné uvázání prvku, celistvost prvku, označení prvku a nepoškozenost vázacích prostředků. 
Před osazením se překontroluje betonového lože či ocelové lože. Po osazení se kontroluje 
poloha prvku vzhledem k propsaným osám, výškové osazení, vertikální a horizontální rovina. 
Kontrolovány budou všechny dílce ocelové konstrukce. Možné odchylky: 

 

Obrázek 62 - Odchylky výztuh stojiny 
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Obrázek 63 - Montážní tolerance 

 

Obrázek 64 - Montážní tolerance - Nosníky 
 



122 
 

14) Kontrola svarů a svařování provádí mistr montážních prací u každého svaru. Před 
zahájení práce se musí kontrolovat místo svaru a přiléhající plochy šířky 20mm, které před 
svařováním musí být řádně očištěny odmaštěny a vysušeny. Dále před zahájením musíme 
zkontrolovat použití předepsaného materiálu, lícování, rovinatost a uložení konstrukce dle PD. 
Při svařování kontrolujeme oprávnění, které musí mít svářeč neustále při sobě, technologický 
postup, způsob svařování a namátkově průběh a pravidelnost svařování jednotlivých vrstev. Na 
hotovém svaru se kontroluj rozměr, znaky rozhodující pro posouzení jakosti, nadvýšení, 
deformace a zkontrolujeme změřením vlastnosti svaru. Může být provedena ultrazvuková 
kontrola, která není povinná a je na domluvě s investorem. 
15) Mistr montážní čety zkontroluje šrouby u táhel a u zavětrování. Toto se provádí 
vizuálně u každého šroubu, kdy se kontroluje, aby po dotažení matice přesahoval šroub 
nejméně dvěma závity. Dále měřením utažení šroubů, které se provádí normalizovanými klíči 
bez použití prodlužovacích pák nebo strojními utahováky vyvozující utahovací moment 
stanovený pro příslušný šroub v konstrukční dokumentaci. U táhel se zkontrolují všechny 
šrouby a u zavětrování se kontrolují min 2 šrouby z každé zavětrované části, vše o maximální 
toleranci 5% z momentu určeném montážní dokumentací. 
16) Kontrolu osazení trapézového plechu provádí mistr montážní čety. Bude se kontrolovat 
montáž plechu a jeho uchycení k nosníku podhledu pomocí samovrtných šroubů, zda jsou 
rozmístěny po požadovaných vzdálenostech a řádně zašroubovány. 
17) Kontrolu povrchové úpravy během její realizace kontroluje stavbyvedoucí a mistr 
montážní čety, a to vizuálně, jestli dělníci správně ředí nanášenou hmotu a jestli ji správně 
nanáší. Nesmí být porušená a musí být ucelená. 
 

7.3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
 
18) Stavbyvedoucí, statik a mistr montážní čety kontrolují celou ocelovou konstrukci. 
Kontroluje se vizuálně dle projektové dokumentace správnost osazení jednotlivých dílců. Dále 
se měřením provádí měření jednotlivých dílců a jejich polohy svislost, ukotvení výškovou a 
půdorysnou polohu, provedení spojů, tak aby byly v souladu s povolenými odchylkami. 
Musíme vzít v potaz také klimatické podmínky, během kterých je měření prováděno, protože se 
vyskytuje častá chyba u měření pásmem, která je ovlivněna teplotou, kdy pásmo je navrženo do 
zpravidla +20°C a provádění při +10°C tak vzniká systematická chyba 1,2mm na délce 10m. 
Tolerance viz předchozí tabulky – bod 13) 
19) Kontrola celistvosti a návaznosti jednotlivých nátěrů a nástřiků probíhající při montáži 
ocelové konstrukce. Nanášená vrstva musí být celistvá bez jakýchkoli vynechání. Tuto kontrolu 
provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
20) Kontrola dokumentace skutečného provedení, SD, MD a přejímku provádí 
stavbyvedoucí, TDI a statik. Kontrolují se zápisy z průběhu montáže v denících. Listy 
použitého a aplikovaného materiálu. Přejímka navazuje na kontrolu celé ocelové konstrukce a 
zápisu z ní samé. Kontroluje se provedení dle ustanovení norem, hospodářské smlouvy a 
zvláštních předpisů pro danou konstrukci. Dále předložení o kontrole montážních svarů 
radiogramem nebo osvědčení o zkouškách ultrazvukem. Dále například záznamy o kontrole 
šroubových spojů. Dle podmínek může (ale není nutná) proběhnout i zatěžovací zkouška ČSN 
73 2030.  
 

7.4 VÝPIS NOREM 
 
ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb – část 1: základní požadavky; srpen 2002 
ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 1: Přesnost 
osazení; prosinec 1992 



123 
 

ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 
ČSN EN 1090-1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 
Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců; květen 2012 
ČSN EN 1090-2+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce; leden 2012 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí – září 2001 
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech; květen 2001 
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    Při provádění bude dodrženo zejména: 
 

8.1 Nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

 
8.1.1 Zařízení pro rozvod energie 

 
Zabezpečení staveništního rozvaděče proti vzniku požáru nebo výbuchu nebo proti zranění 

osob: zařízení navrženo s ohledem na rozsahu prováděných prací, aby nedošlo k nadměrnému 
zatěžování. Dále bude rozvaděč podrobován kontrolám a revizím a v případě, že se nebude 
pracovat na staveništi, budou elektrická zařízení odpojována, popřípadě bude vypínán celý 
rozvaděč. 

. 
8.1.2 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 
Pevnost a stabilita pohyblivých nebo pevných pracovišť ve výšce: stavební plošiny, lávky na 

bednění budou pevné a stabilní s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně 
zdržují a povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena a budou osazena zábradlím výšky 
1,1 m. 

Přerušení prací: vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů (vítr nad 8 m/s ve výšce nad 5 m 
(11 m/s obecně), mlha s viditelností pod 30 m, teplota nižší než -10°C, silný déšť, sněžení, 
námraza), nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 

Všechny fyzické osoby pracující na pracovišti budou seznámeny s pravidly dorozumívání 
pro případ nehody, a bude stanovena účinná forma dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 
první pomoci. 
 

8.1.3 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  

Zajištění proti zaboření, posunutí nebo uvolnění: stabilizátory u autodomíchávače nebo 
autojeřábu budou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání. 

Ohrožení fyzických osob: U autojeřábu, autodomíchávače s čerpadlem, kolového nakladače 
a mininakladače bude signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Stroj uveden do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby 
opustily ohrožený prostor vymezený maximálním dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2 
m. 

Zaměstnanci se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem a břemeno se nesmí 
přepravovat nad nechráněnými pracovišti (pokud to není možné, musí být zajištěna bezpečnost 
zaměstnanců).  

 
8.1.4 Stroje pro zemní práce – Mininakladač Boxer 532 DX MINI a kolový nakladač 

Caterpillar 924 H 
 

Zřícení stroje: Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v minimální vzdálenosti 1 m od 
okraje svahů výkopů (platí i u pažení). 

Vzájemné ohrožení strojů při práci: Mezi stroji zachována odstupová vzdálenost, aby se 
neohrožovaly prací mezi sebou. 

Nakládání materiálu: Vyhnutí se manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku, nebo se během nakládání v kabině nesmí zdržovat žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
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Ztráta stability stroje a výhledu obsluhy: při jízdě s naloženým materiálem je pracovní 
zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze. 

Zranění fyzických osob: obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení 
stroje spuštěno na zem nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno. 

Lopata stroje čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
 

8.1.5 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí – 
autodomíchávač Cifa Magnum MK 28 L 

 
Kontrola zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze před jízdou, zejména po ukončení 

plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení. 
Vozidlo bude umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících 

manipulaci při přejímce a ukládání směsi. 
 

8.1.6 Čerpadla směsi Ciga Magnum MK 28 L 
 

Přetížení nebo nadměrné namáhání bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby: 
potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 
směsí budou vedeny a zajištěny tak, aby k tomuto nedošlo.  

Zranění fyzických osob: zajištění vyústění potrubí na čerpání směsi tak, aby se nemohlo 
pohnout vlivem dynamických účinků dopravované směsi, zákaz vstupování na konstrukci 
čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice a pracovního prostoru autočerpadla. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 
přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány. 

Umístění autočerpadla v přehledném prostoru bez překážek, bránících manipulaci 
s výložníkem, přemisťování autočerpadla jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 

8.1.7 Vibrátory Euar AVMU 
 

Zranění fyzických osob: délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí 
vibrátoru, která je držena v ruce nebo je ručně provozována, bude nejméně 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jelikož motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

Poškození stroje: ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se bude provádět jen za chodu vibrátoru. 

Ohebný hřídel vibrátoru nebude ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v 
návodu k používání. 
 

8.1.8 Vibroberanidlo PTC (nosič autojeřáb Liebherr 1030-2) 
 

Zranění fyzických osob: při odberanění prvků nebudou v okruhu odpovídajícím 1,5 násobku 
výšky výložníku jeřábu prováděny jiné práce, nebude se vstupovat pod zavěšené prvky. 

Převržení nosiče: zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha pro nosič o dostatečné 
velikosti odpovídající rozměrům a typu beranidla a nosič zajištěn proti převržení  
 

8.1.9 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 

Zabezpečení strojů: zaznamenávání všech závad stroje nebo provozních odchylek v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a jejich včasné odstranění. 
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Stroje po ukončení práce či při přerušení prací zajištěny proti samovolnému pohybu 
například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 

Stroje budou odstaveny na vhodné stanoviště, kde nezasahují do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 

Zabezpečení proti neoprávněnému použití stroje: uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze 
spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 

8.1.10 Přeprava strojů (mininakladače Boxer, vibroberanidla PTC a reverzní 
vibrační desky NTC) 

 
Zranění fyzických osob: při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v 

kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nesmí 
zdržovat fyzické osoby, pracovní zařízení jsou zajištěna v přepravní poloze a spolu se strojem 
upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 
popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

Dopravní prostředek bude vždy při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu, všechny 
fyzické osoby se vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení 
stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

Při přepravě stroje po vlastní ose budou jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 

8.1.11 Betonářské práce a práce související 
 

A. Bednění PERI 
 

Bednění bude těsné, únosné a prostorově tuhé, dále bude v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
bude vždy postupovat v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, budou mít dostatečnou 
únosnost a budou úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

Podpěrné konstrukce budou navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění bude doložena statickým výpočtem s výjimkou 
prvků bez konstrukčního rizika. 

Před zahájením betonářských prací budou bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole bude proveden písemný záznam. 
 

B. Přeprava a ukládání betonové směsi 
 

Ochrana fyzických osob: při přečerpávání betonové směsi do zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce se bude pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí. 

Pro přístup k místům ukládání betonové směsi budou vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace, popřípadě podlahy z prken tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
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Bude zajištěna kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné 
závady budou bezodkladně odstraňovány. 
 

C. Odbedňování 
 

Ochrana fyzických osob: odbedňování nosných prvků konstrukcí bednění nebo jejich částí, 
u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn statika. Délka technologické pauzy, nutné před započetím odbedňování 
je stanovena výpočtem a bude upravena v případě změny prostředí (vyšších/nižších teplot). 

Žebřík bude při odbedňovacích pracích používán pouze do výšky 3 m odbedňované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se nebudou uvolňovat ani odstraňovat 
nosné části bednění a stabilita žebříku nebude závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr. 

Ohrožený prostor odbedňovacích prací bude zajištěn proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 

Součásti bednění se budou bezprostředně po odbednění ukládat na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 

8.1.12 Montážní práce 
 

Ochrana fyzických osob: během zdvihání a přemisťování dílce se budou fyzické osoby 
zdržovat v bezpečné vzdálenosti. 

Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců bude probíhat z pojízdných 
montážních plošin. 

Následující dílec se bude osazovat teprve tehdy, až bude předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn z montážních plošin. 

Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny, na sloupy bude 
navařen ocelový drát, kterým budou všechny sloupy u země spojeny a který bude napojen na 
vyčnívající část zemního drátu pro budoucí hromosvod. Tento drát mezi sloupy bude po 
provedení střešní konstrukce odstraněn a zůstane jen drát napojený na zemnící pásek pro 
uzemnění celé ocelové haly. 
 

8.2 Nařízení vlády č. 362/2005 sb. (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) 

 
Ochrana fyzických osob: ochrana proti pádu bude zajištěna pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména ochranná zábradlí a ohrazení (u bazénové vany venkovního 
bazénu, u bednění stěn, u montáže střešní krytiny a střešních prvků), poklopy (u hotových 
šachet), pracovní plošiny (u montáže sloupů a střešní konstrukce). 
 

8.2.1  Používání žebříků 
 

Ochrana fyzických osob: na žebříku budou prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné 
práce při použití ručního nářadí. 

Pro fyzické osoby pracující ve výkopech bude zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků. 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu a mohou být 
vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
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Po žebříku nebude vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba a žebřík nebude používán jako přechodový můstek. 

Žebříky používané pro výstup (sestup) budou svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1. 

Žebřík bude umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Bude 
postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle 
byly vodorovné, bude zabráněno jeho podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním 
konci použitím protiskluzových přípravků. 

Budou prováděny prohlídky žebříků. 
 
8.2.2 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 
Ochrana fyzických osob: materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy, popřípadě 

skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) bude použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

Stavební plošiny nelze přetěžovat. 
 

8.2.3 Práce na střeše 
 
Ochrana fyzických osob: zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

pádu ze střešních plášťů na volných okrajích zábradlím a propadnutí střešní konstrukcí tak, že 
budou tyto práce z pracovní plošiny, která má vlastní zábradlí. Pracovníci se z ní nebudou 
vyklánět, aby nedošlo k jejich pádu z této plošiny. Tyto plošiny nesmí být přetěžovány. 
Zajištění proti sklouznutí: zajištěno použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných 
komunikací. 

 
8.2.4 Shazování předmětů a materiálu 

 
Ochrana fyzických osob: Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné 

bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 

 
8.3 Nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobných požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 
 

8.3.1 Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší 
 

Vybavení pracoviště musí umožňovat snadnou údržbu, čištění prostorů a provádění 
úklidových prací. 

 
8.3.2  Venkovní pracoviště 

 
Povrch venkovních komunikací bude zpevněný ze zhutněného štěrku 16/32 mm, místa pro 

ustavení autojeřábu nebo autodomíchávače s čerpadlem budou z panelů IZD, všechny 
komunikace provedeny s příslušným spádem k odvádění srážkových vod a povrch nesmí být 
kluzký. 

Ochrana fyzických osob: venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných 
osob a byl zaručen bezpečný pohyb dopravních prostředků i chodců. 
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8.3.3 Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
 

Ochrana fyzických osob: manipulace s materiálem a břemeny musí probíhat tak, aby 
nevzniklo zranění způsobené zejména přiražením břemene, zraněním o povrch břemene, 
uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, naražením nebo pádem břemene při 
zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené 
předměty. 

 
8.4 Nařízení vlády č.361/2007., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 
 

8.4.1 Větrání 
 

Zajištěno přímé větrání okny v prostorách jak šaten, sprch, umýváren, tak i WC 
Předepsané výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních: 
 

Zařízení Výsledná teplota °C Výměna vzduchu m3/hod. 
Šatny 20 20 na 1 šatní místo 

Umývárny 22 30 na 1 umyvadlo 
Sprchy 25 150-200 na 1 sprchu 

Záchody 18 50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár 
 

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

 
8.5.1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání autojeřábu 

 
Vázací prostředky pro zdvihání budou označeny tak, aby bylo možné určit charakteristiky 

podstatné pro jejich bezpečné použití.  
Vázací prostředky budou voleny s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací 

místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků.  
Závěsné prostředky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
Vyznačení jmenovité nosnosti jeřábu. 
Ochrana fyzických osob: břemeno musí být chráněno proti sklopení, převrácení, posunutí 

nebo vysmeknutí či sklouznutí, zařízení musí být pravidelně kontrolováno. 
Způsob vázání nebo odvazování břemene bude provádět oprávněný zaměstnanec vždy v 

koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.  
Zařízení bude zřetelně a vhodně označeno zákazem zdvihání osob.  
 
8.6 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) 
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8.6.1 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  
 
Pracoviště budou osvětlena, pokud možno denním světlem, budou mít stanovené 

mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a 
zásobování vodou,  

Pracoviště budou vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky 
pro přivolání zdravotnické záchranné služby. 
  

8.7 Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
 

Během stavební etapy by měl být dodržován celý tento zákon. 
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9.1 Zdůvodnění návrhu jiné strojní sestavy 
 
V obou technologických předpisech je používán na veškerou vodorovnou i svislou dopravu 

na staveništi autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1, který provádí práce z pozice č. 2 podle výkresu 
„Zařízení staveniště“, a přesun materiálu ze skládek z pozice č. 1. Tyto pozice jsou možné 
s ohledem na únosnost zeminy, která je dostatečná pro zatížení tímto jeřábem i s břemenem 
maximální hmotnosti (24 t autojeřáb (s protizávažím 2,3 t), protizávaží 2,9 t, 2,59 t nejtěžší 
prvek, celkem tedy maximálně 29,49 t). V této části práce budeme předpokládat (z výsledků 
geologických sond a vyjádření geologa), že zemina v místě navržené pozice číslo 2 není 
dostatečně únosná, aby udržela tuto celkovou hmotnost, proto je třeba všechny práce provádět 
pouze z pozice číslo 1. Z toho vyplývá, že navržený autojeřáb Liebherr 1030-2.1 již není 
dostačující pro provádění těchto prací a musí být nahrazen autojeřábem s vyšší délkou 
výložníku a hlavně s vyšší nosností břemene, jelikož nejtěžší břemeno již nebude ve 
vzdálenosti 19,6 m, ale díky odlišné pozici ve vzdálenosti  34 m. (dle obrázku 43). Proto je zde 
navržen autojeřáb Grove GMK 4075, který podle obrázku 44 na délku i hmotnost vyhoví. 

Abychom měli přehled, kolik nás tato změna bude stát, spočítáme si cenovou kalkulaci pro 
případ práce autojeřábu Liebherr 1030-2.1, který je přímo majetkem stavební firmy IMOS a 
tuto kalkulaci srovnáme s kalkulací zapůjčeného autojeřábu Grove GMK 4075. 

Dále při předpokladu málo únosné zeminy v místě pozice 2 z této pozice nesmí být 
prováděno ani čerpání směsi pomocí autodomíchávače z čerpadlem Cifa Magnum MK 28 L 
(celková hmotnost se 7 m3 betonu je 31,1 t) a proto bude práce tímto autodomíchávačem 
s čerpadlem nahrazena autodomíchávačem Cifa SL7 na podvozku Iveco a autočerpadlem Cifa 
K40 XRZ s délkou výložníku 40 m (autodomíchávač s čerpadlem délky 40 m se nevyrábí). 
Tato vozidla budou pracovat z pozice číslo 1 podle výkresu „Zařízení staveniště“. 

 

 
Obrázek 65 – Ukázka pozic autodomíchávače s čerpadlem a autojeřábu 

(Zdroj: výkres „Zařízení staveniště“ – příloha č. 6) 
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Obrázek 66 – Ukázka pouze pozice 1 pro autojeřáb i čerpadlo 

 
9.2 Kalkulace pro autojeřáby: 

 
9.2.1 Autojeřáb Liebherr 1030-2.1 

 
Tento autojeřáb je přímo majetek firmy IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, 

proto zde nebude cena za pronájem. Technické parametry viz „Technologický předpis – 
Základové konstrukce + sloupy“ – část 4.8.1 – Stroje 
 
Výpočet: 
Počet kilometrů na stavbu: 25 
Spotřeba: 45 l/100 km 
Cena za 1 l nafty: 35,30 Kč 
Cena za ujeté kilometry na stavbu a zpět: 25 km×2×45/100×35,3=794,3 Kč 
Hodinová sazba pro jeřábníka: 100 Kč 
Počet směn odpracovaných: 62 (viz tabulka níže) 
Počet hodin v jedné směně: 8 
Počet hodin celkem: 8×62=496 
Částka, kterou vydáme za práci jeřábníka: 496×100=49600 Kč 
Spotřeba autojeřábu při práci za jednu hodinu: 15 l 
Spotřeba autojeřábu za celou dobu práce: 15×8×62=7440 l 
Spotřeba za tuto práci celkem: 7440×35,3=262632 Kč 
Cena celkem: 794,3+49600+262632 = 313 026,3 Kč 
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9.2.2 Autojeřáb Grove GMK 4075 
 

Tento autojeřáb není majetkem firmy IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, proto 
je třeba jej pronajmout od firmy Autojeřáby Brno, Jiří Cháb a syn, V Aleji 197/67 
620 00  Brno-Holásky. Autojeřáb bude vždy přivážen na stavbu v ranních hodinách a odvážen 
po provedení prací. Ceny za pronájem vycházejí z cenové kalkulace firmy. Cena je vypočtena 
bez DPH. Autojeřáb je nadrozměrná přeprava (u 4 nápravových vozidel 32 t), z toho vyplývá, 
že musí mít povolení od Krajského úřadu v Brně, nemusí být přidělen doprovod. 

 
Technické parametry: 
Nosnost autojeřábu: 75 t / 3 m 
Výška zdvihu: 69 m / 2,1 t 
Celková hmotnost: 48 t 
Výška/šířka/délka: 
3795/2550/12795 mm 
 
Obrázek 67 - Autojeřáb Grove 
GMK 4075 
(Zdroj obrázku: 
http://www.tecnoeleva.com/catal

og/item/36/grove-gmk4075-1-
gru-telescopica-80-t) 
 
 

Výpočet: 
Hodinová sazba pro jeřábníka: 100 Kč 
Počet směn odpracovaných: 62 (viz tabulka níže) 
Počet hodin v jedné směně: 8 
Počet hodin celkem: 8×62=496 
Částka, kterou vydáme za práci jeřábníka: 496×100=49600 Kč      
Spotřeba autojeřábu při práci za jednu hodinu: 15 l 
Spotřeba autojeřábu za celou dobu práce: 15×8×62=7440 l 
Spotřeba za tuto práci celkem: 7440×35,3=262632 Kč 
Počet kilometrů na stavbu: 25 
Cena za dovoz/odvoz: 50 Kč/1 km (bez DPH) 
Počet dovozů/odvozů: 62 
Celková cena bez DPH: 25×2×50×62=155000 Kč 
Cena za pronájem na 1 h: 1600 Kč (bez DPH) 
Celkový počet hodin: 496 
Celková cena za pronájem bez DPH: 1600×496=793000 Kč 
Cena celkem: 155000+49600+262632+793000 = 1 260 232 Kč 
 
Počet dní, kdy bude třeba autojeřáb (z programu Contec) 
 
Měsíc Duben Květen Červen Červenec Srpen Září 
Dny 2 14 4 12 12 18 
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Obrázek 68 - Maximální vyložení a břemena z pozice 1 

(Zdroj obrázku: http://autojeraby-brno.com/technicke-udaje.html) 
 
9.3 Kalkulace pro autodomíchávače a čerpadla 

 
9.3.1 Autodomíchávač s čerpadlem Cifa Magnum MK 28 L-80 RH-RHS (s čerpací 

jednotkou PB 806 S7) 
 

Tato vozidla zapůjčuje přímo firma PRESTA-mix, spol. s r.o., sídlící na ulici Blanenská 
1762 v Kuřimi, ceny jsou proto přebírány z jejího ceníku a jsou bez DPH. Technické parametry 
viz „Technologický předpis – Základové konstrukce + sloupy“ – část 4.8.1 – Stroje 
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Výpočet: 
Cena za dovoz betonu: 105 Kč/m3 
Množství betonu C35/45: 345,7 m3 
Množství betonu C20/25: 46,68 m3 
Celkem beton: 345,7+46,68=392,38 m3 
Cena celkem za dovoz: 105×392,38=41200 Kč 
Cena za čerpání: 1850 Kč/hod 
Počet jízd tam na čerpání 7m3: 23,4 m3 → 4, 78,2 m3 → 12, 70 m3 → 10, 4,3 m3 → 1, 23,3 
m3 → 4, 106,27 m3 → 16, 85,7 m3 → 13, 1,21 m3 → 1 
Počet jízd tam celkem: 4+12+10+1+4+16+13+1=61 jízd 
Doba čerpání 1 jízdy (i s natažením a složením výložníku): 0,65 hod 
Doba čerpání celkem: 0,65×61=39,65 hod 
Cena za čerpání celkem: 39,65×1850=73352,5 Kč 
Cena za mytí: 550 Kč/1 mytí 
Počet mytí (čísla podle počtu čerpadel při jednotlivých betonážích z technologického předpisu 
– „Základové konstrukce + sloupy“): 1+2+3+1+2+3+2+1=15 
Cena za umytí celkem: 550×15=8250 Kč 
Cena při čerpání betonu nad 100 m3: 30 Kč/m3 
Počet čerpání nad 100 m3: 1 (106,27 m3) 
Cena nad 100 m3 celkem: 30×106,27=3188,10 Kč 
Cena celkem za dovoz a čerpání: 41200+73352,5+8250+3188,1 = 125 990,6 Kč 
 

9.3.2 Autodomíchávač Cifa SL 7 a autočerpadlo Cifa K 40 XRZ 
 

Tato vozidla zapůjčuje přímo firma PRESTA-mix, spol. s r.o., sídlící na ulici Blanenská 
1762 v Kuřimi, ceny jsou proto přebírány z jejího ceníku a jsou bez DPH. 

 
Výpočet: 
Cena za dovoz betonu: 105 Kč/m3 
Množství betonu C35/45: 345,7 m3 
Množství betonu C20/25: 46,68 m3 
Celkem beton: 345,7+46,68=392,38 m3 
Cena celkem za dovoz: 105×392,38=41200 Kč 
Cena za čerpání: 2500 Kč/hod 
Počet jízd tam na dovoz 7m3: 23,4 m3 → 4, 78,2 m3 → 12, 70 m3 → 10, 4,3 m3 → 1, 23,3 m3 
→ 4, 106,27 m3 → 16, 85,7 m3 → 13, 1,21 m3 → 1 
Počet jízd tam celkem: 4+12+10+1+4+16+13+1=61 jízd 
Doba čerpání (i s natažením a složením výložníku): 0,5 hod 
Doba čerpání celkem: 0,5×61=30,5 hod 
Cena za čerpání celkem: 30,5×2500=76250 Kč 
Cena za mytí: 550 Kč/1 mytí 
Počet mytí (čísla podle počtu čerpadel při jednotlivých betonážích z technologického předpisu 
– „Základové konstrukce + sloupy“): 1+2+2+1+2+2+2+1=13 
Cena za umytí celkem: 550×1=7150 Kč 
Cena za 1 km jízdy: 45 Kč 
Celkem km tam i zpět: 1,5×2=3 km 
Celkem za všechny jízdy: 13×3=39 km 
Cena za všechny jízdy: 39×45=1755 Kč 
Cena při čerpání betonu nad 100 m3: 30 Kč/m3 
Počet čerpání nad 100 m3: 1 (106,27 m3) 
Cena nad 100 m3 celkem: 30×106,27=3188,10 Kč 
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Cena celkem za dovoz a čerpání: 41200+76250+1755+7150+3188,1 = 129 543,1 Kč 
 

Technické údaje o autodomíchávači Cifa SL 7 
 

 

Obrázek 69 - Domíchávač Cifa SL 7 
(Zdroj: http://www.richterdiesel.cz/betonarska_technika-nove_stroje-
vyber=domichavace_3_osy_podvozek___cifa.html#) 
 
Technické údaje o autočerpadle Cifa K40 XRZ s čerpací jednotkou PA 1506/909 F8 
 

 
 

Maximální 
teoretický výstup 

m3/
h 

90 

Kapacita násypky 
betonu 

l 550 

Průměr potrubí mm 125 
Maximální 
vertikální dosah 

m 39,8 

Maximální 
horizontální 
vzdálenost 

m 35,8 

Délka ukončovací 
hadice 

m 4 

 
(Zdroj: http://www.cifa.cz/pdf/k40.pdf) 
 
 
 
 
 

Obrázek 70 - Autočerpadlo Cifa K 40 XRZ 

Nominální kapacita m3 7 
Geometrická kapacita bubnu m3 12,2 
Poměr plnění % 57 
Otáčky 1/min 14 
Maximální výška m 2590 
Maximální šířka m 2355 
Hmotnost (pouze buben) kg 3143 
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Obrázek 71 - Dosah čerpadla K 40 XRZ 

 
9.4 Celkové finanční porovnání 

 
Celková cena za autojeřáb Liebherr 1030-2.1: 313026,3 Kč 
Celková cena za autojeřáb Grove 4075 GMK: 1260232 Kč 
Celková cena za autodomíchávač s čerpadlem Cifa Magnum MK 28 L: 125990,6 Kč 
Celková cena za autodomíchávač Cifa SL 7 + autočerpadlo Cifa K 40 XRZ: 129543.1 Kč 
Celkový nárůst ceny při použití jeřábu Grove 4075 GMK: 1260232-313026,3 = 947 205,7 Kč 
Celkový nárůst ceny při použití autodomíchávače Cifa SL 7 + autočerpadla Cifa K 40 XRZ: 
129543,1-125990,6 = 3 552,5 Kč 
Celkový nárůst ceny oproti původní variantě strojů: 947205,7+3552,5 = 950 758,2 Kč 
 

9.5 Závěr 
 

Z výpočtů bylo zjištěno, že zapůjčení jiných strojů, než bylo původně plánováno, se nám více 
prodraží, nehledě na skutečnost, že bude muset být upraven prostor pro stání vozidel (přidání 
panelů) kvůli větším rozponům podpěr vozidel. 
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Závěr 
 

Během psaní této práce jsem se naučil spoustu nových věcí, poznal, jak se některé procesy 
na stavbě provádějí, jak na sebe navazují, a že není nikdy lehké správně všechno naplánovat, 
vymyslet a nakonec dotáhnout do zdárného konce. Také jsem se naučil pracovat v programech 
Build Power a Contec. Celkově to vše pro mě bylo velkým přínosem, který ať už při dalším 
studiu, nebo při práci, nezapomenu. 
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