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Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 

 

Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem novostavby 

bytového domu v Brně. Tato práce zahrnuje technické zprávy, zařízení staveniště, širší 

dopravní vztahy, rozpočet, propočet, časové plánování, kontrolní a zkušební plán, návrh 

mechanizmů, smlouvu o dílo, plán bezpečnosti a rizika na stavbě.  

  

Klíčová slova 
Bytový dům, realizace, technická zpráva, časový a finanční plán, kvalita rozpočet, 

bezpečnostní plán, technologický předpis, zařízení staveniště.  

  
  

  

Abstract 
This Master’s thesis deals with the technological project of the new building apartment 

house in Brno. This work includes technical reports, site equipment, wider transport 

relations,budget calculation, time planning, inspection and test plan, mechanical 

assembly, contract for work, safety plan and risks on the building.  

  

Keywords 
Apartment building, realization, technical report, time and financial plan, quality, budget, 

safety plan, technological standard, construction site equipment.  
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Úvod 

 

Diplomová práce řeší přípravu a realizaci novostavby bytové komplexu v Brně na 

Vídeňské v jeho první fázi výstavby. Zabývám se zde především bytovým domem 

(objekt B), který je navržen jako monolitický systém v kombinaci s nosnými stěnami a 

s železobetonovými stropními konstrukcemi. 

Cílem této práce je vhodně vyřešit a zpracovat zařízení staveniště, stroje pro stavbu, 

časové rozložení prací, počet pracovníků a finanční rozdělení v daných měsících, BOZP, 

výpočet zdrojů pro staveniště, smlouvu o dílo a další potřebné dokumenty. Dále 

vypracovat i technologické předpisy pro práce, které se budou vyskytovat během 

výstavby. 
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1.1 Základní údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Obytný soubor Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby 

Místo stavby:  Brno, ulice Vídeňská 

Kraj:  Jihomoravský 

Investor: Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Objednatel:  Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Zhotovitel:  Bude vybrán na základě výběrového řízení 

Projektant:  Atelier Habina s.r.o 

 Helceletova 3, Brno 

 Ing. Stanislav Mikeš 

Zahájení akce:  1.4. 2013 

Ukončení akce:  30 .9. 2015 

Katastrální území:  Brno - Štýřice 

Parcelní čísla:  649/2, 649/3, 650, 640/15, 651/5, 652/4, 640/16,  

  652/5, 652/3 

Charakter stavby:  Novostavba polyfunkčního objektu s občanskou 

vybaveností a bydlením 

 

1.2 Členění stavby na stavební objekty 

 

Celkem rozdělen na 19 stavebních objektů: 
 

SO 01 Příprava území 

SO 02 Objekt B 

SO 03 Přeložka trafostanice 

SO 04 Přeložka VN 

SO 05 Přeložka NN 

SO 06 Nová trafostanice 

SO 07 Přípojka VN 

SO 08 Splašková kanalizace 

SO 09 Dešťová kanalizace 

SO 10 Vodovod 

SO 11 Rozvody NN 

SO 12 Opěrná zeď pro MK 

SO 13 Místní komunikace – částečný násyp 

SO 14 Prodloužení horkovodu 

SO 15 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 16 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 17 Přípojka horkovodu 
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SO 18 Přípojka vody 

SO 19 Přípojka slaboproudu 

 

1.3 Zhotovitelský systém 

 

Stavbu bude provádět hlavní zhotovitel na základě výběrového řízení. Práce, které firma 

neprovádí, budou zadány specializovaným firmám tzv. subdodavatelům. Pro dodávku 

stavebního jeřábu byla vypracována kapitola č. 14 – Vyhlášení výběrového řízení, kde na 

základě kritérií byl vybrán konkrétní dodavatel. Vysvětlení, principy a zásady jsou 

uvedeny v již zmíněné kapitole. 

 

1.4 Popis stavby 
 

 

Projektovaný bytový komplex je situován na volných pozemcích v proluce stávající 

zástavby po pravé straně ul. Vídeňské mezi ulicemi Kamenná a Vinohrady. 

Jedná se o novostavbu obytného souboru s obchodním parterem. Soubor se skládá ze 3 

plánovaných hlavních objektů (A, B a C). Objekty A a C jsou stále v projektovém stádiu. 

Proto se v mé práci soustředím pouze na výstavbu objektu B (1. fáze výstavby), který se 

skládá z ramena kopírující hranici pozemku a obloukovité části. Rameno bude mít dvě 

podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží, z toho jedno ustupující. Oblouková část má 

dvě podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Hlavní stavební objekty 
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Pozemky určené pro výstavbu objektu B jsou ve vlastnictví investora (Komfort a.s.) a 

EON a.s.. Staveniště je dobře přístupné z ul. Vídeňská. Území vymezené pro zástavbu je 

volné, nezastavěné, dříve využívané pro zahrádky. Terén je velmi členitý a svažitý 

s ukloněním k severovýchodu. Pro umístění zařízení staveniště, skladování materiálu a 

vlastní stavbu je na pozemcích dostatek místa. Celkově je možno pozemek, určený ke 

stavbě zhodnotit jako vhodný. Celé staveniště bude oploceno do výšky 1,8m. 

 

1.5 Popis SO 02- Objekt B 

 

1.5.1 Urbanistické řešení 

 

Řešení respektuje navrženou uliční čáru, která je z důvodu záměru na rozšíření ulice 

Vídeňské určena v existujících územně-plánovacích podkladech v poloze odsazené vůči 

stávající okolní zástavbě o několik metrů směrem od osy komunikace. Vzniká tak prostor 

pro široký chodník kolem výkladců v 1.NP s novým stromořadím. Hmotové uspořádání 

respektuje stávající strukturu i strukturu plánovaného rozvoje. 

 

Svým výškovým uspořádáním i vnitroblokovým řešením záměr přijímá a reflektuje 

způsob stávající zástavby a důstojně tak Vídeňskou ulici v tomto důležitém místě 

doplňuje. Zelené vnitrobloky vytvoří dobrý protiklad rušné ulici. Funkční využití objektu 

plně odpovídá významu daného místa i požadavkům územně – plánovací dokumentace. 

Byty jsou doplněny okolí nezatěžující občanskou vybaveností v I. NP a podzemním 

garážovým podlažím. 

 

Stavba půdorysně i výškově zacelí uliční řadu a doplní ji stavbou soudobou, přitom 

respektující kvalitní architektonické dědictví přilehlého okolí. 

 

Objekt B tedy sestává z křídla, ležícího v přímé vazbě na ulici Vídeňskou – dispozice 

bytů jsou klidovými částmi orientovány do vnitrobloku, do ulice jsou umístěny jen 

kuchyně, sklady a hygienické prostory, a dále sestává z křídla obloukového půdorysu. 

Parkovací a odstavná stání jsou s výjimkou několika venkovních stání umístěna ve dvou 

podzemních podlažích, umístěných pod stavbou. 

 

1.5.2 Architektonické řešení 

 

Architektonická struktura odpovídá funkčnímu využití i urbanistickému začlenění 

objektů. Z hlediska začlenění stavby do městské tkáně jsou dominantně důležitá uliční 

křídla. Uliční křídlo objektu bloku B, které svým výškovým členěním na prosklený 

parter, hlavní fasádu, piano nobile a korunní římsu (zde má význam akustické ochrany 

teras a fasád ustupujícího podlaží), cituje tradiční vzory, vlastním výtvarným řešením se 

však snaží o maximálně soudobý výraz.  
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Architektura je postavena na prvcích, zajišťujících dostatečné oslunění a osvětlení bytů, 

tedy šikmých rizalitech, lichoběžníkových lodžiích a terasách, podaných se snahou o 

výtvarné sjednocení. 

 

1.5.3 Funkční a dispoziční řešení 

 

Objekt B se skládá ze dvou křídel obepínající prostor klidového vnitrobloku. Křídlo, 

které lemuje hranici pozemku, bude mít dvě podzemní podlaží a šest nadzemních 

podlaží, z toho jedno ustupující. Druhé křídlo, které tvoří oblouková část, má dvě 

podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Stavba objektu B má 5 schodišťových jader, 

ze kterých jsou přístupny jednotlivé byty. V podzemních podlažích jsou navrženy 

hromadné garáže a technické zázemí domu. V domě je navrženo 57 bytů o velikosti 1+kk 

až 4+kk (nad 100 m
2
). Ke každému bytu přináleží sklepní kóje, případně komora. 

 

1.5.4 Technické řešení napojení stavby na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Vstupy do objektu B jsou orientovány z ulice Vídeňská a nové místní komunikace, 

odkud je i vjezd do garáže. Pro potřeby stavby bude vybudována nová místní 

komunikace, která je napojena na ul. Vídeňskou. Objekt je napojen horkovodní přípojkou 

z nové místní komunikace z nového veřejného řadu z ulice Vídeňská.  

 

Blok B bude dále napojen novými přípojkami vody, kanalizace - splaškové a dešťové, 

NN. Tyto nové přípojky budou napojeny na nově vybudované veřejné řady, které jsou 

prodloužením stávajících v ul. Vídeňská. Objekt bude napojen na elektrickou energii 

přípojkou NN z nové trafostanice. 

 

1.5.5 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Do objektu je umožněn bezbariérový přístup přes jednotlivá schodišťová jádra, ve 

kterých jsou umístěny lanové výtahy Schindler o rozměru kabiny 1200/1400 mm. 

Výškové rozdíly budou do 20 mm. Zvonkové tabla budou rovněž bezbariérové přístupné. 

V bloku B2 je navrženo 5 upravitelných bytů pro tělesně postižené (B2-2.03; B2-3.03; 

B2-4.03; B2-5.03; B2-6.03. Upravitelnost bytu spočívá v odstranění prahů a výměny 

vybavení koupelny a doplnění madel u dveří.  

 

V garážích je 8 stání, které splňují parametry invalidního stání.  
 

Pozn.: 

Požadavek normy je 4,9 stání (5% z celkového počtu vnitřních stání 97 – tento 

požadavek je tedy bezpečně splněn) 
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1.5.6 Kapacity a rozměrové charakteristiky objektu 

 

 Přibližné půdorysné rozměry:  cca 77,0m x 9,3m (obdélník. část) +  

                                19,6 x 50,0m (výseč. část kružnice) 

 Podlahová plocha bytů: 4 016,68 m
2
 

 Podlahová plocha komerčních prostor:  734,49 m
2
 

 Podlahová plocha garáží: 3 331,13 m
2
 

 Počet bytů: 57 bytů 

 Počet vnitřních parkovacích stání:  97 stání 

 garáže  8 

 parkovací stání  89 

 Obestavěný prostor administrativní budovy:  39 281,65 m
3 

 

1.5.7 Stavebně - konstrukční řešení 

 

o Popis konstrukce 
 

Jedná se o monolitický sloupový systém v kombinaci s příčnými nosnými stěnami a 

s železobetonovými stropními konstrukcemi. Nosný systém podzemních podlaží tvoří 

vnitřní sloupy s rozponem max. 7,5 m doplněné obvodovými železobetonovými stěnami. 

Nosný systém nadzemních podlaží je tvořen příčnými železobetonovými stěnami. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou podporovány 

železobetonovými stěnami a sloupy, ve vyšších podlažích jsou pak stěny zděné. 

Zastřešení je provedeno plochou střechou, jejíž nosná část je tvořena železobetonovou 

deskou.  

 

Objekt je založen na tzv. bílé vaně podporované vrtanými železobetonovými pilotami. 

Objekt je chráněn proti tepelným ztrátám kontaktním minerálním zateplovacím 

systémem.  

 

◦ Základové podmínky 
 

Lokalita se nachází v jižní části Brna v městské části Štýřice. Terén je v těchto místech 

velmi členitý se sklonem k SV. Z geomorfologického hlediska se jedná o úpatí svahu 

Červeného kopce, jehož vrcholová část se vypíná ve vzdálenosti cca 200 m západně od 

posuzovaného místa. Pod plochou průzkumu pak terén přechází pozvolna do mírnějšího 

sklonu a později do ploché aluviální nivy řeky Svratky, která protéká ve vzdálenosti cca 

300 m severně. 

 

Geologické podloží je v daném místě tvořeno převážně skalními horninami, které jsou 

zde zastoupeny marinními sedimenty slepenců, pískovců a prachovců devonského stáří. 

Toto skalní podloží vystupuje na povrch terénu v nejvyšších partiích Červeného kopce a 

v sondách bylo ověřeno pouze ve výše položených umístěních v hloubce 10 až 13 m pod 
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současným terénem. Ve spodních polohách přimykají na toto skalní podloží neogenní 

marinní sedimenty, které byly zaznamenány v archivní sondáži východně od ulice 

Vídeňské. Z hlediska klasifikace základových půd se jedná o třídu F8-CH – vysoce 

plastický jíl. Konzistence těchto sedimentů je velmi proměnlivá od tuhé po téměř tvrdé 

polohy lavic jílovce a pískovce. Jíly jsou kryty mohutnou terasou fluviálních štěrků a 

štěrkopísků kvarterního stáří. Tyto zeminy jsou různého stupně zahlinění, a tak se jedná o 

třídy G3 a G2, méně často i G4. Štěrky jsou ve svrchních polohách suché a převážně 

ulehlé.  

 

Svrchní vrstvu kvartérního pokryvu pak tvoří mohutná duna spraší a sprašových hlín. 

Jedná se převážně o prachové hlíny se slabým obsahem jemného písku. Lokálně jsou tyto 

materiály slabě zajílované. Z hlediska klasifikace se jedná o třídu F5, méně často i F6. 

 

◦ Založení objektu 
 

Založení objektů je provedeno na vrtaných železobetonových pilotách, které eliminuje 

problematiku různých úrovní základové spáry, různých hloubek založení od stávajícího 

terénu a různých zatížení (vyšší část objektu, nižší část podzemních garáží). Základové 

konstrukce budou vyztuženy prutovou výztuží z oceli 10505 (R) a 10216 (E).  

 

Základová deska tl. 400 mm a stěny spodních dvou podlaží (tl. 300 mm v 2. PP a tl. 250 

mm v 1. PP) jsou navrženy z betonu C25/30 XC3, XD1 s omezením šířky trhlin.  

 

◦ Svislé konstrukce  
 

V hlavním objektu tvoří svislé nosné konstrukce v podzemních a prvním nadzemním 

podlaží železobetonové stěny a sloupy obdélníkového průřezu, mezi které budou 

provedeny vyzdívky z keramického zdiva. V navazujících nadzemních podlažích budou 

svislé nosné konstrukce tvořeny příčnými stěnami z keramických tvarovek. Z důvodu 

uvolnění dispozice budou stěny v částech půdorysu nahrazeny železobetonovými sloupy.  

 

- Svislé nosné konstrukce 
 

 2.PP-1.NP 
 

 obvodová stěna je železobetonová stěna tl. 300 mm a 250 mm,  

 vnitřní stěny jsou železobetonové tl. 300 mm doplněné sloupy o rozměrech 

dle výkresové dokumentace, výplňové zdivo je z keramických tvarovek tl. 

300 mm. 

 

 2.NP-6.NP 
 

-  obvodové nosné stěny jsou navrženy jako železobetonové tl. 250 mm 

případně keramické z tvarovek Porotherm 30 P+D P15, 
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- vnitřní nosné stěny tvoří zároveň mezibytové stěny, které jsou 

železobetonové tl. 300 (250, 200 mm), případně ve vyšších patrech 

vyzdívané z keramických AKU tvarovek Porotherm 30 P+D AKU. 

 

Stěny výtahových šachet jsou železobetonové monolitické tl. 200 mm.  

 

- Příčky  
 

 2. PP a 1.NP 

- zdivo příček je z cihelných příčkovek Porotherm 11,5 P+D, sklepní kóje jsou 

pak vyzděny z beton. tvarovek. 

 

 2.NP -6.NP 
 

- zdivo bytových příček je u příček oddělujících obytné místnosti z tvarovek 

Porotherm AKU 11,5 P+D u ostatních pak z tvarovek Porotherm 11,5 P+D tl. 

příčky 150 mm nebo Porotherm 8 P+D tl. příčky 100 mm. 

 

◦ Vodorovné konstrukce  
 

- Stropy 
 

- v objektu jsou provedeny železobetonové monolitické stropní konstrukce 

tloušťky 260 mm ve všech podlažích. Pouze stropní deska nad 1. PP má 

navrženu proměnnou tloušťku, kdy pod obytnou částí je navržena deska 260 

mm, pod zatravněnou částí je pak navržena tloušťka 350 mm. V této části je 

uvažováno s možností vjezdu požárních vozidel, 

- stropní deska nad posledním podlažím je tloušťky 200 mm, 

- stropní desky jsou projektovány z betonu C25/30 XC1, v garážích pak 

z betonu C25/30 XC3, XD1. 

 

- Překlady 
 

- nadokenní překlady v nosných stěnách tvoří žb. monolitická žebra spojená se 

stropní deskou. Vnitřní dveřní otvory v železobetonových stěnách jsou opět 

překlenuty monoliticky, 

- v nosných zděných stěnách jsou použity prefabrikované překlady Porotherm 

23,8, 

- v nenosných příčkách pak nízké překlady Porotherm 11,5 a 14,5 

v příslušných délkách. 

 

- Lodžie, terasy 

- konstrukce lodžií budou z prefabrikovaných železobetonových dílců. Ty 

budou na nosnou konstrukci domu přikotveny přes systémové prvky 

omezující tepelné mosty, 
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- terasy v obloukové části jsou z uliční čáry tvořeny stropem nižšího podlaží. 

Ve dvorní části pak částečně rovněž stropem předešlého patra, z části 

konzolou vynášenou stropní deskou přes prvek omezující tepelný most. 

 

Balkonové desky jsou uvažovány jako prefabrikované a budou odděleny od stropních 

desek nad vnitřními prostorami pomocí prvků pro přerušení tepelných mostů (např. 

Schöck Isokorb), které budou osazeny do prefabrikátů přímo v panelárně. 

 

V prostoru garáží bude na stropní desku provedena pojížděná vrstva z drátkobetonu. 

Dilatační spáry v této podlahové desce budou vytvořeny dodatečným prořezáním. U 

všech konstrukcí založených na terénu je navržen podkladní beton v tloušťce cca 10 cm 

z betonu C12/15.  

 

◦ Schodiště, výtahy 
 

- Schodišťový prostor B- část vějíř  
 

- v tomto bloku jsou umístěna dvě schodiště se dvěma osobními výtahy, 

- schodiště je navrhnuto jako tříramenná prefabrikovaná železobetonová 

konstrukce. Nástupní a výstupní rameno s mezipodestami je pružně uloženo 

na hlavní podestu a ozub v protější stěně. Na tyto prefabrikované 

mezipodesty bude uloženo třetí mezilehlé, prefabrikované rameno. Veškeré 

prvky budou mezi sebou a zejména s nosnou konstrukcí spojeny 

systémovými prvky pro omezení šíření kročejového hluku, 

- zábradlí schodiště bude osazeno na obvod výtahové šachty a bude tvořeno 

ocelovým madlem. Na nášlapnou vrstvu na schodišti bude použita 

protiskluzná keramická dlažba. Schodiště bude přirozeně větráno okny, 

- výtahová šachta bude monolitická o vnitřním rozměru 1600/1750 mm, 

probíhá od 2. PP až do 3.NP. Výtahová šachta bude mít tloušťku stěn 200 

mm a bude vložena do zrcadla schodiště. Od schodiště bude šachta 

separována vzduchovou vrstvou tl. 20 mm, 

 

- Schodišťový prostor B- blok ulice Vídeňská 
 

- v tomto bloku jsou umístěna 3 schodiště se třemi výtahy, 

- schodiště je navrhnuto jako dvouramenná prefabrikovaná železobetonová 

konstrukce, která je pružně uložena na monolitické podesty. V 2. PP až 1. NP 

je schodiště umístěno uvnitř dispozice domu. Od 2. NP přechází do 

schodišťového rizalitu. Deska schodišťového ramene bude separována od 

schodišťových stěn pružným materiálem z důvodu zamezení šíření 

kročejového hluku.  Schodiště bude přirozeně větráno bočními okny rizalitu, 

- zábradlí schodiště bude osazeno po obvodu zrcadla a bude tvořeno ocelovým 

madlem. Nášlapnou vrstvou na schodišti bude protiskluzná keramická dlažba,  

- výtahová šachta bude monolitická o vnitřním rozměru 1600/1750 mm, 

probíhá od 2. PP až do 5.NP (vchod B1), respektive do 6. NP (vchody B2 a 
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B3). Výtahová šachta bude mít tloušťku stěn 200 (250) mm a bude umístěna 

v prostoru schodiště.  

 

- Terénní a vyrovnávací schodiště 
 

-  z ulice Vídeňská je navrženo dvouramenné železobetonové vyrovnávací 

schodiště z pohledového betonu. Schodiště je tvaru L šířky 1200 mm. 

Schodiště bude opatřeno potřebným zábradlím, 

- z nově vybudované ulice bude provedeno do vnitrobloku nové schodiště. 

Schodiště bude tvořeno prefabrikovanými rameny. Schodiště bude z jedné 

strany opatřeno madlem a ze strany druhé zábradlím. Pod schodištěm je 

vynechán otvor pro přisávání vzduchu do garáží.  

 

- Rampy 

- vjezdová rampa do garáží navazuje na nově budovanou komunikaci a je ve 

spádu 11,1 %, sklon bude vytvořen vyskládáním vysokopevnostního 

extrudovaného polystyrenu a 120 mm vrstvou drátkobetonu na povrchu, 

- pojízdná rampa spojující různé výškové úrovně ve 2. PP bude rovněž tvořena 

spádovou vrstvou z extrudovaného polystyrenu a 120 mm vrstvou 

drátkobetonu, 

- ostatní rampy pro tělesně postižené budou monolitické betonové, opatřené 

madlem ve výškách 150 a 1000 mm nad podlahou. 

 

◦ Konstrukce zastřešení 
 

- Střecha nad garážemi 
 

- dvorní část podzemních garáží bude zastřešena systémem „zelených“ střech, 

dlážděných chodníků a mlatových povrchů relaxačních ploch. Konstrukce 

střechy bude tvořena železobetonovou monolitickou deskou tl. 350 mm , 

která vytvoří vanu do které bude nainstalován systém filtračních a 

separačních desek na které bude navezen zahradní substrát pro intenzivní 

zeleň. Mocnost substrátu bude cca 350 mm. Tato střecha bude provedena až 

ke konci druhé fáze výstavby z důvodu využití tohoto prostotu jako 

skladovací a manipulační plochu pro další fáze realizace výstavby. 

 

- Zelená střecha nad schodišťovými jádry obloukové části 
 

- obdobná konstrukce ploché střechy jako výše, pouze místo humózní zeminy 

bude skladba ukončena 100 štěrkopísku za účelem extenzivního pěstění 

rozchodníků. 

 

- Střecha nad 4., 5. a 6. NP 
 

- nosnou konstrukci ploché střechy nad obytnými podlažími tvoří 

železobetonová deska tl. 200 mm. Na ní bude položena parozábrana, spádová 
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vrstva z expandovaného polystyrénu, separační geotextílie a následně 

hydroizolace Sarnafil G410, přitížená vrstvou kačírku v tl. 50 mm. 

 

◦ Prostorová tuhost 
 

- Prostorová tuhost objektu je v obou směrech zajištěna dostatečným 

množstvím železobetonových stěn.  

 

◦ Povrchové úpravy 
 

- Stěny, stropy, obklady 
 

- vnitřní omítky stěn a stropů budou provedeny jako dvouvrstvé 

vápenocementové štukové ze suchých směsí. V komerčních prostorách a 

schodišťových jádrech bude provedena sádrová omítka, 

- vnější plášť bude řešen kombinací minerálního kontaktního zateplovacího 

systému Rockwool Fasrock tl. 100 a 150 mm, 

- soklové partie, které mohou být namáhány vodou, budou zatepleny XPS 

polystyrenem Styrodur C2800 v příslušných tloušťkách, 

- stěny podružných prostor (např. sklady odpadů) ve styku s vytápěnými 

prostory budou izolovány minerálním zateplovacím systémem Stotherm tl. 120 

mm, 

- stěny a stropy garáží budou betonové, pouze strop pod vytápěnými prostory 

bude zateplen minerální izolací Stotherm v tl. 120 mm, 

- na fasádě 1. PP z ulice Vídeňské je navržen obklad z těšínského pískovce,  

které budou kamenicky kotveny, 

- na podlaze lodžií a teras je navržena betonová dlažba na stavících terčích,  

- v koupelnách a WC bude použit keramický obklad do výšky 2000 mm. 

V kuchyních a kuchyňských koutech bude proveden keramický obklad v pásu 

800 – 1400 mm. 

 

- Podlahy 
 

- v prostoru garážích a na rampách bude proveden leštěný a kartáčovaný 

drátkobeton. Drátkobetonová vrstva bude z akustických důvodů dilatována od 

nosné stropní konstrukce dvěma asfaltovými pásy, 

- skladby podlah v komerčních a bytových prostorech i na chodbách jsou řešeny 

jako těžké plovoucí s dilatační vrstvou z expandovaného podlahového 

polystyrenu a roznášecí betonovou vrstvou,  

- podlaha v trafostanici a na dně výtahových šachet bude opatřena 

olejivzdorným uzavíracím nátěrem na beton. 
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- Kontaktní zateplovací systém 
 

- jako izolant zateplovacího systému bude použita minerální izolace Rockwooll 

Fasrock  tl. 100 mm (zděné stěny), 150 mm (stropní desky, arkýře, 

železobetonové stěny), 

- desky jsou plnoplošně lepeny lepící stěrkou a kotveny natloukacími 

hmoždinkami, počet a typ hmoždinek bude proveden dle předpisu výrobce, 

- celý systém je přestěrkován stěrkou a vyztužen armovací síťkou. Přes 

podkladní stěrku bude natažena silikonová tenkovrstvá omítka. Rohy 

zateplovacího systému jsou vyztuženy kovovými profily a desky musí být 

zakládány na zakládací soklové liště, 

- při provádění zateplovacího systému nutné dodržet předpisy ETICS, 

- v soklových partiích a místech namáhaných odstřikující vodou bude použit 

XPS polystyren styrodur c2800 v příslušné tloušťce. 

 

- Podhledy 
 

- komerční prostory jsou doplněny podhledy z tahokovu a bezespárými 

sádrokartonovými podhledy z desek GKB, 

- ve vlhkých provozech (např. koupelny, WC) jsou použity impregnované desky 

GKB-I, 

- u schodišťových jader ve 2. a 1. PP bloku přiléhajícího k ulici Vídeňské je 

použit protipožární podhled Knauf Fireboard s minerální izolací 2 × 40 mm. 

Tento podhled je také použit ve 3. NP obloukové části jako kapotáž potrubí na 

schodištích. 

 

◦ Hydroizolace 
 

- hydroizolace bude v rámci spodní stavby tvořena tzv. bílou vanou, tj. na 

základovou desku budou napojeny železobetonové stěny tl. 300 mm z 

vodostavebného betonu, 

- v garážích ve 2. a 1. PP bude pod drátkobeton umístěna izolace z asfaltových 

pásů z důvodů dilatace drátkobetonu od nosné konstrukce a zamezení šíření 

hluku od brzdných účinků kol, 

- hydroizolaci střech tvoří fólie Sarnafil G410 tl. 1,5 mm kotvená mechanicky k 

železobetonové stropní konstrukci. Pod fólii je nutné položit geotextilii jako 

separaci od vrstvy polystyrenu. Fóliové pásy budou vzájemně svařeny v 

přesazích min. 20 mm a po okrajích navařeny na fóliové plechové lemování 

předem přikotvené k nosným konstrukcím. Lokálně je navrženo připojení fólie 

lepením. Skladba střechy bude chráněna 50 mm vrstvou kačírku. Parozábranu 

tvoří fólie Sarnavap 2000, přičemž spoje a prostupy musí být dokonale 

utěsněny ve vazbě na interiér. 
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◦ Tepelné izolace 
 

- tepelná izolace podlah – podlahový polystyren EPS 100 Z, 

- kročejová izolace podlah - kročejový polystyren  EPST-3500, 

- kontaktní zateplovaní systém – stěny minerální izolace Rockwool Fasrock tl. 

100 (150) mm, 

- tepelná izolace ploché střechy – pěnový polystyren se spádovými klíny min. tl. 

200 mm (u vpusti).  

 

◦ Výplně otvorů 
 

- okna a vnější prosklené lodžiové stěny budou provedeny z plastových profilů,  

- vstupní dveře do bytů budou protipožární v ocelové zárubní, bezpečnostní 

s vícebodovým zámkem, 

- vnitřní bytové dveře budou v obložkové zárubni. Na WC a v koupelnách 

budou osazeny WC zámkem, 

- kuchyňské kouty jsou z akustických důvodů odděleny od obývacího pokoje 

posouvnou stěnou, 

- výplně otvorů budou provedeny jako subdodávka. Detailnější a přesnější popis 

bude vypracován vybraným subdodavatelem, který splní požadavky investora 

a hlavního projektanta. 

 

◦ Klempířské výrobky 
 

- v pohledových částech budou provedeny z TiZn plechu, případně hliníkového 

plechu, 

- tyto výrobky budou řešeny jako subdodávka. Detailnější a přesnější popis bude 

vypracován vybraným subdodavatelem, který splní požadavky investora a 

hlavního projektanta.  

 

◦ Zámečnické výrobky 
 

- konstrukce zábradlí na vnitřních schodištích vchodů B1, B2 a B3 je tvořena 

sloupky z ocelové pásoviny kotvené k prefabrikovanému schodišťovému 

rameni, 

- zábradlí ostatních vnitřních schodišť je tvořeno madlem z ocelové trubky ve 

výšce 1000 mm nad podlahou. Rampy pro tělesně postižené pak budou navíc 

doplněny madlem ve výšce 150 mm nad podlahou, 

- zábradlí lodžií je vysoké 1100 mm, teras v obloukové části 1000 mm, 

- trafostanice bude vybavena ocelovými zákryty technologických otvorů 

v podlaze, 

- tyto výrobky se opět provedou jako subdodávka. Detailnější a přesnější popis 

bude vypracován vybraným subdodavatelem, který splní požadavky investora 

a hlavního projektanta. 
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◦ Drenáže 
 

- okolo objektu budou provedeny několikastupňové drenáže odvedené do 

vsakovací studny umístěné na sousedním pozemku a do nově vybudované 

splaškové kanalizace pod budoucí místní komunikací. Drenáže budou tvořeny 

drenážní hadicí DN 100 mm a štěrkovým obsypem. Ten bude chráněn proti 

vnikání nečistot filtrační geotextilií o plošné hmotnosti 500 g/m
2
. Vsakovací 

studna je zakončena ve štěrkových vrstvách. 

 

1.6 Popis ostatních stavebních objektů 

 

1.6.1 Příprava území - SO 01 

 

- Půdorysná plocha: 8 054,91 m
2
 

- Charakteristika - tyto práce zahrnují: 

 odstranění stávajících plotů z drátěného pletiva o délce cca 190 m, 

 odstranění stávajících stromů s průměrem do 300 mm v počtu 60 

ks, 

 úprava vjezdu na staveniště, 

 sejmutí ornice o tl. 650 mm, jedná se o kubaturu 4320 m
3

, 

 ornice bude odvezena na pozemky pískovny 

Černovice, vzdálenou 6 km od stavby (přesná adresa: 

Pískovna Černovice, spol. s r.o., Vinohradská 83, 618 

00 Brno), 

 v rámci zařízení staveniště se také provede oplocení potřebné části 

staveniště před započetím prací a zpevnění vjezdu pomocí 

silničních panelů, 

 nové oplocení bude provedeno jako mobilní, ukotveno 

do žb. patky a bude vykryto neprůhlednými plachtami, 

více viz Zařízení staveniště, 

 současně s přípravou území se také provede přeložka stávající 

trafostanice SO03 a hrubé terénní úpravy pro výstavbu obslužné 

komunikace SO13 (která bude využívána jako vnitrostaveništní 

komunikace),  

 vytvoření pláně pro pažení. 

 

1.6.2 Přeložka trafostanice - SO 03 

 

- Charakteristika: 
 

Výstavba bytového domu B vyvolá přeložku (zrušení vč. demolice) stávající distribuční 

transformovny 22/0,4 kV, která je v současné době řešena jako samostatný zděný objekt.  
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Kabely z transformovny jsou vyvedeny v následujících směrech: 
 

 2 ks AXEKCY 240 VN č.235 kolmým přechodem ul. Vídeňská,  

 2 ks AYKY 3 x 240 + 120 + 2 ks AYKY 3 x 185 + 95 kolmým přechodem ul. 

Vídeňská (souběh s kab. smyčkou 235), 

 2 ks AYKY 3 x 240 + 120 podél ul. Vídeňská směrem k řece Svratce, 

 1 ks AYKY 3 x 240 + 120 + 3 ks AYKY 3 x 185 + 95 směr ul. Vinohrady. 

 

Přeložka transformovny bude provedena jako dočasná, přeložené transformovny budou 

v provozu pouze do doby osazení a zprovoznění nové TS22/0,4kV 2x630kVA v bytovém 

domě B – sekci „B1“. Původní transformovna bude nahrazena dvojící provizorních 

transformoven 2X630kVA. Provizorní mobilní transformovny (typ OLGA) budou po 

dobu výstavby situovány v prostoru chodníku před stavební jámou SO02 od ul. Vídeňská 

a odděleny od veřejné části chodníku pevným oplocením.  

 

Provizorní transformovna TR1 na sebe převezme zátěž rušené stávající distribuční 

transformovny určené k demolici a provizorní transformovna TR2 je určena pro zajištění 

odběrů budoucího staveniště. Zaústění stávajících kabelových tras VN a NN vedení do 

provizorních transformoven je řešeno v rámci SO04 a SO05. Po zaústění všech 

potřebných kabelů do TR1 a TR2 se provede demolice stávající zděné transformovny. 

 

- BOZP: 
 

Práce spojené s realizací smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto 

činnost veškerá potřebná oprávnění. Před započetím zemních prací zajistí dodavatel 

přesné vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v zájmovém prostoru u 

provozovatelů těchto sítí. V případě nejasností bude poloha sítí ověřena ručně kopanou 

sondou.  

 

Zahájení zemních prací prováděných v bezprostřední blízkosti stávajících podzemních 

inženýrských sítí oznámí dodavatel v dostatečném předstihu správcům dotčených sítí a 

při provádění výkopů bude respektovat podmínky správce dotčené sítě. Práci na 

demontáži technologie stávající transformovny je možno zahájit až po prokazatelném 

odpojení stávající TS od napětí VN a NN. 

 

Podmínkou pro uvedení zařízení do provozu je jeho výchozí revize včetně vypracování 

revizní zprávy. 

 

1.6.3 Přeložka VN - SO 04 

 

- Charakteristika: 
 

S ohledem na nutnost zrušení stávající distribuční TS před započetím výstavby objektu B 

a její dočasnou náhradu pomocí 2 mobilních trafostanic typu OLGA, bude řešení 
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přeložky rozděleno do dvou časových etap výstavby do doby zprovoznění definitivní 

trafostanice v sekci „B1“.  

 

 1. ETAPA 
 

V rámci etapy 1 je řešeno přepojení stávající smyčky z původní TS Vídeňská určené 

k demolici na provizorní mobilní transformovny osazené v rámci SO03. Na stávající 

kabelovou smyčku VN 235 bude před stávající transformovnou naspojkováno nové 

kabelové vedení a zaústěno do nově osazených provizorních transformoven TR1 a TR2. 

 

 2. ETAPA 
 

V rámci etapy 2 je řešeno definitivní zaústění smyčky VN č. 235 do nové distribuční 

transformovny v bytovém domě B. Po dokončení stavební části SO02 a kompletní 

montáži nové distribuční transformovny dojde k odstranění provizorních transformoven 

TR1 a TR2 (viz SO03) a zaústění kabelové smyčky VN 235 do definitivní distribuční 

transformovny v sekci „B1“. 

 

- BOZP: 
 

Práce spojené s realizací smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto 

činnost veškerá potřebná oprávnění. Před započetím výkopových prací zajistí dodavatel 

přesné vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v zájmovém prostoru u 

provozovatelů těchto sítí. V případě nejasností bude poloha sítí ověřena ručně kopanou 

sondou. 

 

Zahájení výkopových prací prováděných v bezprostřední blízkosti stávajících 

podzemních inženýrských sítí oznámí dodavatel v dostatečném předstihu správcům 

dotčených sítí a při provádění výkopů bude respektovat podmínky správce dotčené sítě. 

 

Při pokládce kabelů budou dodrženy vodorovné i svislé odstupné vzdálenosti od 

ostatních sítí ve smyslu ustanovení ČSN 73 60 05 a souvisejících norem. Kabely budou 

kladeny s dodržením minimálního krytí kabelů – 1m pod terén. Před zakrytím výkopů 

provede technický dozor investora kontrolu provedených prací se zaznamenáním do 

stavebního deníku. 

 

Podmínkou pro uvedení zařízení do provozu je jeho výchozí revize včetně vypracování 

revizní zprávy. Provozovatel zařízení je povinen vypracovat provozní předpis a 

zabezpečit, aby s ním byla obsluha prokazatelně seznámena. 
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1.6.4 Přeložka NN - SO 05 

 

- Charakteristika: 
 

Kabelové přeložky distribučního rozvodu NN jsou rozděleny do dvou samostatných etap. 

Tyto etapy jsou vynuceny zrušením stávající distribuční transformovny a její dočasnou 

náhradou dvojicí mobilních transformoven do doby výstavby sekce B1 bytového domu 

„B“ a osazením definitivní TS 2X630kVA v sekci „B1“ a výstavbou nové kioskové TS – 

viz SO06. 

 

V rámci etapy 1 jsou popsány přeložky kabelových sítí řešené v rámci zrušení stávající 

TS Vídeňská a její náhradou dočasnými transformovnami. V rámci etapy 2 je popsáno 

přeložení kabelů do definitivní transformovny 2x630kVA vybudované v bytovém domě 

„B“ v sekci „B1“, a také přenesení části výkonu původní transformovny na nové 

kioskové trafo SO06.  

 

 1. ETAPA 
 

Kabely budou v chodníku před rušenou transformovnou obnaženy a provede se 

naspojkování nových kabelů, které budou prodlouženy do vývodového rozvaděče NN 

provizorní transformovny OLGA.  

 

 2. ETAPA 
 

Po odpojení kabelů od provizorní trafostanice bude provedeno jejich obnažení a kabely 

budou zakráceny na potřebnou délku a zaústěny do vývodového rozvaděče NN 

v distribuční transformovně v SO02 a posléze se provede přepojení potřebných kabelů do 

nově vybudované kioskové trafostanice S006.  

 

- BOZP: 
 

Práce spojené s realizací smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto 

činnost veškerá potřebná oprávnění. Před započetím výkopových prací zajistí dodavatel 

přesné vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v zájmovém prostoru u 

provozovatelů těchto sítí. V případě nejasností bude poloha sítí ověřena ručně kopanou 

sondou. 

 

Zahájení výkopových prací prováděných v bezprostřední blízkosti stávajících 

podzemních inženýrských sítí oznámí dodavatel v dostatečném předstihu správcům 

dotčených sítí a při provádění výkopů bude respektovat podmínky správce dotčené sítě. 

 

Při pokládce kabelů budou dodrženy vodorovné i svislé odstupové vzdálenosti od 

ostatních sítí ve smyslu ustanovení ČSN 73 60 05 a souvisejících norem. Kabely budou 

kladeny s dodržením minimálního krytí kabelů – 1m pod terén. Před zakrytím výkopů 
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provede technický dozor investora kontrolu provedených prací se zaznamenáním do 

stavebního deníku. 

 

Podmínkou pro uvedení zařízení do provozu je jeho výchozí revize včetně vypracování 

revizní zprávy. Provozovatel zařízení je povinen vypracovat provozní předpis a 

zabezpečit, aby s ním byla obsluha prokazatelně seznámena. 

 

1.6.5 Nová trafostanice - SO 06 

 

- Charakteristika: 
 

Jedná se o betonovou pochozí transformovnu (obsluhovanou zevnitř) sloužící pro 

dodávku elektrické energie, která je přístupná z čelní strany a bude umístěna na pozemku 

par. čísla 652/3. Obsahuje 2 transformátory do 630 kVA, spínací zařízení nízkého a 

vysokého napětí, spojovací vedení, řídící a pomocné obvody a je rozdělena na tři 

samostatné prostory oddělené nehořlavou příčkou o výšce 2 m. 

 

Transformovna je zhotovena z betonu C 30/37. Stanice je rozdělena na dva samostatné 

celky, skelet stanice a základovou vanu. Skelet stanice je vyroben z prefabrikovaných 

panelů sestavených ve výrobním závodě do jednoho bezesparého celku. Základová vana 

je vyrobena jako železobetonový bezespárý odlitek zhotovený z jednoho kusu. Všechny 

otvory pro umístění dveří a větracích žaluzií jsou vyrobeny již při výrobě. Taktéž je tomu 

u průchodů pro kabely a nelze jejich umístění dodatečně měnit.  

 

Základová vana stanice je vodunepropustná a slouží zároveň jako nepropustná jímka pro 

případ havárie transformátoru. Tloušťka stěn skeletu je 10 a 8 cm. Stanice bude dodána 

se sedlovou střechou, která je vyrobena jako samonosný prvek, a je umístěna na stropním 

panelu stanice, ke kterému je přikotvena šrouby. Střecha má sklon 35°, je opatřena 

krytinou z kanadského šindele a okapovým systémem se dvěma svody dešťové vody s 

volným výtokem na terén.  

 

- Technické parametry a další údaje: 
 

 

Délka buňky:                         5,5 m 

Šířka buňky:                         3,0 m 

Celková výška buňky:            3,6 m 

Nadzemní výška buňky:        2,6 m 

Vnitřní světlá výška:              2,35 m 

Zastavěná plocha:             15,0 m
2
 

Obestavěný prostor:            54,0 m
3 

Užitná plocha:                       13,4 m
2 

Hmotnost buňky se střechou:  28,5 t 
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- Přeprava a manipulace: 

 

Skládá se z částí: 

- ze základové vany,  

- skeletu,  

- a sedlové střechy. 

 

Hmotnost vany - 10,4 t 

Hmotnost skeletu bez technologie - 18,1 t 

Celková hmotnost - 28,5 t  

 

K  přepravě stanice bude použit automobilový návěs s odpovídající nosností. Pokládka 

stanice bude prováděna pomocí autojeřábu s odpovídající nosností dle hmotnosti stanice 

a možnosti vykládky.  

 

Pro umístění stanice na staveniště bude zajištěn takový stav staveniště, aby přepravní 

vozidlo a pojízdný jeřáb, případně jiné zařízení, mohly dojet bezprostředně ke stavební 

jámě, a aby jeřáb mohl být postaven na své podpěry bezpečně a v dostatečné blízkosti 

jámy. Přepravu a umístění stanice do připravené stavební jámy zajistí vybraný 

subdodavatel.  

 

Stanice se usazuje na staveništi do předem připravené stavební jámy, na zhutněné a 

vyrovnané lože ze štěrkodrti. Stavební jámu je nutno připravit větší na každou stranu od 

stěny trafostanice o cca 0,5 m. 

 

1.6.6 Přípojka VN - SO 07 

 

- Charakteristika: 
 

Kabelová přípojka VN pro kioskovou transformovnu SO06 bude vedena z druhé strany 

ulice Vídeňské, kde se stávající kabel VN 22kV nasmyčkuje. Kabel povede kolmo přes 

ulici Vídeňskou, po 23 m se trasa kolmo lomí a pokračuje podél budoucího objektu C ve 

vzdálenosti 4 m od něj. Po 40 m se lomí a pokračuje podél nově navrhované komunikace 

ve vzdálenosti 3,5 m od ní k distribuční trafostanici SO06, kde končí, délka přípojky 

bude 117 m. Do prostoru nové kioskové transformovny bude kabelová smyčka zaústěna 

prostupy v základové vaně kioskové transformovny, které jsou v kiosku předem 

přichystány. 

 

Přechody zpevněných pojížděných ploch jsou řešeny uložením kabelů v plastových 

chráničkách o světlosti DN 160 mm pro každou stranu smyčky. Při kladení kabelů bude 

dodrženo ve všech případech krytí kabelů 1 m pod terénem. Ve volných výkopech budou 

kabely kladeny do kabelového lože z kopaného písku se vzájemným oddělením tras 
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smyčky cihlou, nebo jinou odpovídající přepážkou. Po násypu zásypové vrstvy písku 

budou kabely shora kryty kabelovým krytem. Při realizaci díla budou používány zásadně 

materiály dle technických standardů E-on vč. kabelových spojek, typů kabelů a 

kabelových krytů. 

 

- BOZP: 
 

Práce spojené s realizací projektu smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající 

pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění. Před započetím výkopových prací zajistí 

dodavatel přesné vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v zájmovém prostoru 

u provozovatelů těchto sítí. V případě nejasností bude poloha sítí ověřena ručně kopanou 

sondou. 

 

Zahájení výkopových prací prováděných v bezprostřední blízkosti stávajících 

podzemních inženýrských sítí oznámí dodavatel v dostatečném předstihu správcům 

dotčených sítí a při provádění výkopů bude respektovat podmínky správce dotčené sítě. 

 

Při pokládce kabelů budou dodrženy vodorovné i svislé odstupné vzdálenosti od 

ostatních sítí ve smyslu ustanovení ČSN 73 60 05 a souvisejících norem. Kabely budou 

kladeny s dodržením minimálního krytí kabelů – 1m pod terén. Před zakrytím výkopů 

provede technický dozor investora kontrolu provedených prací se zaznamenáním do 

stavebního deníku. 

 

Podmínkou pro uvedení zařízení do provozu je jeho výchozí revize včetně vypracování 

revizní zprávy. Provozovatel zařízení je povinen vypracovat provozní předpis a 

zabezpečit, aby s ním byla obsluha prokazatelně seznámena. 

  

1.6.7 Splašková kanalizace - SO 08 

 

- Charakteristika: 
 

Splašková kanalizace bude odvádět veškeré splaškové odpadní vody z navrhovaných 

bytových domů – blok A, B a C. Vedena bude pod  nově navrhovanou obslužnou 

komunikací S013 souběžně s trasou dešťové kanalizace.  

 

Stoka bude napojena do stávající jednotné kanalizace v ul. Vídeňské. Splašková stoka je 

v celkové délce 94,50 m navržena z kameninových trub DN 300. Kameninové potrubí 

bude ukládáno na pražce a obetonováno prostým betonem. Zásyp rýhy ve zpevněných 

plochách bude proveden hutnitelným materiálem po vrstvách max. 0,3 m. Zásyp bude 

proveden po pláň komunikace. Doprava, skladování, pokládka a montáž potrubí musí 

probíhat v souladu s technickými předpisy výrobce. 
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1.6.8 Dešťová kanalizace - SO 09 

 

- Charakteristika: 
 

Odvedení dešťových odpadních vod do stávajícího jednotného kanalizačního systému 

v lokalitě by nebylo z kapacitních důvodů možné, proto před zahájením výstavby 

obytného souboru proběhla výstavba nové dešťové stoky, která je vedena ulicí 

Vídeňskou až do řeky Svratky. Do tohoto dešťového kanalizačního řadu budou pomocí 

SO09 napojeny veškeré dešťové vody z BD kanalizačními přípojkami. 

 

Dešťová kanalizace SO09 je navržena ze železobetonových trub hrdlových v délce 93,25 

m a v profilu DN 300. Trasa bude vedena souběžně s SO08 pod nově navrženou 

obslužnou komunikací SO13 podél hranice pozemku par. čís. 652/4. Doprava, 

skladování, pokládka a montáž potrubí musí probíhat v souladu s technickými předpisy 

výrobce. 

 

1.6.9 Vodovod - SO 10 

 

- Charakteristika: 
 

Navrhovaný vodovodní řad bude zásobovat bytové domy pitnou vodou a vodou pro 

případ protipožárního zásahu. Veden bude pod nově navrženou obslužnou komunikací 

SO13 podél hranice pozemku par. čís. 652/4, k.ú. Štýřice, obec Brno ve vzdálenosti 5 m 

od ní souběžně s trasou dešťové a splaškové kanalizace. Trasa bude končit na 

překládaném stávajícím vodovodním řadu DN 150 vedený v ulici Vídeňská.  

 

Přeložka vodovodu v ul. Vídeňská byla provedena opět v předstihu zahájení výstavby 

bytového komplexu a to z důvodů výstavby nové dešťové kanalizace a z důvodu potřeby 

posílit stávající vodovodní řád DN 100, tak aby pokryl potřebné množství vody pro nové 

BD (bylo provedeno zesílení pomocí DN 150 v celkové délce přeložky 216 m). Přeložka 

vodovodu začíná napojením na stávající vodovod DN 150 v ul. Vídeňské mezi 

Táborského nábřežím a ul. Kamennou a je ukončena za navrhovaným komplexem BD 

napojením na stávající vodovod THL DN 100. 

 

Objekt SO10 je navržen v celkové délce 73,0 m a bude proveden z tlakových hrdlových 

litinových trub DN 100 s cementovou výstelkou a těžkou protikorozní ochranou. Trouby 

hrdlové budou uloženy do hutněného pískového lože a obsypány hutněným 

štěrkopískem. Zásyp rýhy ve zpevněných plochách bude proveden hutnitelným 

materiálem po vrstvách max. 0,3 m. Zásyp bude proveden po pláň komunikace. Doprava, 

skladování, pokládka a montáž potrubí musí probíhat v souladu s technickými předpisy 

výrobce. 
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1.6.10 Rozvody NN - SO 11 

 

- Charakteristika: 
 

V rámci SO11 jsou řešeny kabelové rozvody distribuční sítě NN směrem od nové 

kioskové trafostanice SO06 k nově zřizovaným odběrným místům objektu B - SO02. 

Součástí kabelových  rozvodů NN bude i propojení do stávajících kabelových rozvodů 

NN v ulici Vídeňská a propojení distribučních rozvodů do nové transformovny v sekci 

B1 v ul. Vídeňská, která je budována jako náhrada za původní trafostanici na ulici 

Vídeňská, která byla zrušena před započetím výstavby SO02. 

 

Rozvody NN budou umístěny na pozemku par. čís. 649/2, 640/1, 640/16, 652/4, 652/3, 

651/5, k.ú. Štýřice, obec Brno. Trasa bude vedena z nové trafostanice SO06 kolmo přes 

novou obslužnou komunikaci a pokračuje podél nové obslužné komunikace a podél 

objektu B ve vzdálenosti 4 m od něj k ulici Vídeňská, kde se lomí, a pokračuje podél 

objektu B ve vzdálenosti 3 m od něj podél hranice s pozemkem 640/8 a končí na stávající 

trase NN před trafostanicí, celková délka bude 215 m. Řešení kabelových tras bude 

provedeno v souladu s materiálovými a typizačními standardy E-on. V chodnících a 

volných nezpevněných plochách budou kabely vedeny ve volných výkopech s krytím dle 

příslušné normy se souběžně vedeným zemnícím páskem. Přechody pojížděných 

komunikací budou provedeny uložením kabelových tras do chrániček.  

 

- BOZ: 
 

Práce spojené s realizací projektu smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající 

pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění. Před započetím výkopových prací zajistí 

dodavatel přesné vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v zájmovém prostoru 

u provozovatelů těchto sítí. V případě nejasností bude poloha sítí ověřena ručně kopanou 

sondou. 

 

Zahájení výkopových prací prováděných v bezprostřední blízkosti stávajících 

podzemních inženýrských sítí oznámí dodavatel v dostatečném předstihu správcům 

dotčených sítí a při provádění výkopů bude respektovat podmínky správce dotčené sítě. 

 

Při pokládce kabelů budou dodrženy vodorovné i svislé odstupné vzdálenosti od 

ostatních sítí ve smyslu ustanovení příslušné normy. Kabely budou kladeny s dodržením 

minimálního krytí kabelů dle platných ČSN. Před zakrytím výkopů provede technický 

dozor investora kontrolu provedených prací se zaznamenáním do stavebního deníku. 

 

Podmínkou pro uvedení zařízení do provozu je jeho výchozí revize včetně vypracování 

revizní zprávy. Provozovatel zařízení je povinen vypracovat provozní předpis a 

zabezpečit, aby s ním byla obsluha prokazatelně seznámena. 
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1.6.11 Opěrná zeď pro MK - SO 12 

 

- Charakteristika: 
 

Objekt SO12 vyrovná výškový rozdíl terénů u objektu SO13 po jeho pravé straně od km. 

0,054 50 (od nového objektu trafostanice SO06) až po konec nově budované obslužné 

komunikace.  

 

Zeď je navržena jako železobetonová opěrná o délce 38,35 m, povede souběžně 

s komunikací a bude odsazena o 0,5 m od jejího okraje.  Opěrná zeď bude řešena jako 

úhlová s celkovou výškou 2,30 - 3,25 m. Koruna zdi se upraví římsou s okapním nosem. 

V koruně bude osazeno bezpečnostní zábradlí z ocelových rámů výšky 1,0 m se svislou 

výplní po 120 mm.  Rub zdi bude, od hranice sousedního pozemku a oplocení na něm, 

odsazen o 1,50 - 2,10 m. Tato plocha se v rámci terénních úprav po výkopu rýhy pro patu 

zdi srovná a ohumusuje.  

 

1.6.12 Místní komunikace - SO 13- částečný násyp 

 
 

- Charakteristika konečného řešení: 
 

Napojení bytového komplexu na veřejnou dopravní síť bude pomocí nové místní 

obslužné komunikace MO2  7,0 / 30, která je doplněná jednostranným chodníkem šíře 

2,0 m vedoucím podél objektu SO02. Komunikace bude obousměrná šíře 6,0 m mezi 

zvýšenými obrubníky o délce 90,50 m a bude ukončena slepě 1,90 m od hranice 

pozemku investora, cca v linii zadní stany budovy A. Otáčení na slepé komunikaci 

umožní rozšířená plocha v místě napojení chodníku vedoucího podél budovy A a ústícího 

na komunikaci cca 18,0 m před jejím koncem. V místě napojení bude plocha šíře 6,0 m a 

délky 6,0 m s krytem živičným a oblouky v obrubách o poloměrech 4,50 m. Tato plocha 

umožní otáčení případných vozidel osobních i nákladních dopravní obsluhy. 

 

Trasa komunikace bude tvořena dvěma přímými úseky s jedním směrovým obloukem o 

poloměru 66,50m. Příčný sklon střechovitý 2,5% v horní části trasy přejde do 

jednostranného 2,5%. Výškový rozdíl terénů po pravé straně komunikace od km. 0,054 

50 (od nového objektu trafostanice SO06) po konec komunikace se vyrovná žb. zdí 

(SO12) délky 38,35 m, která povede souběžně s okrajem komunikace  Komunikace bude 

s krytem živičným a s konstrukcí umožňující pojezd osobními vozy OA s občasným 

pojezdem nákladními auty sk. N1, N2 dopravní obsluhy území. 

 

Konstrukce navržena dle TP 170 ve skladbě: 
 

          - asfaltový beton střednězrnný      ACO 11+       40 mm       ČSN 73 6121 

          - asfalt. postřik spojovací emulzí    PSE              0,5 kg/m
2
    ČSN 73 6121 

          - obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+       60 mm      ČSN 73 6121 

          - infiltrační postřik asfalt. emulzí     PIE             1,0 kg/m
2
  ČSN 73 6129 
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          - kamenivo zpevněné cementem     KSC I         200 mm    ČSN 73 6124 

          - štěrkodrť 0/63                               ŠD            200 mm      ČSN 73 6126 

                                                                    Celkem           500 mm 

 

Po pravé straně vozovky se u nově budovaného objektu trafostanice ( SO06) zřídí záliv 

pro 3 kolmá stání osobních vozidel. Tato plocha včetně plochy před trafostanicí a vjezdy 

do garáží jsou navrženy jako dlážděné. Od průběžné živičné komunikace se sjezdy ke 

garážím a parkovací záliv vymezí nájezdovým obrubníkem ABO 15/15 osazeným do 

betonu a zvýšeným o 20 mm nad kryt vozovky. 

 

Obrubníky komunikace, sjezdů a parkovacího zálivu budou shodně se stávající obrubou 

v ulici Vídeňské z kamenných žulových obrubníků šíře 250 mm. Obrubníky se osadí do 

betonu C 12/15. V místech přechodů se obrubníky na délce 1,0 m plynule sníží na 20 mm 

nad vozovku (bezbariérová úprava). V obloucích se použijí obrubníky provedené 

s radiusem. Navazující chodník po levé straně komunikace bude šíře 2,0 m, v začátku 

úseku bude plocha rozšířena až po líc budovy. 

 

- Napojení na ul. Vídeňskou: 
 

Vzhledem k charakteru ulice je řešeno napojení jako úrovňové stykové s plynulým 

napojením krytů komunikací a s oblouky v obrubnících o poloměru 10,0 m, což umožní 

plynulý nájezd i vozidlům sk.N2.  Místo napojení je situováno cca 172 m od křižovatky 

ul Vinohrady a 118 m od křižovatky ul. Kamenná a 84 m od ústí ul. Polní na druhé straně 

ul. Vídeňské. Vzdálenosti neodpovídají přesně požadavkům (150 m) na vzdálenosti 

křižovatek, ale vzhledem ke stávající historické zástavbě, umístění ostrůvků zastávky 

MHD v ulici a řešení ulic ve městě nelze tuto podmínku přesně dodržet. Pouze je možné 

usměrněním dopravního pohybu z ulice a zamezením vyjíždění vozidel z nové ulice do 

leva (k centru města) eliminovat nevyhovující vzdálenost od ul. Polní.  

 

- Dopravní značení: 
 

Dopravní režim v nové ulici bude usměrněn svislými dopravními značkami, které na 

vjezdu do ulice omezí rychlost v ulici na 30km/h a u výjezdu z ulice pak příkazem 

k odbočování pouze doprava zamezí odbočování do leva, tedy přejíždění tramvajového 

tělesa a zatěžování dopravního proudu ve směru do centra.  

 

- Úpravy pro tělesně postižené: 
 

Při řešení zpevněných ploch a chodníků je přihlédnuto k úpravám ploch dle požadavků 

vyhlášky č.369/2001 Sb. v užívání staveb osobami tělesně postiženými. 

 

Veškeré přechody jsou řešeny bezbariérově, chodníky, pokud to terén umožní, jsou 

v max. podélném sklonu 8,3%. 
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- Realizace v 1. fázi výstavby 
 

Vlastním zemním pracím pro objekt SO13 bude předcházet oplocení staveniště (viz. 

Technická zpráva zařízení staveniště) a příprava území prostoru celého staveniště. Tyto 

práce zahrnují odstranění stávajících plotů z drátěného pletiva v rozsahu cca 190 m a 

odstranění stávajících stromů s průměrem do 300 mm v počtu 60 ks. Dále se provede 

úprava vjezdu a sejmutí ornice v průměrné tl. 650 mm.  

 

Pro realizaci 1. fáze výstavby bude u budoucí projektované obslužné komunikace 

vybudována pouze jen část násypu po zemní pláň. Zbylé podkladní a krytové vrstvy 

budou provedeny až v další fázi výstavby. Je ovšem nezbytné, aby vhodnost zeminy 

(zemní pláně, resp. zbudovaného násypu) posoudil zodpovědný geolog a na zemní pláň 

(v druhé fázi výstavby) mohli být bezpečně pokládány další projektované, výše 

zmiňované vrstvy. Vzhledem k tomu že se jedná o sprašové hlíny málo vhodné do 

násypů, bude pravděpodobně nutné tyto  vrstvy v tl. min. 300 mm upravit přidáním 

vápna a to v množství cca do 2%. Přesné množství případně stanoví silniční laboratoř. 

 

Tato vybudovaná část komunikace (po zemní pláň) bude využívána jako 

vnitrostaveništní komunikace, která bude dále pokračovat při západní straně (vedle 

záporového kotveného pažení) a bude opatřena obratištěm pro možné otáčení vozidel. 

Podrobnější popis je uveden v technické zprávě zařízení staveniště a dále je komunikace 

zobrazen ve výkresech Zařízení staveniště. 

 

Úroveň nivelety zemní pláně bude provedena tak, aby umožnila bezpečné a plynulé 

napojení na úroveň stavební jámy. V případě potřeby bude tato úroveň při dokončovacích 

úpravách a provádění stavební jámy na stavbě upravena. Plocha pro počáteční úpravy je 

přibližně 905 m
2
. 

 

1.6.13 Prodloužení horkovodu - SO 14 

 

- Charakteristika: 
 

Trasa bude vedena ze stávající šachty umístěné v ulici Polní u objektu Moravské slavie, 

pokračuje ulicí Polní ve vzdálenosti 1,5 m od hranice s pozemkem par. čís. 433/4. U 

křižovatky ulic Vídeňská/ Polní se kolmo lomí a pokračuje ulicí Vídeňská. Po 25 m se 

opět kolmo lomí a přechází komunikaci ulice Vídeňská k objektu C. Horkovod pokračuje 

ve vzdálenosti 1,5 m od objektu C  až  k objektu B. Po 57 m se kolmo lomí a pokračuje 

podél objektu SO02 ve vzdálenosti 4 m od něj a po 25 m končí v místě rozdělení na 

přípojku pro jednotlivé hlavní objekty. Celková délka horkovodu bude 192 m.   

 

Horkovodu bude proveden z ocelového předizolovaného potrubí.  
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1.6.14 Přípojka splaškové kanalizace - SO 15 

 

- Charakteristika: 
 

Přípojky splaškové kanalizace z bloku B budou napojeny do nové stoky splaškové 

kanalizace, která je řešena samostatným stavebním objektem SO08 - Splašková 

kanalizace. Na stokách budou vysazeny odbočky pro přípojky. Splašková kanalizace 

bude napojená do stávající gravitační stoky v ulici Vídeňská. 

 

Přípojky jsou navrženy z kameninových trub KT profilu DN 200. Každá přípojka bude 

ukončená v revizní šachtě 1000 mm, která bude osazená cca 1,5 m před domem. 

Jedná se celkem o dvě přípojky, které budou umístěny na pozemku par. čís. 651/5, 652/4, 

k.ú. Štýřice, obec Brno. 

 

 Přípojka č. 1: 

- je vedena od nové splaškové kanalizace – SO08 DN 300 kolmo 

ke spojovacímu krčku objektu B, 

- je navržena z kameninových trub DN 200 v celkové délce 6,00 

m, 

- úsek mezi šachtou a budovou bude proveden z plastových trub 

PP SN4 DN 200 v délce 1,45 m. 

 

 Přípojka č. 2: 

- bude vedena z nové splaškové kanalizace – SO08 DN 300 

kolmo k objektu B, 

- je navržena z kameninových trub DN 200 v celkové délce 

7,00m, 

- úsek mezi šachtou a budovou bude proveden z plastových trub 

PP SN4 DN 200 v délce 1,50 m. 

 

Tab. 1.1 Rekapitulace navrženého materiálu 
 

Splaškové přípojky 
KT PP SN4 

Celkem 
DN 200 DN 200 

 [m] 

Splašková přípojka č.1 6,00 1,45 7,45 

Splašková přípojka č.2 7,00 1,50 8,50 

Celkem 13,00 2,95 15,95 

 

Doprava, skladování, pokládka a montáž potrubí musí probíhat v souladu s technickými 

předpisy výrobce. Kanalizační přípojky nebudou ovlivňovat přirozený režim povrchové 

ani podzemní vody ani nebudou produkovat odpadní vody.  
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- Obecné požadavky na postup prací: 

 
 

Potrubí z kameninových trub: 
 

Na podkladní beton C12/15 budou osazeny betonové pražce, na které bude položena 

kameninová trouba. Na podložení jedné trouby budou použity 2 ks pražců. Obetonování 

trub bude provedeno betonem C12/15 poloměkké konzistence tak, aby došlo 

k dokonalému podlití trouby betonem. V konečné podobě musí být mezi troubami a 

podkladním betonem (mimo hrdla) alespoň 100 mm betonu C12/15. Minimální vrstva 

betonu C12/15 nad troubou je 100 mm.  

 

Zásyp rýhy po uložení potrubí ve zpevněných plochách bude proveden hutnitelným 

materiálem s maximálním zrnem do 50 mm (recyklát, štěrkodrť). Sypáno bude po 

vrstvách s prováděnou průkazní zkouškou požadované hutnosti min. 97% Proctor 

standart. Zásyp bude ukládán a hutněn po vrstvách max. 0,3 m. V nezpevněných 

nepojížděných plochách bude zpětný zásyp proveden z původního materiálu hutněného 

po vrstvách 30 cm. 

 

Plastové PP potrubí: 
 

Bude uloženo do hutněného pískového lože tl. 0,10 m (frakce max. 12 mm). Obsyp 

potrubí bude stejným hutněným materiálem, a to do výšky 0,30 m nad horní úroveň 

potrubí DN 150. Zpětný zásyp bude proveden v pojížděných plochách z nesoudržného 

materiálu hutněného na min. 95% PS a v nezpevněných plochách je možný zásyp 

zeminou z výkopu. 

 

Hutnění je možno provádět po vrstvách max. 20 cm v pojížděném terénu a max. 30 cm 

v nepojížděném terénu a s ohledem na použitý hutnící prostředek. Postup stavby musí 

probíhat výhradně proti spádu.  

  

1.6.15 Přípojka dešťové kanalizace - SO 16 

 

- Charakteristika: 
 

Přípojky dešťové kanalizace z bloku B budou vedeny do dešťové kanalizace SO09, která 

je napojena do dešťové stoky, která odvádí dešťové vody do řeky Svratky. 

 

Jedná se o dvě přípojky navržené z kameninových trub KT profilu DN 200-250. Každá 

přípojka bude ukončená v revizní prefabrikované šachtě 1000 mm, která bude osazená 

cca 1,5 m před domem  na pozemku par. čís. 651/5, 652/4, k.ú. Štýřice, obec Brno.  

 

 Přípojka č. 1: 

- vedena od nové dešťové kanalizace kolmo ke spojovacímu 

krčku objektu B ve vzdálenosti 21 m od uliční fasády objektu B 
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při ul. Vídeňská, 

- je navržena z kameninových trub DN 200 v celkové délce 

8,00m, 

- úsek mezi šachtou a budovou bude proveden z plastových trub 

PP SN4 DN 200 v délce 1,5m. 

 

 Přípojka č. 2: 

- DN 250 k objektu B bude vedena z nové dešťové kanalizace 

kolmo k objektu B ve vzdálenosti 9 m od uliční fasády objektu 

B při ul. Vídeňská, 

- je navržena z kameninových trub DN 250 v celkové délce 

8,05m, 

- úsek mezi šachtou a budovou bude proveden z plastových trub 

PP SN4 DN 250 v délce 1,45 m. 

 

Tab. 1.2 Rekapitulace navrženého materiálu 
 

Dešťové přípojky 
KT KT PP SN4 PPSN4 

Celkem 
DN 200 DN 250 DN 200 DN 250 

 [m] 

Dešťová přípojka č.1 8,00  1,50  9,50 

Dešťová přípojka č.2  8,05  1,45 9,50 

Celkem 8,00 8,05 1,50 1,45 19,00 

 

Doprava, skladování, pokládka a montáž potrubí musí probíhat v souladu s technickými 

předpisy výrobce. Kanalizační přípojky nebudou ovlivňovat přirozený režim povrchové 

ani podzemní vody ani nebudou produkovat odpadní vody. Po ukončení výstavby 

inženýrských sítí budou provedeny úpravy terénu do původního stavu. 

 

- Obecné požadavky na postup prací: 
 

- dtto jako u SO 18 – viz výše. 

 

1.6.16 Přípojka horkovodu - SO 17 

 

- Charakteristika: 
 

Trasa je pokračováním objektu SO14 Prodloužení horkovodu, u objektu B je přípojka 

vedena kolmo do objektu B do výměníkové stanice, její délka bude 19 m. 

 

Přípojka horkovodu bude provedena z ocelového předizolovaného potrubí. Bytový dům 

SO02 tvoří jeden provozní celek. V objektu je navržena jedna společná výměníková 

stanice, která bude zajišťovat potřebu tepla pro vytápění a pro přípravu TUV. V objektu 

je navržena dvoutrubková teplovodní soustava s nuceným oběhem.  
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Zdrojem tepla bude horkovodní stanice typu voda-voda, která bude umístěna na 1. PP. 

Horkovodní stanice bude obsahovat zdroj tepla pro vytápění, zařízení pro přípravu TUV, 

expanzní a doplňovací zařízení a další nezbytné části VS. Každý byt bude mít samostatné 

měření spotřeby tepla. 

 

1.6.17 Přípojka vody- SO 18 

 

- Charakteristika: 
 

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad, který je řešen samostatným 

stavebním objektem SO10 Vodovod. Na řadu budou vysazeny odbočky pro přípojky. 

Zásobním řadem je vodovod DN 150 ve správě BVK, a.s., vedený v ulici Vídeňská. 

 

 Přípojka č. 1: 

- je navržena z trub litinových DN 80 v celkové délce 7,75 m,  

- napojena bude na vodovodní řad z THL DN 100 a to na 

odbočku se šoupátkem DN 80 se zemní soupravou, připravenou 

na vodovodním řadu, 

- vodoměrná sestava bude umístěna v místnosti pro vodoměr v 2. 

PP. V jednotlivých bytech budou osazeny podružné vodoměry. 

 

- Obecné požadavky na postup prací: 
 

Litinové potrubí bude přednostně spojováno násuvným hrdlovým spojem 

s elastomerovým těsnicím kroužkem. Armatury budou montovány na příruby. Veškeré 

přírubové spoje budou opatřeny nerezovými šrouby a mosaznými maticemi. Směrové a 

výškové lomy budou realizovány pomocí příslušných tvarovek. Drobné změny směru je 

možno řešit vychýlením v hrdle. Přípustné úhlové vychýlení v hrdle se řídí montážními 

pokyny výrobce potrubí (pro potrubí do DN 150 většinou max. 5°).  

 

Litinové potrubí bude ukládáno na urovnané dno výkopu, zbavené kamenů a korozivních 

prvků. Trubky se nesmí klást na zmrzlé lože. Do úrovně 300 mm nad povrch potrubí 

bude proveden hutněný obsyp. Obsyp bude proveden z vhodného materiálu s max. zrnem 

do 50 mm (např. recyklát, štěrkopísek).  

 

Před uvedením do provozu bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, desinfekce a 

propláchnutí potrubí, zkouška nezávadnosti vody, kontrola identifikačního vodiče, příp. 

další zkoušky vyžadované správcem při přebírání vodovodu. Vodovodní přípojka nebude 

ovlivňovat přirozený režim povrchové ani podzemní vody ani nebude produkovat 

odpadní vody.  
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1.6.18 Přípojka slaboproudu - SO 19 

 

- Charakteristika: 
 

Jedná se o připojení objektu na veřejnou síť společnosti UPC. Kabelové trasy budou 

provedeny v zemi v souladu s ČSN 73 6005. Vedení bude chráněno před poškozením 

předepsanou hloubkou uložení, uložením v pískovém loži, chráněno výstražnou folií, 

přeložením cihlami, případně bude uloženo v chráničkách. V souběhu s kabelovou trasou 

budou přiloženy dvě prázdné chráničky s protahovacím drátem pro případné rozšíření 

počtu poskytovatelů. 

    

Přívod telekomunikační sítě Telefonika UPC  
 

Přípojka UPC bude umístěna na pozemku par. čís. 648, 640/1, 640/8, 640/16, 651/5, 

652/4, k.ú. Štýřice, obec Brno. Trasa je vedena ze stávajícího rozvaděče umístěného na 

fasádě objektu Vídeňská ve stávajícím chodníku ve vzdálenosti 1,5 m od budovy, po 15 

m se kolmo lomí k navrhovanému objektu B a podél objektu B ve vzdálenosti 0,5 m od 

něj pokračuje dále, s objektem B se lomí a pokračuje ve vzdálenosti 2 m od něj a po 7 m 

končí v rozvaděči umístěném v objektu B, celková délka bude 85 m.  

 

1.7 Způsob realizace stavebních etap objektu SO 02 – objekt B 

 

Duben 2013 

 

Zahájení celé stavby započne předáním staveniště hlavnímu zhotoviteli. Zhotoviteli díla 

musí být předána realizační projektová dokumentace a další potřebné doklady. Na 

staveništi musí být vytyčeny hranice pozemku. Na pozemku se vyskytuje distribuční 

trafostanice 22/0,4 kV, která musí být z důvodu výstavby bytového komplexu 

demolována.     

 

Na pozemku se dále nachází přípojka vody, dříve sloužila jako zásobárna vody pro 

zahrádky, kterou nyní využijeme při zásobování zařízení staveniště. Všechny ostatní 

inženýrské sítě se nalézají na východní straně podél ulice Vídeňské v konstrukci 

chodníku a nebudou významně zasahovat a negativně ovlivňovat realizaci stavebního 

objektu SO02. 

 

Výstavba objektu započne tím, že se zbuduje potřebná část staveništního oplocení do 

výšky 1,8 m v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb., které bude dokončeno po 

realizaci přeložky stávající trafostanice a úpravě vjezdu na staveniště. V tomto měsíci se 

také zbuduje buňkoviště pro zařízení staveniště, přípojka vody a přípojka el. energie pro 

ZS.  Částečně před těmito pracemi a také souběžně s těmito pracemi započnou zemní 

práce. Před zahájením zemních prací na staveništi se dokonale vyčistí staveniště od 

stromů a stávajících plotů a dále sejmeme ornici v tl. 650 mm, která bude odvážena do 
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Černovic na skládku vzdálenou 5,5 km od stavby. Dále se provedou hrubé terénní úpravy 

pro výstavbu místní obslužné komunikace SO13, pláň pro pažení a zpevnění výjezdu na 

ulici Vídeňská pomocí silničních panelů. 

 

Přípojka elektrické energie povede od přeložky trafostanice TR2 a bude sloužit pro 

staveništní účely.  

 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající přípojku a bude ve vodoměrné šachtě, 

odkud bude rozvedena voda pro staveniště.  

 

Více viz Kapitola č. 3 - Technická zpráva zařízení staveniště. 

 

1.7.1 Zemní práce 

 

Sejmutí ornice o tl. 0,65 m se provede v ploše celého staveniště v rámci přípravy území 

(SO01). Dále se provedou hrubé terénní úpravy pro výstavbu místní obslužné 

komunikace SO13, zpevnění výjezdu na ulici Vídeňská pomocí silničních panelů a pláň 

pro pažení. Po těchto pracích bude následovat zajištění stavební jámy pomocí ocelových 

zápor a pilotové stěny. Poté začneme hloubit jámu do takové úrovně, aby byla jáma 

nachystána na pilotáž. Současně při hloubení stavební jámy, které bude prováděno po 

čtyřech sobě jdoucích částech, vkládáme dřevěné pažnice do ocelových zápor na západní 

a východní straně objektu. Podrobný popis a princip mého návrhu pro provedení těchto 

konstrukcí je popsán v Technologickém předpisu pro zajištění stavební jámy, který je 

jako kapitola č. 4 součástí mé diplomové práce 

 

Během technologické pauzy v úrovni č. 2, která je nutná pro správné provedení napnutí 

kotev u záporového pažení, se provedou inženýrské sítě pod budoucí místní komunikací 

SO13. Jedná se o objekty SO08, SO09, SO10, SO14, které budou zakončeny šachtami a 

příslušnými odbočkami. Nově vybudované kanalizace využijeme pro zařízení staveniště, 

viz Technická zpráva pro zařízení staveniště.  

 

Během hloubení se provede i sjezd mezi jámami č. 2 a 1 nutný pro příjezd vrtných 

souprav. Sjezd bude o sklonu 20°, šíře 6 m a délky cca 10 m.  

 

Po vytvoření a zpevnění pláně pro objekt B a po prohloubení výkopů pro multikanál, 

výtahové a kanalizační šachty bude provedeno vrtání železobetonových pilot pro 

založení objektu. Nesmí být také opomenuto i na velice důležité odvodnění stavební 

jámy, které z důvodů rozlehlosti a plošnosti bude provedeno ve dvou nejnižších místech 

v provedené stavební jámě. Bude použito dvou kalových čerpadel, která zajistí 

dostatečné odvodnění. Tato problematika bude řešena přímo na stavbě při vlastní 

realizaci. 
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Zemina, která se vyskytuje u tohoto objektu při zemních pracích, je převážně třídy 3-4 

při vytváření výkopu nad pilotami a zemina, která se vyskytuje při vytváření pilot, je v 

třídě 5, ojediněle se může jednat o třídu 6 podle klasifikace ČSN 73 3050. Předpokládám 

však, že veškeré zemní práce bude možno provádět běžnými mechanickými prostředky 

bez nutnosti použití trhacích prací.  

 

Pro piloty začneme vytvářet zemní figury, které později vrtná souprava navrtá. Zemní 

figury pilot si musíme nejdříve pečlivě vyměřit a potom můžeme začít s vrtáním pilot. 

Souběžně s vrtáním vkládáme do vrtu ocelovou pažnici pro stabilizaci vrtu.  

 

Část zeminy, která se bude těžit v průběhu zemních prací, se bude odvážet na skládku do 

Černovic a část zeminy, kterou se budou dosypávat obsypy kolem jam, šachet, rýh a 

objektu, zůstane na skládkách na stavbě.  

 

Piloty budou vrtány až do hloubky 20 m o průměrech 630, 900 a 1200 mm (viz. 

Technologický předpis pro piloty). 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 
 

1.  Pracovní předměty: zemina, skalní horniny při vytváření pilot 

2.  Pracovní prostředky: stroje pro zemní práce, rýpadla, dozery, nakladače, vrtné 

 soupravy, soupravy pro pažení, nákladní automobily, 

3.  Pracovní síly: geodeti, kopáči, obsluha strojů, řidiči, pomocní dělníci 

4.  Činnosti: vytyčování, hloubení, pažení, odkopávky, doprava, manipulace s 

 materiálem 

5.  Pracovní prostor: nad a pod úrovní původního terénu 

6.  Meziprodukty: základové jámy, rýhy, šachty, vrty pro piloty 

7.  Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti 

8. Jiné vlastnosti: hlavní doprava materiálu směřuje částečně pryč ze staveniště na 

skládku do Černovic, kdežto u jiných etapových procesů se odváží pouze 

technologický odpad 

 

Časová provedení tohoto etapového procesu: Duben 2013- Srpen 2013 

Podrobný přehled: časový plán objektu SO02- příloha C. 6 

Výkaz hlavních prvků této etapy:    

Jámy:  hor. 3 – 13 750,22 m
3
 

  hor. 4 – 9 396,90 m
3
 

 Rýhy do 200 cm: 29,12 m
3
 

 Zemina z pilot:  744,19 m
3
  

 Celková zemina ze zápor:  203,56 m
3
 

 
Zemina

 
z pilotové stěny: 56,62 m

3
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Hlavní vlivy BOZP: 

 

Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou řádně poučení a proškolení. 

Všichni pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky, jako je přilba, 

reflexní vesta, ochranná obuv a pracovní rukavice. 

 

Pracovníci budou seznámení s možnými riziky, které jim při zemních pracích hrozí. O 

tomto seznámení bude sepsán záznam, který bude ztvrzen podpisem všech zúčastněných 

zaměstnanců. 

 

Okraje vybudovaného výkopu nebudou zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 

výkopu. Dále musí být kolem výkopu postaveny zábrany s okopovými lištami výškou 

zarážky minimálně 100 mm, které zabrání pádu předmětu do výkopu. Kolem výkopu se 

musí veškerá stavební technika pohybovat obezřetně a pomalou rychlostí, tak aby nebyla 

ohrožena stabilita stěn výkopu. 

 

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 

začisťování výkopu, nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu.   Není-li 

v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m 

 

Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 

na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 

prostoru, nepokračuje v práci se strojem 

 

Před začátkem směny či po 24 hodinové přestávce bude stavbyvedoucí či mistr 

provádět kontrolu stavebního výkopu, to z důvodu možného výskytu nebezpeční pro 

pracovníky. 

 

Mechanické zhutňování zeminy bude prováděno tak, aby nedocházelo k narušení 

stability svahu či okolní zástavby. Za nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterých 

může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nebude zdržovat na svahu ani pod svahem. 

 

Ostatní bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout během provádění zemních 

prací, budou uvedena v příloze B. 1, která je součástí přílohy diplomové práce. 

 

 

1.7.2 Základové práce 

 

Poté co je vrt pomocí vrtné soupravy vyhlouben vložíme do vrtu armokoš a můžeme 

pilotu vybetonovat a vytáhnout pažnici. O každé pilotě bude proveden prováděcí 
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protokol, kde bude zaznamenána skutečná délka piloty, skutečný geologický profil atd., 

viz Technologický předpis pro piloty. Na žb. vrtaných pilotách nejsou navrženy hlavice.  

 

Po dostatečném zatvrdnutí betonu základové konstrukce bude provedena betonáž tzv. 

podkladního betonu o tl. 100 mm, který vyrovná případné výškové rozdíly mezi horní 

úrovní pilot a terénem a umožní následné položení geotextilií a realizaci základové 

desky.  

 

Podkladní betonová deska o mocnosti 100 mm bude provedena z betonu třídy C 12/15 a 

vyztužená KARI sítí  100/100 mm. Beton bude dopraven pomocí autodomíchávače 

z blízké betonárny a musí být během tvrdnutí náležitě ošetřován nezbytně dlouhou dobu, 

která je závislá na povětrnostních podmínkách. Nejméně však dva dny. Po těchto dvou 

dnech bude již podkladní beton dostatečně pevný, aby mohl být pochozí a mohly začít 

pokladačské práce pro kluznou vrstvu a železářské práce základových konstrukcí. 

Podkladní beton slouží jako výchozí podklad pro pokládku distančních prvků výztuže. 

Tento podklad musí být co nejrovnější.  

 

Nejprve začneme s prováděním podkladního betonu u výtahových a kanalizačních šachet 

a u multikanálu. Před provedením nesmíme opomenout na vyčistění základové rýhy a 

jámy od popadané hlíny a kamenů, popř. se základová spára upraví i pomocí vibrační 

desky (dusadla). Betonová směs bude dopravována pomocí autočerpadla SCHWING. 

Betonová směs se bude moct začít čerpat do výkopů až po výškovém vyznačení deseti 

centimetrů přímo ve výkopu pomoci nivelačního přístroje a dřevěných klínků, které se 

nabijí do boku rostlého terénu. Po zabudování posledního dřevěného klínku bude moci 

začít betonáž podkladního betonu. 

 

Po provedení podkladního betonu začneme s čištěním a chystáním bednění pro základové 

konstrukce šachet a multikanálu, které musíme namazat pastou, aby se bednění nelepilo k 

betonu. Bude použito bednění firmy Peri. Při bednění si hlídáme rovinnost a svislost 

daného bednění, které ještě jednou před betonáží zkontrolujeme. Při tvorbě základových 

konstrukcí bude myšleno i na inženýrské sítě, těmito sítěmi je myšlena splašková 

kanalizace, pro tyto sítě budou vynechány prostupy v základech. 

 

Do bednění bude železáři umístěna výztuž dle projektové dokumentace. Po dokončení 

železářských prací musí stavbyvedoucí zkontrolovat provedenou práci a poté přizve TDI 

na kontrolu a přejímku výztuže. Ten následně provede zápis do stavebního deníku a 

povolí následnou betonáž.  

 

Betonáž bude prováděna opět autočerpadlem SCHWING S 47 SX. Betonová směs o 

pevnostní třídě C 25/30 XC3 bude dopravena autodomíchávači z blízké betonárny. Při 

ukládání betonové směsi se bude beton hutnit pomoci ponorného vibrátoru včetně 

následného vyrovnání pomoci latě s násadou.  
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Během technologických pauz provedeme pokládku splaškové kanalizace. Tyto rozvody 

budou vyvedeny až nad úroveň podkladního betonu (ke splaškové kanalizaci nebyly dané 

jakékoli údaje, proto ji ani nezahrnuji do podrobného časového plánování v sytému 

Contec. Stavbyvedoucí na stavbě učiní vše proto, aby byla splašková kanalizace položena 

během již zmíněných technolog. pauz a stavba se vyvarovala případným časovým 

ztrátám).  

 

Po době, kterou určí zodpovědný statik (nebo zkušený stavbyvedoucí) se vybetonované 

šachty odbední a bude se moci provést dokončení veškerých rozvodů a separace zdí 

pomocí polystyrenu o tl. 200 mm. Dále se osadí  9-ti otvorový multikanál z 

vysokohustotního zpěněného polyethylénu (HDPE), který se zasype štěrkopískem. Po 

provedení těchto prací budou vybudované základové konstrukce zasypány zeminou ze 

staveništní mezideponie, kterou řádně zhutníme pomocí dusadel.   

 

Nyní můžeme začít s výstavbou podkladního betonu po celé půdorysné ploše stavby. 

Betonáž bude probíhat stejným postupem jako u podkladního betonu u šachet a 

multikanálu. Po provedené této vrstvy se začneme s pokládkou kluzné vrstvy. Separační 

kluzná vrstva mezi podkladním betonem a základovou deskou je tvořena, dle projektové 

dokumentace, ze souvrství z geotextílie + 2x PE fólie + geotextílie.  

 

Objekt B – SO02 se dělí celkem do 3 dilatačních celků (rozdělení je patrné z obr. 1.2). 

Při betonování základové desky budeme respektovat toto rozdělení a betonáž bude tedy 

probíhat po 3 etážích.  

 

Plochy jsou procentuálně vyjádřeny v poměry cca 45:35:20 (část č. 1:2:3). Z toho 

vyplývá, že po provedení cca 45 % kluzné vrstvy můžeme začít s čištěním a chystáním 

bednění pro základovou desku, které musíme namazat pastou, aby se bednění nelepilo k 

betonu. Bude použito bednění firmy Peri. Při bednění si hlídáme rovinnost a svislost 

daného bednění, které ještě jednou před betonáží zkontrolujeme. Do bednění bude 

umístěna výztuž dle projektové dokumentace a také budou v desce osazeny a připojeny 

zemnící pásky nasvorkované na výztuž pilot včetně vyvedení do nadzákladových 

konstrukcí. Po dokončení železářských prací musí stavbyvedoucí zkontrolovat 

provedenou práci a poté přizve TDI na kontrolu a přejímku výztuže. Ten následně 

provede zápis do stavebního deníku a povolí následnou betonáž.  

 

Základová deska o tl. 400 mm bude provedena z betonu C 25/30 a betonová směs bude 

dopravena autodomíchávači z blízké betonárny. Při ukládání betonové směsi se bude 

beton hutnit pomoci ponorného vibrátoru včetně následného vyrovnání pomoci latě s 

násadou. 

 

Po betonáži je nutná technologická přestávka. Během této doby je nutné beton ošetřovat 

dle postupů předepsaných normou. Poté odbedníme bednění a stěny bednění řádně 
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očistíme. Nyní se přemístíme k části číslo 2 a posléze k části číslo 3, kde už bude 

provedena kluzná vrstva, a stejným postupem opět provedeme základovou desku. 

Dilatační popř. pracovní spáry budou ošetřeny těsnícími PVC pásy (např. SIKA, 

Leschuplast apod.). 

 

Musíme dbát především na to, abychom objednali správný beton dle dokumentace. A to 

pro vrtané piloty C25/30 XA1, pro žb desku a základové zdi C 25/30 XC3. Dovoz betonu 

bude zajištěn z místní betonárny STAPPA mix, spol. s.r.o., Heršpická 11, která je 2 km 

vzdálená od stavby. Autodomíchávače z betonárny musíme objednat, tak aby se na 

stavbě nepletli a dlouho nečekali, než na ně přijde řada.  

 

Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí, který je povinen zkontrolovat při 

přejímání zboží množství a kvalitu dodávky dle dodacího listu, dále je nutné uvézt 

záznam do stavebního deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Schéma dilatačních částí 

 

 



49 
 

Obecné požadavky na betonové konstrukce: 

 
 

Výztuž: na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, 

které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo soudržnost s nimi. Výztuž se musí 

ukládat dle projektové dokumentace. 

Betonáž: výroba, doprava ukládání, hutnění a ošetření betonu musí podléhat ČSN ENV 

206. Beton bude dovážen z betonárny STAPPA mix, spol. s.r.o., autodomíchávači. 

Během ukládaní betonové směsi je nutné tuto směs řádně hutnit dle technologických 

předpisů výrobce směsi. Čerstvý beton je nutné chránit před nepříjemnými klimatickými 

změnami. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 
 

1. Pracovní předměty: suché a mokré směsi, písek, kamenivo, beton, výztuž, voda, 

kanalizační trubky, kusové prvky a díly, zemina 

2. Pracovní prostředky: jeřáb, vrtná souprava, čerpadla betonové směsi, 

autodomíchávače, vibrátory, bednění, betonárny, vibrátory, bednění a drobné stroje 

3. Pracovní síly: betonáři, armovači, tesaři, obsluha strojů a mechanizmů, řidiči, 

pomocní dělníci, izolatéři 

4. Činnosti: bednění a odbedňování, armování, betonáž, vibrování a zhutňování 

betonu, provádění pilot, doprava a manipulace s materiálem, hutnění, izolatérské práce 

5. Pracovní prostor: nad a pod úrovní původního terénu, ve styku se zeminami 

v základových jamách 

6. Meziprodukty: piloty, základy 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti 

 

Časová provedení tohoto etapového procesu: Srpen 2013 – Únor 2014 

Podrobný přehled: časový plán objektu SO02- příloha C.6 

Výkaz hlavních prvků této etapy:  

Beton pro pilotáž:  744,19 m
3
 

 Výztuž pro piloty 10 216:   1,67 t 

 Výztuž pro piloty 10 505:   8,92 t 

Beton C 25/ 30 na desku: 
 

1. část - 485,82 m
3 

 2. část - 204,04 m
3
 

 3. část - 405,07 m
3
 

 

 

 

 Výztuž základ. desky: 1. část - 78,25 t 

 2. část - 63,29 t 

 3. část - 24,89 t 

 Definovaná zemnící armatura: 1. část - 0,98 t 

 2. část - 0,89 t 
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 3. část - 0,37 t 

Beton pro podkladní beton:  271,95 m
3
 

Beton C 25/ 30 na základ. kcí:  64,96 m
3 

 

 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, se zhutněním - 136,32 m
3
 

 

Hlavní vlivy BOZP: 

 

Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou řádně poučení a proškolení. 

Všichni pracovníci budou opatřeni ochrannými pomůckami. (přilba, rukavice,…) Okraje 

výkopu nebudou zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

 

Kolem výkopu se musí veškerá stavební technika pohybovat obezřetně a pomalou 

rychlostí, tak aby nebyla ohrožena stabilita stěn výkopu. Během provádění prací ve 

výkopu, musí být okraj stavební jámy opatřen pevnými zábranami, které zabrání pádu 

osob do výkopu. Dále musí mít tyto zábrany okopové lišty o výšce zarážky minimálně 

100 mm, které zabrání pádu předmětu do výkopu. Pro všechny fyzické osoby pracující ve 

výkopech bude umožněn v části nevyšší hloubky jámy žebřík, po kterém budou moci 

tyto osoby slézat či vylézat z jámy. 

 

Před začátkem směny či po 24 hodinové přestávce bude stavbyvedoucí či mistr 

provádět kontrolu stavebního výkopu, to z důvodu možného výskytu nebezpeční pro 

pracovníky. 

 

Za nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterém může být ohrožena stabilita 

svahu se nikdo nebude zdržovat na svahu ani pod svahem. 

 

Ostatní bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout během provádění základových 

pracích, budou uvedena v příloze plánu BOZP, který je součástí přílohy diplomové práce 

pod označením B.1. 

 

1.7.3 Hrubá spodní stavba (HSS) 

 

Dilatační rozdělení budeme respektovat nadále i v HSS za účelem urychlení procesu 

výstavby. Po provedení požadovaných prácí na části č. 1 se četa přesune na následující 

druhou a posléze třetí dilatační část. Výhodou této myšlenky je fakt, že na části, kde jsou 

provedeny svislé konstrukce, můžeme zahájit práce dalších stavebních činností, jako je 

provádění nosných vodorovných konstrukcí,a posléze montáž schodišť. ramen.  

 

Po dokončení betonáže základových konstrukcí na části číslo jedna započne montáž 

stavebního jeřábu LIEBHERR 160 EC – B 6 Litronic, který bude zabudován do již 

hotové základové desky. Umístění a zabudování bude na základě statického výpočtu, 
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který bude proveden zkušeným a pověřeným statikem. Kotvení stavebního jeřábu bude 

zajištěno odbornou a specializovanou firmou, která bude vybrána na základě výběrového 

řízení (součást mé  diplomové práce, kapitola č. 14) a započne až po té době co základ. 

deska první části nabude plné pevnosti, což je 28 dní. Během této doby bude na stavbě 

přítomen mobilní jeřáb, který zajistí potřebné manipulační práce až do té doby, kdy bude 

již zmiňovaný stacionární jeřáb namontován a bude ve stavu své plné funkčnosti.  

 

Po odbednění základové desky první části začneme s prováděním svislých monolitických 

konstrukcí 2PP v první části. Po provedení výztuže dle projektové dokumentace, bednění 

a betonáže monolitických konstrukcí následuje technologická pauza. Přesnou dobu 

odbednění určí zodpovědný statik popř. zkušený stavbyvedoucí.  

 

Během odbedňování této části započne i výstavba drenáže, která se musí provést před 

začátkem provádění stropu nad 2PP, a následný její zásyp (1. etapa zásypu). Pro nutný 

obsyp svislých konstrukcí bude na stavbě přítomen zodpovědný a zkušený statik, který 

zajistí požadovanou bezpečnost navrhovaných prací. Předem je již myšleno na nutné 

zapření těchto svislých stěn, které bude podloženo a provedeno dle statického výpočtu od 

již zmiňovaného odpovědného statika.  

 

Drenáž je navržena okolo celého objektu a bude odvedena do vsakovací studny umístěné 

na sousedním pozemku a do nově vybudované splaškové kanalizace pod budoucí místní 

komunikací. Drenáže budou tvořeny drenážní hadicí DN 100 mm a štěrkovým obsypem. 

Vsakovací studna je zakončena ve štěrkových vrstvách. Zásyp bude prováděn po 

vrstvách a bude náležitě zhutněn.  

 

Po provedení zásypu si začneme chystat bednění pro vodorovné monolitické konstrukce 

nad 1. částí v 2PP. Před realizací těchto prací již bude postaven stacionární jeřáb Liebherr 

160 EC – B 6 Litronic. A bude již plně využit při realizaci stavebního objektu SO02. Po 

provedení a částečném odbednění těchto konstrukcí na dilatační části č. 1, se četa opět 

přesune na část č. 2, kde už budou hotovy svislé nosné konstrukce, a na části číslo jedna 

se začnou osazovat prefabrikovaná schodišťová ramena na podesty, které budou opět 

zajištěny pomocí podepření na základě statického výpočtu. Osazování se budeme snažit 

na stavbě (z důvodu statiky) co nejvíce oddálit, ale musí být provedeno před provedením 

alespoň 50% obedňování následujících svislých konstrukcí z důvodů snadnější 

manipulace a volného prostoru při osazování železobetonových prefabrikátů. Celý 

proudový proces se neustále opakuje na celé spodní stavbě. 

 

Po odbednění svislých konstrukcí u části číslo 2 se začne s pracemi na izolaci spodní 

stavby a dokončení zbylé drenáže okolo celého objektu. Následuje druhá etapa obsypu 

budovy, při níž zasypeme a zhutníme zeminu okolo objektu do požadované výšky a to 

tak aby bylo možno snadněji provést montáž a betonáž anglických dvorků. Jedná se o cca 

25% zeminy z druhé etapy zásypu. Nyní máme nachystán stavební prostor pro již 
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zmíněné anglické dvorky. Objekt B – SO02 bude mít celkem sedm těchto konstrukcí, 

z toho jich šest bude řešeno jako subdodávka z truhlářských k-cí (propočet dle THU) a 

budou dodány z materiálu plastového a zbylý sedmý bude proveden na místě jako 

železobetonový.  

 

Po provedení všech výše popsaných konstrukcí, se začne se zásypem spodní stavby (do 

úrovně 2PP), která tvoří cca 75% celkové zeminy pro 2. etapu obsypů. Zemina bude 

použita ze staveništní mezideponie a bude opět náležitě ukládána a zhutněna.  

 

Můj návrh výstavby je přehledně vyznačen v časovém plánu, který byl vyhotoven 

v programu Contec a je součástí mé diplomové práce pod označením C.6. 

 

 Realizace svislých konstrukcí 

 

Jako stěnové bednění bude použit systém TRIO a pro sloupy, jelikož musíme bednit i 

sloupy větších průřezů, u kterých by bednění Trio nebylo možné použít, využijeme 

sloupové bednění VARIO GT 24.  Tento systém lze aplikovat pro jakékoli výšky a 

průřezy (až do 1,2x1,2 m). Další výhodou je, že může být přemístěno jedním zdvihem 

jeřábu. Počet jeho montážních cyklů se tak zmenšuje. Bednění bude pronajato od firmy 

PERI, spol. s.r.o. 

 

Bednění bude prováděno postupně, od složitějších míst po jednotlivých částech. Bednění 

musí být při osazování zajištěno proti uvolnění, posunutí a musí být dostatečně tuhé. 

Postupuje se vždy tak, že před tím, než se osadí bednění, musí být tento dílčí úsek 

vyarmovaný včetně uvázaných distančních podložek, které budou později přiléhat k 

bednění a zajišťovat dostatečné krytí výztuže. Teprve poté, se může bednění osadit z 

obou stran armatury. Všechny spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné, aby 

nedocházelo k vyplavování jemných částic pryč z bednění. Vnitřní povrch bednění musí 

být čistý a hladký opatřený odbedňovacím nátěrem. 

 

Vždy by se mělo začít bednit od komplikovanějších míst, jako jsou rohy a napojení stěn 

typu T a teprve poté pokračovat směrem do středu stěny. Bednící panelové desky se 

budou osazovat pomocí jeřábu. Po osazení obou panelu se tyto panely stáhnou pomoci 

závitové tyče a stáhnou se maticí. Na závitové tyči bude navlečena plastová chránička, 

která umožní pozdější odbednění. Jednotlivé panely se mezi sebou spojí pomoci zámku. 

Takto vybudované bednění se musí zajistit pomoci stabilizátorů a ukotvit do vodorovné 

konstrukce. Tímto je stavební konstrukce stabilní a připravená pro osazení betonářských 

lávek, které umožní pohyb osob v místě hlavy stěny při betonáži. 

 

Betonování svislých i vodorovných nosných konstrukcí bude prováděno pomoci 

autočerpadla SCHWING S 47 SX. Betonování a vibrování betonových stěn bude 

prováděno z laviček umístěných v horní úrovni bednění. Betonářské práce budou 
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prováděny vždy po vrstvách (cca 500 mm), tak aby každá vrstva byla kvalitně zhutněna 

ponorným vibrátorem a netvořili se kaverny. 

 

Po zatvrdnutí první části dojde k odbednění svislých konstrukcí a přemístění do 

následující části podlaží, kde bude opět řádně stabilizováno a ukotveno. Dobu potřebnou 

pro odbednění určuje zodpovědný statik stavby. 

 

o Svislé nosné konstrukce: 
 

- nosný systém podzemních podlaží tvoří vnitřní sloupy obdélníkového 

průřezu s rozponem max. 7,5 m doplněné obvodovými železobetonovými 

stěnami. Mezi železobetonové sloupy budou provedeny vyzdívky 

z keramických tvarovek tl. 300 mm. Obvodové stěny budou provedeny 

v tloušťkách 300 mm a 250 mm a vnitřní železobetonové o tl. 300 mm 

doplněné sloupy o rozměrech dle výkresové dokumentace. Stěny 

výtahových šachet jsou železobetonové monolitické tl. 200 mm, 

- vnitřní stěny v podzemních podlažích jsou navrženy z betonu C25/30 XC2, 

vnější stěny podzemních podlaží z betonu C25/30 XC3 a sloupy z betonu 

C35/45 XC3, XD1, 

- vnitřní dveřní otvory v železobetonových stěnách jsou překlenuty 

monoliticky, 

- v nosných zděných stěnách jsou použity prefabrikované překlady 

Porotherm 23,8. 

 

 Realizace vodorovných konstrukcí 

 

Před zahájením bednění stropní konstrukce musí být stavbyvedoucím zkontrolovány 

svislé nosné stěny. Zejména jejich rovinatost a také zda je tyčová výztuž vytažena ze stěn 

do dalších pater v minimální délce 600 mm, tak aby bylo možné zajistit dostatečné 

stykování probíhající výztuže. Pro vodorovné nosné konstrukce použijeme bednění 

systému MULTIFLEX. 

 

Stavbyvedoucí musí zajistit před realizací předání aktualizované verze výkresu bednění 

dodanou společně s bedněním firmou PERI, spol. s.r.o. Pomocí tohoto výkresu budou 

tesaři osazovat jednotlivé prvky bednění v předepsaných vzdálenostech. Jako první 

tesaři rozmístí trojnožky. Poté se do trojnožek osadí stojky, které budou mít 

namontovanou křížovou hlavu. Do této křížové hlavy se osadí primární nosníky, které se 

podle rozponu dále podepřou dalšími stojkami bez trojnožky. Po osazení všech 

primárních nosníků, se rozmístí sekundární nosníky v určených osových vzdálenostech. 

Na tyto nosníky se budou osazovat bednící překližky, které budou přibíjeny hřebíky do 

sekundárních nosníků. Celá konstrukce stropního bednění musí být řádně zavětrovaná, 

aby během prací na tomto bednění nedošlo k jeho zhroucení. Po zhotovení stropního 
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bednění musí stavbyvedoucí zkontrolovat jakost stropního bednění a poté předá 

pracoviště železářům pro armovací práce. 

 

Po zhotovení armovacích prací podle aktualizovaného výkresu výztuže zkontroluje 

stavbyvedoucí jakost vyarmované stropní desky a po její kontrole provede společně 

s TDI zápis do stavebního deníku s následním povelením betonáže. Betonářské práce 

budou probíhat pomoci autočerpadla SCHWING S 47 SX. Betonářské práce musí 

probíhat kontinuálně, aby nedocházelo k neoprávněným spárám. Betonová směs musí být 

po čas ukládání do bednění vibrována pomoci ponorného vibrátoru a v poslední fázi 

přejeta vibrační lištou pro finální zakončení a vyhlazení povrchu. Po skončení 

betonářských prací se povrch stropní konstrukce bude ošetřovat vodou, aby došlo ke 

kvalitní hydrataci betonové směsi. 

 

Stropní konstrukce se částečně odbední po době, kterou stanoví statik. Úplné 

odbednění proběhem po 28ti dnech, kde beton dosáhne požadované pevnosti. Po 

částečném odbednění stropní konstrukce 1. části se začne s bedněním 2. části a posléze 

třetí části. Bednění 2. části bude moci začít až po zhotovení svislých nosných konstrukcí 

a po plném odbednění těchto stěn. Velký pozor musí být dbán při realizaci stropní 

konstrukce ve vyšších patrech, kde musí být zajištěno podstojkování již zhotovených 

stropů minimálně dvě patra pod budovaným stropem. 

 

Po částečném odbednění vodorovných konstrukcí bude provedena montáž schodišťových 

ramen. Schodišťové podesty a mezipodesty budou budovány vždy společně s příslušnou 

stropní konstrukcí. Osazování prefabrikátů bude zajištěno pomocí jeřábu, který je 

zabudován v základové desce. Tento proces se bude opět opakovat po celou dobu 

výstavby spodní stavby.  

 

◦ Vodorovné konstrukce:  

- v objektu jsou provedeny železobetonové monolitické stropní konstrukce 

tloušťky 260 mm ve všech podlažích. Pouze stropní deska nad 1. PP má 

navrženu proměnnou tloušťku, kdy pod obytnou částí je navržena deska 

260 mm, pod zatravněnou částí je pak navržena tloušťka 350 mm. V této 

části je uvažováno s možností vjezdu požárních vozidel, 

- stropní desky jsou projektovány z betonu C25/30 XC3, XD1. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 
 

a) Pracovní předměty: suché a mokré směsi, písek, kamenivo, beton, výztuž, voda, 

cihly, izolace, kanalizační trouby, kusové prvky a díly 

b) Pracovní prostředky: jeřáby, čerpadla betonové směsi, automíchače, betonárny, 

vibrátory, bednění, pomocné lešení, drobné nástroje 

c) Pracovní síly: betonáři, armovači, tesaři, zedníci, izolatéři, obsluha strojů a 

mechanizmů, řidiči, pomocní dělníci 
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d) Činnosti: bednění a odbedňování, armování, betonáž, vibrování a zhutňování betonu, 

zdění, montáž prefa prvků, izolace proti vodě, popř. tepelná, doprava, manipulace s 

materiálem 

e) Pracovní prostor: nad a pod úrovní původního terénu, ve styku se zeminami, v 

základových jámách 

f) Meziprodukty: svislé izolace proti vodě a vlhkosti, nosné stěny a sloupy, stropy a 

schodiště suterénu, izolace proti vodě a vlhkosti 

g) Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, ztížena či znemožněna práce v zimním 

období 

h) Jiné vlastnosti: - 

 

Časová provedení tohoto etapového procesu: Leden 2014 – Červenec 2014 

Podrobný přehled: časový plán objektu SO02- příloha C.6 

Výkaz hlavních prvků této etapy:  

 2PP 

Beton pro nosné svislé kce:   1. část – 224,09 m
3 

  2. část - 144,64 m
3
 

  3. část - 55,45 m
3
 

Beton pro nosné vodorovné kce:   1. část - 337,83 m
3 

  2. část - 250,08 m
3
 

  3. část - 71,80 m
3
 

Výztuž pro nosné svislé kce:   1. část - 28,38 m
3 

  2. část - 22,19 m
3
 

  3. část - 20,02 m
3
 

Výztuž pro nosné vodorovné kce:   1. část - 49,21m
3 

  2. část - 30,24m
3
 

  3. část - 9,80 m
3 

 Celkový počet prefab. ramen:   11 ks 

 

 1PP 

Beton pro nosné svislé kce:   1. část - 219,59m
3 

  2. část - 152,77 m
3
 

  3. část - 106,46 m
3
 

Beton pro nosné vodorovné kce:   1. část - 492,28 m
3 

  2. část - 278,19m
3
 

  3. část - 161,28 m
3
 

Výztuž pro nosné svislé kce:   1. část - 31,19 m
3 

  2. část - 25,70 m
3
 

  3. část - 4,65 m
3
 

Výztuž pro nosné vodorovné kce:   1. část - 55,69 m
3 

  2. část - 34,77 m
3
 

  3. část - 17,07 m
3 
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 Celkový počet prefab. ramen:   14 ks 

 

 

 Počet anglických typových dvorků: 6 ks (plastové typové- součástí truhlářské 

             subdodávky) 

 Beton pro žb anglický dvorek:  3,97 m
3 

 Výztuž pro žb anglický dvorek:  0,57 m
3 

 

 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, se zhutněním – 1. ETAPA – 226,76 m
3
 

     Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, se zhutněním – 2. ETAPA (25%) -   

            379,46m
3
 

 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, se zhutněním – 2. ETAPA (75%) -   

            1138,37 m
3
 

 

 

Hlavní vlivy BOZP: 

 

Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou řádně poučení a proškolení. 

Všichni pracovníci budou opatřeni ochrannými pomůckami. (přilba, rukavice,…)  

 

Kolem výkopu se musí veškerá stavební technika pohybovat obezřetně a pomalou 

rychlostí, tak aby nebyla ohrožena stabilita stěn výkopu. 

 

Všichni pracovníci provádějící montážní či jinou dělnickou práci na stavbě budou 

používat pracovní nástroje a přístroje k tomu určené. 

 

Za nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterých může být ohrožena bezpečnost 

pracovníků na stavbě, budou práce ve výškách zastaveny (hustá mlha, silný vítr 8m/s, 

bouře). 

 

Ostatní bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout během provádění hrubé spodní 

stavby, budou uvedena v příloze plánu BOZP, který je součástí přílohy diplomové práce. 

 

1.7.4 Hrubá vrchní stavba (HVS) 

 

Od 1.NP se v obvodových stěnách vyskytují i zděné nosné prvky a objekt je rozdělen do 

dvou dilatačních částí (viz obr. 1.3). Ze všeho nejdříve provedeme vyarmování, bednění 

a betonáž svislých monolitických konstrukcí. Během technologické pauzy začneme 

provádět již zmíněné nosné zděné stěny z keramických tvarovek a osazování překladů. 

Při zmiňovaném zdění dáváme pod zdivo nutnou izolaci pro zajištění správného zajištení 

vlhkosti u již provedených vodorovných konstrukcí. 
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Po odbednění monolitických stěn a sloupů (dobu určí zodpovědný statik) dokončíme 

zděné konstrukce a přemístíme se na druhou část podlaží. Využitím technologické pauzy 

pro zdění zrychlíme proces výstavby, z tohoto důvodu uvažuji v časovém plánu (příloha 

C.6) již plynulou dobu pro provedení nosných zdí a sloupů bez vyznačení nutných 

technologických přestávek (mnou navrhovaná činnost se tedy skládá z bednění, armování 

a betonáže monolitických konstrukcí, následuje zdění z keramických tvárnic, odbednění 

monolitických konstrukcí a dozdění zbylých částí stěn – tento postup je navržen 

především z důvodů přehlednějšího časového plánu a jeho zjednodušení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 Schéma dilatačních částí vrchní hrubé stavby 

 

Před zahájením provádění vrchní stavby (od 1.NP) musí být zhotoveny veškeré práce na 

spodní stavbě objektu. Stavbyvedoucí musí zkontrolovat, zda je kompletně proveden 

obsyp spodní stavby včetně řádného zhutnění. Tento obsyp je navržen pouze po 2PP, 

z důvodů budoucího využití již vybudované stavební jámy pro následující stavební 

objekt A, který bude realizován ve 2. fázi výstavby bytového komplexu.   
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Dále bude přizván zodpovědný geodet, který přesně vytýčí tvar spodní stavby, zdali je 

proveden v souladu s projektovou dokumentaci. Všechny odchylky se musí zaznamenat a 

projednat s investorem, technickým dozorem stavby a generálním projektantem při 

přejímce spodní stavby. Poté musí být na základě tohoto měření provedeno skutečné 

zaměření stavby. Po přejímce spodní stavby bude proveden zápis do stavebního deníku 

s povolením pokračování ve výstavbě vrchní stavby. 

 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické, stejně jako část nosných stěn 

vrchní stavby, které jsou dále doplněny nosnými stěnami z keramických tvarovek. 

Realizace svislých a vodorovných monolitických konstrukcí bude provedeno pomocí 

systémového bednění. Systémové bednění bude pronajato od společnosti PERI, spol. 

s.r.o. Jako stěnové bednění bude použit systém TRIO a pro vodorovné konstrukce systém 

MULTIFLEX. Pro sloupy, jelikož musíme bednit i sloupy větších průřezů, u kterých by 

bednění Trio nebylo možné použít, využijeme sloupové bednění VARIO GT 24.  Tento 

systém lze aplikovat pro jakékoli výšky a průřezy (až do 1,2 x 1,2 m). Další výhodou je, 

že může být přemístěno jedním zdvihem jeřábu. Počet jeho montážních cyklů se tak 

zmenšuje. 

 

U oblých sloupů (S1 a S2) v 1.NP bude použito bednění kruhových sloupů SRS, které se 

pyšní perfektním povrchem betonu.  

 

Bednění musí být zhotoveno v souladu s technologickým předpisem výrobce, který bude 

dodán společně se systémem bednících prvků. Dodavatel systémového bednění, také 

vyhotoví k jednotlivým nosným konstrukcím výkres bednění na daný záběr provádění 

monolitických prací. Výkres bednění od společnosti PERI bude sloužit jako výchozí 

dokumentace pro provádění bednících prácí na jednotlivých částí daného objektu. 

Betonáž bude provedena pomocí SCHWINGU S 47 SX. Nosné zdivo z keramických 

tvarovek bude vyzdíváno dle technologického předpisu výrobce.  

 

 Realizace svislých konstrukcí 

 
 

Jak již bylo řečeno, pro monolitické svislé konstrukce, budeme používat systém 

stěnového bednění TRIO, VARIO GT 24, a SRS pro zhotovení bednění nosných stěn a 

sloupů v 1.NP objektu. Bednění bude prováděno postupně, od složitějších míst po 

jednotlivých částech. Bednění musí být při osazování zajištěno proti uvolnění, posunutí a 

musí být dostatečně tuhé. Postupuje se vždy tak, že před tím, než se osadí bednění, musí 

být tento dílčí úsek vyarmovaný včetně uvázaných distančních podložek, které budou 

později přiléhat k bednění a zajišťovat dostatečné krytí výztuže. Teprve poté, se může 

bednění osadit z obou stran armatury. Všechny spáry a spoje mezi bednícími dílci musí 

být těsné, aby nedocházelo k vyplavování jemných částic pryč z bednění. 

 

Vnitřní povrch bednění musí být čistý a hladký opatřený odbedňovacím nátěrem. 
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Vždy by se mělo začít bednit od komplikovanějších míst, jako jsou rohy a napojení stěn 

typu T a teprve poté pokračovat směrem do středu stěny. Bednící panelové desky se 

budou osazovat pomoci jeřábu. Po osazení obou panelu se tyto panely stáhnou pomoci 

závitové tyče a stáhnou se maticí. Na závitové tyči bude navlečena plastová chránička, 

která umožní pozdější odbednění. Jednotlivé panely se mezi sebou spojí pomoci zámku. 

Takto vybudované bednění se musí zajistit pomoci stabilizátorů a ukotvit do vodorovné 

konstrukce. Tímto je stavební konstrukce stabilní a připravená pro osazení betonářských 

lávek, které umožní pohyb osob v místě hlavy stěny při betonáži. 

 

Betonování svislých i vodorovných nosných konstrukcí bude prováděno pomoci 

autočerpadla SCHWING s optimálním vertikálním a horizontálním dosahem (S 47 SX). 

Betonování a vibrování betonových stěn bude prováděno z laviček umístěných v horní 

úrovni bednění. Betonářské práce budou prováděny vždy po vrstvách (cca 500 mm), tak 

aby každá vrstva byla kvalitně zhutněna ponorným vibrátorem a netvořili se kaverny. 

 

Během tvrdnutí začneme s vyzdíváním nosných zdí z keramických tvarovek Porotherm a 

následně budeme i osazovat příslušné keramické překlady. 

 

Po zatvrdnutí první části dojde k odbednění svislých konstrukcí, dokončení keramického 

nosného zdiva a k přemístění pracovní čety do druhé části podlaží, kde budou práce 

probíhat stejným způsobem. Dobu potřebnou pro odbednění určuje zodpovědný statik 

stavby. 

 

o Svislé nosné konstrukce: 

- obvodové nosné stěny jsou navrženy jako železobetonové tl. 250 mm a 

keramické z tvarovek Porotherm 30 P+D P15, 

- vnitřní nosné stěny tvoří zároveň mezibytové stěny, které jsou 

železobetonové tl. 300 (250, 200 mm), případně ve vyšších patrech 

vyzdívané z keramických AKU tvarovek Porotherm 30 P+D AKU, 

- stěny výtahových šachet jsou železobetonové monolitické tl. 200 mm, 

- stěny jsou navrženy z betonu C25/30 XC1 a sloupy z betonu C35/45 XC1, 

- nadokenní překlady v nosných stěnách tvoří žb. monolitická žebra spojená se 

stropní deskou. Vnitřní dveřní otvory v železobetonových stěnách jsou opět 

překlenuty monoliticky, 

- v nosných zděných stěnách jsou použity prefabrikované překlady Porotherm 

23,8. 

 

 Realizace vodorovných konstrukcí 

 
 

Před zahájením bednění stropní konstrukce nad 1.NP v prvním části, musí být 

stavbyvedoucím zkontrolovány svislé nosné stěny. Zejména jejich rovinatost a také zda 

je tyčová výztuž vytažena ze stěn do dalších pater v minimální délce 600 mm, tak aby 
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bylo možné zajistit dostatečné stykování probíhající výztuže. 

 

Po odbednění svislých konstrukcí v první části následuje zřízení stropního bednění 

MULTIFLEX nad tímto patrem. V druhé části objektu mohou být zahájeny práce na 

svislých nosných zdí. Tímto způsobem se značně zrychlí postup výstavby, byť je to za 

cenu vyššího počtu tesařů. Tento postup se bude opakovat až do 5NP. Poslední  6NP se 

již bude budovat v celku z důvodů malé plochy a tudíž by zde proudová výstavba 

postrádala efektivnost.  

 

Stavbyvedoucí musí zajistit předání aktualizované verze výkresu bednění 

dodanou společně s bednění firmou PERI, spol. s.r.o. Pomocí tohoto výkresu budou 

tesaři osazovat jednotlivé prvky bednění v předepsaných vzdálenostech. Jako první 

tesaři rozmístí trojnožky. Poté se do trojnožek osadí stojky, které budou mít 

namontovanou křížovou hlavu. Do této křížové hlavy se osadí primární nosníky, které se 

podle rozponu dále podepřou dalšími stojkami bez trojnožky. Po osazení všech 

primárních nosníků, se rozmístí sekundární nosníky v určených osových vzdálenostech. 

Na tyto nosníky se budou osazovat bednící překližky, které budou přibíjeny hřebíky do 

sekundárních nosníků. Celá konstrukce stropního bednění musí být řádně zavětrovaná, 

aby během prací na tomto bednění nedošlo k jeho zhroucení. Po zhotovení stropního 

bednění musí stavbyvedoucí zkontrolovat jakost stropního bednění a poté předá 

pracoviště železářům pro armovací práce. Současně s bedněním se bude provádět i 

osazování a podepření balkónových desek. Ty jsou dodávány na stavbu jako 

prefabrikované a při armování se provážou z výztuží stropních konstrukcí. 

 

Po zhotovení armovacích prací podle aktualizovaného výkresu výztuže zkontroluje 

stavbyvedoucí jakost vyarmované stropní desky a po její kontrole provede společně 

s TDI zápis do stavebního deníku s následním povelením betonáže.  

 

Betonářské práce budou probíhat pomoci autočerpadla SCHWING S 47 SX. Betonářské 

práce musí probíhat kontinuálně, aby nedocházelo k neoprávněným spárám. Betonová 

směs musí být po čas ukládání do bednění vibrována pomoci ponorného vibrátoru a v 

poslední fázi přejeta vibrační lištou pro finální zakončení a vyhlazení povrchu. Po 

skončení betonářských prací se povrch stropní konstrukce bude ošetřovat vodou, aby 

došlo ke kvalitní hydrataci betonové směsi. 

 

Stropní konstrukce se částečně odbední po době, kterou stanoví statik. Úplné 

odbednění proběhem po 28ti dnech, kde beton dosáhne požadované parametry. Po 

částečném odbednění stropní konstrukce 1. části se začne s bedněním 2. části prvního 

nadzemního podlaží. Bednění 2. části bude moci začít až po zhotovení svislých nosných 

konstrukcí a po plném odbednění těchto stěn. Velký pozor musí být dbán při realizaci 

stropní konstrukce ve vyšších patrech, kde musí být zajištěno podstojkování již 

zhotovených stropů minimálně dvě patra pod budovaným stropem. 
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Po částečném odbednění vodorovných konstrukcí bude provedena montáž schodišťových 

ramen (viz. výše). Schodišťové podesty a mezipodesty budou opět budovány vždy 

společně s příslušnou stropní konstrukcí. Osazování prefabrikátů bude zajištěno pomocí 

jeřábu, který je zabudován v základové desce.  

.  

Celý proces HVS je tedy rozdělen na dvě dilatační části, kdy se vždy postupuje 

proudově. Takto zvolený systém nám umožní rychlejší výstavbu a i menší potřebu 

bednících prvků, což znamená úsporu finančních nákladů.  

 

◦ Vodorovné konstrukce:  

- jsou provedeny železobetonové monolitické stropní konstrukce tloušťky 260 

mm,  

- stropní deska nad posledním podlažím je tloušťky 200 mm, 

- stropní desky jsou projektovány z betonu C25/30 XC1. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 
 

a) Pracovní předměty: mokré směsi, písek, kamenivo, beton, výztuž, voda, cihly, 

tvárnice, prefa prvky, lehké, středně těžké a těžké kusové a deskové díly 

b) Pracovní prostředky: jeřáby,výtahy, čerpadla betonové směsi, automíchače, 

betonárny, vibrátory, bednění, svářecí soupravy, pomocné lešení, drobné nástroje 

c) Pracovní síly: betonáři, armovači, tesaři, montážníci, zedníci, svářeči, jeřábníci, 

obsluha strojů a mechanizmů, řidiči, pomocní dělníci 

d) Činnosti: bednění a odbedňování, armování, betonáž, vibrování a zhutňování betonu, 

zdění, montáž prefa prvků, svařování, doprava, manipulace s materiálem, zvláště 

zdvihání 

e) Pracovní prostor: v různých vyšších úrovních nad původním terénem, ve stupních 

nad sebou, které jsou na sobě výrobně závislé 

f) Meziprodukty: nosné stěny, sloupy, stropy, průvlaky, nosníky, schodiště, konstrukce 

vytvářející duté prostory 

g) Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, ztížena či znemožněna práce v zimním 

období, práce ve výškách někdy s omezenou možností dokonalé bezpečnosti práce 

h) Jiné vlastnosti: - přeprava největší hmotnosti materiálu, řídící etapový proces - 

prostorutvorný pro následující etapové procesy, nejvýznamnější část objektového 

procesu 

 

Časová provedení tohoto etapového procesu: Červenec 2014 – Leden 2015 

Podrobný přehled: časový plán objektu SO02- příloha C. 6 

Výkaz hlavních prvků této etapy:  

Beton pro nosné svislé kce:   1. NP - 450,01 m
3 

  2. NP - 583,49 m
3
 

  3. NP – 204,92 m
3 

  4. NP - 216.35 m
3 
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  5. NP - 172,27 m
3
 

  6. NP - 101,47 m
3 

Beton pro nosné vodorovné kce:   1. NP - 314,47 m
3 

  2. NP - 314,71 m
3
 

  3. NP - 288,15 m
3 

  4. NP - 254,47 m
3 

  5. NP - 187,49 m
3
 

  6. NP - 89,30 m
3 

Výztuž pro nosné svislé kce:   1. NP - 22,72 m
3 

  2. NP - 18,92 m
3
 

  3. NP - 18,32 m
3 

  4. NP - 13,97 m
3 

  5. NP - 15,58  m
3
 

  6. NP - 9,79 m
3 

Výztuž pro nosné vodorovné kce:   1. NP - 40,82 m
3 

  2. NP - 39,34 m
3
 

  3. NP - 37,8 m
3 

  4. NP - 34,31 m
3 

  5. NP - 24,05 m
3
 

  6. NP - 12,94 m
3 

 

 Celkový počet prefab. ramen:   44 ks 

 

Vypsané údaje jsou pro zjednodušení uvedeny v součtech pro jednotlivé podlaží. 

Podrobný přehled pro jednotlivá podlaží a jejích částí je uveden buď ve výkazu výměr, 

nebo i v technologickém normálu. Zmíněné dokumenty jsou přiloženy k této diplomové 

práci. 

 

Hlavní vlivy BOZP: 

 

Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou řádně poučení a proškolení. 

Všichni pracovníci budou opatřeni ochrannými pomůckami. (přilba, rukavice,…)  

 

Všichni pracovníci provádějící montážní či jinou dělnickou práci na stavbě budou 

používat pracovní nástroje a přístroje k tomu určené. 

 

Za nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterých může být ohrožena bezpečnost 

pracovníků na stavbě budou práce ve výškách zastaveny (hustá mlha, silný vítr 8m/s, 

bouře). 

 

Ostatní bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout během provádění hrubé vrchní 

stavby, budou uvedena v příloze plánu BOZP, který je součástí přílohy diplomové práce. 
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1.7.5 Zastřešení 

 

Nosná konstrukce střechy je tvořena stropní konstrukcí. Střešní konstrukce je navržena 

jako jednoplášťová plochá s vnitřním odvodněním. 

 

Jako první musí stavbyvedoucí zkontrolovat rovinatost poslední stropní konstrukce, 

která slouží jako nosný prvek pro střešní skladbu.  

 

Práce na střešním plášti stavebního objektu SO02 začnou zhotovením separační 

geotextílie 300g/m
2
  a následným provedením fóliové parozábrany SARNAVAP 2000 na 

kterou opět přijde separační vrstva ve formě  geotextílie 300g/m
2
. Parozábrana 

SARNAVAP 2000 bude kladena jako volně ložená na hladkém povrchu na všech 

stranách dotěsněná a spoje důkladně utěsněny s přesahem nejméně 80 mm pomocí 

samolepicí pásky Sarnavap Tape F. U atiky musí být parozábrana vytažena až nad rovinu 

tepelné izolace a spoje se všemi konstrukcemi musíme opět důkladně utěsnit. Jednotlivé 

spoje převálečkujeme přítlačným válečkem, aby bylo zajištěno dobré spojení. Volně 

položená parozábrana musí být ihned po rozložení a spojení přitížena dalšími vrstvami 

skladby střechy. Při instalaci na svislou plochu musí být vhodně mechanicky upevněna. 

 

Následně budou položeny spádové klíny EPS 150S ve sklonu 2% směrem 

k odvodňovacím prvkům a stabilizovaný polystyrén EPS 150S. Celková tloušťka bude 

min. 200 mm. Hlavní výhodou spádování plochých střech pomocí EPS je suchý 

montážní proces. Zastaralé způsoby spádování pomocí lehčených betonů obsahují mokrý 

proces, kde se do střešních plášťů zabudovává velké množství technologické a často i 

atmosférické vlhkosti se všemi negativními průvodními jevy. Dobré vyschnutí spádové 

monolitické vrstvy trvá velmi dlouho a tato technologie je tak z časových důvodů často 

nepřijatelná. Spádování pomocí EPS umožňuje rychlý postup prací bez technologické 

přestávky a zároveň nejsou požadovány žádné dilatační spáry. Desky budou kladeny na 

sraz a je nutné je vždy připevnit k podkladu. Buď pomocí mechanického kotvení, nebo 

připevnění provedeme pomocí polyuretanového lepidla popř. jejich kombinací. Při 

kotvení používáme k připevnění pouze kvalitní certifikované střešní kotvy. Počet 

kotvících prvků určuje výpočet a bude popř. uveden v technologickém předpisu, který 

bude dodán současně s materiálem. Při použití polyuretanového lepidla bude přesné 

dávkování a postup lepení určen technickým listem konkrétního lepidla.  

 

Na stabilizovaný polystyren bude položena separační geotextílie 500g/m
2
  a následně 

provedeme pokládku hydroizolační střešní fólie SARNAFIL G410. Všechny fóliové 

přesahy musí být svařeny. Po provedení svaření musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu 

sváru. Všechny nepřivařené místa vyznačí fixem. Tato vyznačená místa budou 

izolatérem opravena a následně opět překontrolována stavbyvedoucím. Tuto vrstvu 

nakonec přitížíme kačírkem o tl. 50mm. 
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Výše uvedená vrstva bude položena na střeše nad 4NP, 5NP a 6NP. Střecha nad schodišti 

B4 a B5, má stejný základ ve formě separačních geotextílií, parozábrany SARNAVAP 

2000 a položením desek EPS v min, tl. 200 mm. Na polystyren přijde opět separace a 

SARNAFIL G410. Po této fólii se již skladba liší položením ochranné fólie SARNAFIL 

SCHUTZBAHN a následnou pokládkou hydroakumulačních desek OPTIGREEN. Tato 

vrstva zajistí dostatečnou závlahu a zabrání přesychání a úhynu rostlin. Dále obstaráme 

štěrkovou vrstvu frakce 16 - 32 mm v tl. 50 mm, na kterou přijde PES textilie  a vše 

nakonec zatížíme štěrkopískovou vegetační vrstvou  v min. tloušťce 80 mm.  

 

Po realizaci střešních konstrukcí začne pracovní četa pracovat na skladbách teras a 

posléze přejde na balkóny a lodžie. S ukončováním těchto prací budou současně probíhat 

i klempířské práce za účelem oplechování požadovaných prvků. Na terasách, balkónech a 

lodžiích bude finální vrstva tvořena betonovou nebo keramickou dlažbou. 

 

Před prováděním střešní konstrukce je nutné, aby si stavbyvedoucí důkladně 

překontroloval vyvrtání všech prostupů přes stropní konstrukce na střechu, vložení 

chrániček veškerých vývodů, těsně předtím než na střeše započnou práce. Souběžně 

s realizací střechy budou probíhat práce na elektromontážích, zdravotechniky, vytápění a 

vzduchotechniky. Tyto práce budou řešeny jako subdodávky a při jejich realizaci bude 

myšleno na vzájemné respektování pracovního prostotu a jeho uvolnění jiným pracovním 

skupinám, aby nedošlo k nežádoucím kolizím mezi jednotlivými profesemi. Vše bude 

řešeno po vzájemné dohodě pracovních čet přímo při realizaci na stavbě.  Všechny práce 

budou provedeny v souladu s příslušnými a platnými normami, dále je třeba dbát na 

ustanovení příslušných vyhlášek, standardů a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a 

majetku. Subdodavatelé zajistí, že činnosti budou provádět pouze osoby a organizace, 

které mají k této činnosti potřebné osvědčení a oprávnění. 

 

Při dokončování střešní konstrukce začneme s oplechování střechy, atik atd., aby do 

stavby nezatékalo a neničil se materiál.  Také se budou osazovat výplně otvorů na 

obvodové konstrukci, tím stavbu uzavřeme na provádění vnitřních konstrukcí. V této fázi 

budeme provádět i zateplení vnitřního zdiva. Důležitou podmínkou pro bezproblémové 

chování vnitřního zateplení je správná a kvalifikovaná montáž zkušenými pracovníky 

podle technologického postupu výrobce včetně správně provedených detailů napojení 

vnitřního zateplení na okolní konstrukce. Musíme také dbát na to, aby jednotlivá potrubí 

a vedení ve stěnách byla směrem do interiéru odpovídajícím způsobem prodloužena a 

bylo umožněno její nové připojení. Tepelně izolační desky se řežou buď pilou ocaskou, 

nebo nožem. Celoplošné lepení se provede pomocí stěrky, která se nanese na podklad i 

na izolační desku (min. tl. vrstvy je 5 mm). Desky se kladou ve směru od podlahy vzhůru 

a rovnoměrným tlakem se po vyrovnání posunutím přitlačí na stěnu. Prvky se kladou na 

sraz beze spár. Pro zamezení tepelných mostům nesmí být ve spárách žádná lepící malta. 

Svislé a vodorovné spáry se proto nelepí. Pokud je lepící malta delší dobu nanesena na 

izolační desku, nebo stěnu, mohou vzniknout problémy s přídržností. Proto je nutné 
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desky položit bezprostředně po nanesení lepidla. Případná poškození desek (hloubky 

větší jak 2 mm) se vystěrkují pomocí StoCell LD. V místech, kde bude později 

aplikována hmotnější vrstva (např. keram. obklad…) je nutné nalepenou desku přikotvit 

hmoždinkami (obvykle 4ks/m
2
).  

 

Výše uvedené základní informace jsou jen malým výčtem z široké řady nutných zásad při 

provádění vnitřního zateplovacího systému. Všechna nutná doporučení budou uvedena 

 již ve zmíněném technologickém předpisu, který bude dodán společně s materiálem a 

bude převzat stavbyvedoucím, nebo jím pověřeným pracovníkem. 

 

Práce jsou zamýšleny tak, aby výplně otvorů a KZS byly dokončeny současně, krátce po 

dokončení příček v 6.NP. Vše je vyznačeno v časovém plánu. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 
 

1. Pracovní předměty: lehké kusové díly, tyčové, deskové a pásové, kanalizační trubky, 

prvky elektro, tepelná izolace, vodotěsná izolace, nátěrové hmoty 

2. Pracovní prostředky: jeřáby, výtahy, lešení, kladkostroje, lešení, malá mechanizace, 

drobné nástroje 

3. Pracovní síly: tesaři, zedníci, asfaltéři, pokrývači, obsluha strojů a mechanizmu, 

izolatéři, elektrikáři, klempíři, montážníci vzduchotechniky, zámečníci, pomocní dělníci, 

montážníci, instalatéři 

4. Činnosti: tesařské práce, izolatérské práce, klempířské a zámečnické práce, montáž 

elektro, instalatérské práce, doprava a manipulace s materiálem, zvláště zdvihání, 

pokrývačské práce, montáž oken a dveří, KZS 

5. Pracovní prostor: nejvýše položený prostor celé stavby nad úrovní původního terénu, 

pracovní plochy, jsou i jiné než vodorovné, případné i nerovné, pracovní prostor je 

neuzavřený. 

6. Meziprodukty: tepelné a vodovzdorné izolace, oplechování, hromosvody, střešní 

lemy, kanalizace, světlíky, střešní krytiny 

7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, práce ve výškách někdy s omezenou 

možností dokonalé bezpečnosti práce, práce někdy ztížena v zimním období 

8. Jiné vlastnosti: zastřešení chrání nejen již vyrobené konstrukce před povětrnostními 

vlivy, ale i následné etapové procesy 

 

Časová provedení tohoto etapového procesu: Prosinec 2014 – Březen 2015 

Podrobný přehled: časový plán objektu SO02- příloha C. 6 

Výkaz hlavních prvků této etapy: Fólie a další příslušenství skladeb střechy jsou 

podrobně uvedeny v rozpočtu stavby. 

 

Hlavní vlivy BOZP: 

 

Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou řádně poučení a proškolení. 
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Všichni pracovníci budou opatřeni ochrannými pomůckami (přilba, rukavice,…).  

 

Všichni pracovníci provádějící montážní či jinou dělnickou práci na stavbě budou 

používat pracovní nástroje a přístroje k tomu určené. 

 

Hlavní bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout během provádění zastřešení, 

budou uvedena v příloze plánu BOZP, který je součástí přílohy diplomové práce. 

 

1.7.6 Provádění příček a rozvodů instalací 

 

Dělící konstrukce jsou v 2. PP a 1. PP provedeny z cihelných příčkovek Porotherm 11,5 

P+D, sklepní kóje jsou pak vyzděny z beton. tvarovek. Od 1.NP je zdivo bytových příček 

oddělujících obytné místnosti z tvarovek Porotherm AKU 11,5 P+D u ostatních pak z 

tvarovek Porotherm 11,5 P+D tl. příčky 150 mm nebo Porotherm 8 P+D tl. příčky 100 

mm. 

 

Příčky budou provedeny až po realizaci dvou podlažích a v době, kdy budou odstraněny 

všechny stojky v daném patře, kde se bude zdít. To znamená, že s příčkami v 2. PP 

začneme až po odbednění stropu druhé části v 1.NP. Tímto způsobem pokračujeme 

postupně po jednotlivých podlažích až do 5.NP. V 6.NP je rozhodující 28denní lhůta pro 

plný nárůst pevnosti stropní konstrukce. Po této době odstraníme veškeré podpěrné 

konstrukce stropu, tím uvolníme dispozici a můžeme začít se zděním keramických 

tvarovek. Časový průběh je opět přehledně znázorněn v časovém plánu (příloha C. 6). 

Postup zdění bude probíhat dle instrukcí zdících příruček firem, a to vyškolenými a 

zodpovědnými pracovníky. 

 

Práce na elektromontážích, zdravotechniky, vytápění a vzduchotechniky budou řešeny 

jako subdodávky a při jejich realizaci bude myšleno na vzájemné respektování 

pracovního prostotu a jeho uvolněné jiným pracovním skupinám. Vše bude řešeno po 

vzájemné dohodě pracovních čet přímo při realizaci na stavbě. Tyto práce budou probíhat 

současně a dle potřeby s těmito pracemi a s realizací střešní konstrukce, viz výše.  

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 
 

1. Pracovní předměty: suché a mokré směsi (malty), lehké kusové prvky a díly, prvky a 

díly rozvodů 

2. Pracovní prostředky: výtahy, hydraulické zvedáky, lešení, malá mechanizace, drobné 

nástroje 

3. Pracovní síly: zedníci, tesaři, instalatéři, topenáři, truhláři, elektrikáři, zámečníci, 

řidiči, pomocní dělníci 

4. Činnosti: zdění, omítání, betonování, montování instalací, topení, elektro, tesařské, 

truhlářské práce, izolování, zámečnické práce, montáž lehkých obvodových plášťů, 

doprava a manipulace s materiálem 
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5. Pracovní prostor: na různých výškových stupních stropů nad úrovní původního 

terénu, pracovní prostor je obvykle uzavřen, někdy částečně 

6. Meziprodukty: příčky, kanalizační, vodovodní, plynovodní a elektro rozvody, 

rozvody topení a vzduchotechniky, kotelny, strojovny topení 

7. Vnější vlivy: výroba není tak výrazně ovlivněna povětrnostními vliv, možnost 

vytápění pracovního prostoru, práce je možná v zimním období 

 

Časová provedení tohoto etapového procesu: Září 2014 – Březen 2015 

Podrobný přehled: časový plán objektu SO02- příloha č.C.6 

Výkaz hlavních prvků této etapy:  

 Příčky: 2. PP - 3199, 31 m
2
 

  1. PP - 3336,42 m
2
 

  1.NP - 1955,64 m
2
 

 2.NP - 1847,302 m
2
 

 3.NP - 1708,24 m
2
 

  4.NP - 1494,12 m
2
 

 5.NP - 1093,97 m
2
 

 6.NP - 669,376 m
2 

 

Všechny ostatní materiály a prvky jsou uvedeny ve výkazu výměr, technologickém 

normálu, popř. rozpočtu pro objekt SO02. 

 

Hlavní vlivy BOZP: 

 

Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou řádně poučení a proškolení. 

Všichni pracovníci budou opatřeni ochrannými pomůckami. (brýle, rukavice,…)  

 

Všichni pracovníci provádějící montážní či jinou dělnickou práci na stavbě budou 

používat pracovní nástroje a přístroje k tomu určené. 

 

Hlavní bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout během provádění příček, budou 

uvedena v příloze plánu BOZP, který je součástí přílohy diplomové práce. 

Rizika pro instalaci veškerých rozvodů budou dodány od jednotlivých subdodavatelů. 

 

1.7.7 Provádění vnitřních omítek, SDK pohledů a podkladních vrstev 

podlah 

 

Následné provádění omítek začne s dostatečným časovým odstupem od provedení příček 

v nutném pracovním prostoru. Dále s odstupem po vyplňování obvodových otvorů, 

provedení zateplení vnitřního zdiva a také budou provedeny potřebné instalace a rozvody 

TZB.  



68 
 

Před samotným prováděním musíme prohlédnout připravenost podkladů, zda jsou řádně 

očištěny, zbaveny prachu a mastnoty. Ze spár se odstraní nesoudržné části malty. Pokud 

jsou vodorovné spáry hlubší než 5 mm nebo svislé širší než 5 mm, popřípadě jsou na 

zdivu prohlubně nebo praskliny větší než 5 mm, je nutné je v předstihu před omítkami 

vyplnit zdicí maltou nebo prováděnou omítkou. Zdivo se před omítáním navlhčí (při 

teplotě pod 10°C se navlhčení neprovádí). Zdivo nesmí být promočené. Vlhkost zdiva by 

neměla být v zimním období větší než 4%. Podkladní povrch musí být přiměřeně 

rovinný, suchý a dostatečně pevný. Musí být dodržena minimální teplota podkladu a 

prostředí (+5°C ). Při teplotě nad 30 °C či velkém proudním vzduchu je nutné přijmout 

opatření proti rychlému vysychání čerstvě provedené omítky (ochrana proti přímému 

oslunění, pravidelné vlhčení omítky apod.). Při použití vyhřívacího zařízení, především 

plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Poté co provedeme 

omítky, musíme provést mezioperační kontrolu, v které porovnáváme rovinnost ploch s 

tabulkovými odchylkami a provedeme zápis do Stavebního deníku. 

 

Následuje provádění podkladních vrstev podlah s odpovídajícím časovým odstupem. 

Položení hrubých vrstev podlahy začneme pokládkou izolace kročejového hluku. Dle 

projektové dokumentace použijeme pro tyto účely elastický pás z extrudovaného 

polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou, pás  ETHAFOAM, který je široký 1,5 m, 

balený v rolích délky 75 m. Jedna role váží 20 kg. Následuje vrstva polystyrenu 

(podlahový, kročejový – viz výpis skladeb), na kterou položíme PE fólii a nyní máme vše 

připraveno pro lití anhydritu popř. cementové mazaniny (která bude doplněna sítí 

100/100/4). Stavbyvedoucí ještě před samotným litím anhydritové podlahy musí provést 

kontrolu podkladu a hlavně prohlédnout aby nám směs někde nevytékala. Poté začněme 

lít směs do místností, kterou na místo dopravíme mobilním čerpadlem. Výstupní 

kontrolou se zjistí povolené odchylky pro lité potěry 2 mm / 2 m. Pokud nevyhovíme 

povolené odchylce, musíme vyrovnat podlahy stěrkami. Po vylití anhydritové podlahy se 

na ní nesmí minimálně 3 dny nic provádět.  

 

V prostoru garážích bude proveden leštěný drátkobeton s cementovým vsypem a na 

rampách v garážích bude kartáčovaný drátkobeton. Drátkobetonová vrstva bude 

z akustických důvodů dilatována od nosné stropní konstrukce dvěma asfaltovými pásy. 

Beton bude dodán na stavbu pomocí autodomíchávačů a bude se ukládat přímo, a tam, 

kde to prostor nedovolí pomocí čerpadla. Před dovezením směsi je potřeba položit 

bednění s kluznými trny, které budou vymezovat postupnou pokládku betonové směsi. 

Tyto profily slouží jako dilatační spáry.  

 

Základní požadavky na zpracování betonové směsi a postup betonování upravuje 

ČSN EN 206-1. Betonová směs musí být ukládána na místo určení plynule v souvislých 

a pokud možno vodorovných vrstvách. Při ukládání a zhutňování betonu se musí dbát na 

to, aby nedošlo k posunu nebo poškození dilatačních lišt. Předepsaná rovina položené 
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směsi se bude sledovat nivelačním přístrojem, popř. laserem. Stroje pro rozhrnutí, 

zhutnění a uhlazení betonové směsi jsou uvedeny v kapitole 10. Stroje použité při stavbě. 

 

Do podlahy se v průběhu 24 hodin po uložení vyřežou spáry v hloubce cca 50 mm. 

Prořezání spár je nezbytné a provede se ve vzdálenostech, které upřesní projektant před 

zahájením prací. Bezprostředně po rozřezání, se řezané spáry utěsní těsnícím PE 

profilem. Po doznění smršťovacích procesů (hydratace a vysychání) se řezané spár 

podlah vyplní těsnícím provazcem a zatmelí se trvale pružným tmelem. 

 

Již po uplynutí jednoho dne je položený beton dostatečně pevný, aby byl pochozí, avšak 

po dobu 7 dní je potřeba udržovat požadovanou vlhkost kropením. Zatěžování podlahy 

během zrání je závislé na druhu základní betonové směsi, na použitém cementu a na 

teplotních a klimatických podmínkách. 

 

 Na tyto práce budou dle potřeby stavbyvedoucího předem zpracovány a dodány 

technologické předpisy pro správné a bezpečné provádění.  

 

Provádění sádrokartonových pohledů započne po provedení podkladních vrstev podlah 

viz časový plán (příloha č. C.6). Před montáží těchto konstrukcí je nutné prověřit 

rozmístění instalací, elektroinstalací a vzduchotechniky v ploše s ohledem na kotvení 

pohledů. Pohledy budou zavěšeny na kovovou nosnou konstrukci, jež bude sestavena 

z obvodových UD profilů a zavěšeného nosného roštu z CD profilů. Nejdříve je nutné 

připevnit obvodové UD profily pomocí zatloukacích hmoždinek. Poté nainstalujeme CD 

profily na přímé závěsy, které budou kotveny do stropní betonové konstrukce pomocí 

hřebů knauf BZ 6. Po správném rozmístění CD profilů (max. vzdálenost 0,5m) je 

přišroubujeme k UD profilům pomocí TEX vrutů. Vrchní a spodní, na sebe kolmé CD 

profily spojíme pomocí křížových spojek. V místech, kde je podle projektové 

dokumentace, navrhnuta i izolační vrstva z min. vlny musíme tuto vlnu položit na 

zavěšený nosný kovový rošt a poté namontujeme desky. Desky se montují kolmo na 

nosné CD profily a je potřeba desky vázat, jako když stavíme zeď z cihel. Začněme 

celými deskami, které přišroubujeme postupně k nosným CD profilům pomocí TEX 

vrutů. Hlavička šroubu by měla být zapuštěna do sádrokartonu tak, aby nepřesahovala 

hranu. Po dokončení montáže se všechny spáry důkladně přelepí a zatmelí a nakonec se 

brusnou mřížkou vybrousí všechny nerovnosti do hladka (dbáme i na úpravu v místech 

šroubů). Nakonec se zatmelí spáry mezi stěnou a sádrokartonovým stropem. Před 

zaklápěním sádrokartonovými deskami nesmíme zapomenout i na nutné rozvody.  

 

Uvedený stručný pracovní postup je jen hrubým výtahem z technologického předpisu 

výrobce. Ten musí být převzat stavbyvedoucím společně s dodaným materiálem. 
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Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 
 

1. Pracovní předměty: suché a mokré směsi (malty), lehké kusové díly a prvky, 

tepelných a akustických izolací, izolace proti vodě a vlhkosti 

2. Pracovní prostředky: výtahy, hydraulické zvedáky, lešení, čerpadla betonové směsi a 

malty, automíchače, malá mechanizace, drobné nástroje 

2. Pracovní síly: zedníci, omítači, betonáři, izolatéři, řidiči, pomocní dělníci 

3. Činnosti: obezdívky, omítání, betonování, tesařské práce, izolování, doprava a 

manipulace s materiálem 

4. Pracovní prostor: na různých výškových úrovních stropů nad úrovní původního 

terénu, pracovní prostor je obvykle uzavřen 

5. Meziprodukty: tepelné, vodovzdorné a akustické izolace, omítky, sádrokartonové 

podhledy, podkladní vrstvy podlah 

6. Vnější vlivy: výroba není výrazně ovlivněna povětrnostními vlivy, možnost vytápění 

pracovního prostoru, práce je možná v zimním období 

7. Jiné vlastnosti: výroba není výrazně ovlivněna povětrnostními vliv, možnost vytápění 

pracovního prostoru, práce je možná v zimním období 

 

Časová provedení tohoto etapového procesu: Únor 2015 – Červen 2015 

Podrobný přehled: časový plán objektu SO02- příloha č. C. 6 

Výkaz hlavních prvků této etapy: Všechny potřebné materiály a prvky jsou uvedeny ve 

výkazu výměr, technologickém normálu, popř. rozpočtu pro objekt SO02. 

 

Hlavní vlivy BOZP: 

 

Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou řádně poučení a proškolení. 

Všichni pracovníci budou opatřeni ochrannými pomůckami (brýle, rukavice,…).  

 

Všichni pracovníci provádějící montážní či jinou dělnickou práci na stavbě budou 

používat pracovní nástroje a přístroje k tomu určené a budou se řídit stanovenými 

postupy a předpisy. 

 

Hlavní bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout během těchto pracích, budou 

uvedena v příloze BOZP, který je součástí přílohy diplomové práce. 

 

1.7.8 Dokončovací práce 

 

Obklady a nátěry: 

 

 Při obkládání je nutné dodržet předepsané rovinnosti a technologické postupy. 

Prvky se použijí ty, které si vybere investor, není možno obkládat obklad (barvu a 

velikost obkladu) bez jeho souhlasu.  
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Ještě před započetím lepení je nutné si na ploše rozměřit rozmístění obkladu. Podkladní 

konstrukce musí být vyrovnaná a očištěná, obklady budou připevněny pomocí 

disperzního lepidla o tl. max. 5 mm, lepidlo nanášíme zubovým hladítkem. Nejdříve 

lepíme ve směru svislém, potom ve směru vodorovném. Je – li nutná úprava obkladu, 

provádíme ji ručně řezáním nebo vrtáním. Jednotlivé kusy obkladu budeme zajišťovat 

spárovými kříži. Spáry musí být rozmezí 2 – 5 mm, neustále musí být kontrolována 

rovinnost. 

 

Spárovat lze ve chvíli, kdy materiál lepicího obklad je dostatečně vyschlý a vytvrzený, 

doba schnutí bývá uvedena u lepidel a lepicích malt jako možnost spárování, obvykle 

min. 3 dny. Spárovací malta se nanáší gumovou stěrkou do mezer mezi obklady. Po 

úvodním, cca 15-ti minutovém zaschnutí (spárovací hmota se nepropadá ve spáře, ani 

nelepí na prst) se zaspárovaná plocha přetře lehce navlhčenou houbou, ze které neteče 

voda, vlhkost necháme cca 2 minuty působit a přebytečný materiál smyjeme vlhkou, 

často vymývanou houbou. Vynechávají se pouze spáry u stěn a v rozích, kde budou 

umístěny lišty (tyto spáry se vyplňují spárovacími materiály na bázi silikonu). 

 

Při nátěrech se musí opět dodržet technologické postupy. Podklad musí být rovný, čistý, 

zbaven olejových skvrn, dostatečně pevný apod.   

 

Malby: 

 

Při vnitřních malbách se bude také postupovat dle technologických postupů. Vnitřní 

malby se budou provádět před uložením vnitřních podlahových krytin. Pro tyto práce se 

předpokládá uzavření objektu, protože v případě potřeby budeme muset vytápět. Podklad 

musí být rovný jako podklad pro obklad (většinou obroušený pemzou případně 

vyspraven stěrkou), čistý, zbaven olejových skvrn, dostatečně pevný apod. V prostorách 

musí být během malování zabráněno prašnosti. Malby se nanáší ve dvou vrstvách, 

nejčastěji malířským válečkem. Váleček se nasazuje uprostřed stěny a tahy nahoru a dolu 

se barva roztírá. 

 

Podlahové krytiny a dlažba 

 

Je nutné dodržet všechny technologické procesy podle technologického postupu. V 

objektu jsou navrženy podlahy z dlaždic a podlahy skládané z dřevěných lamel 

(schodiště budou obkládány bílým litým teracem opět dle dodaného technologického 

předpisu).  

 

Vlastní pokládka dlažby začíná rozměřením podkladu dle kladečského výkresu. Na 

podklad se vyznačí střed dlážděné plochy, od něj se vyznačí polohy dlaždic tak, aby 

dělené dlaždice byly rovnoměrné na okraji plochy. Další fází pokládky je nanesení 

lepícího tmelu, který se rozetře zubovou stěrkou (nanáší se pouze plocha, jež jsme 
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schopni v tzv. otevřeném čase lepidla položit, jedná se o cca 20 min.). Dlažba se pokládá 

podle rozměření, mezery mezi dlaždicemi se fixují spárovými kříži. 

 

Spárování dlažby se provádí po přestávce cca 48 hodin. Používají se spárovací tmely, 

které se nanášejí šikmo gumovou stěrkou do spár. Vynechávají se pouze spáry u stěn a v 

rozích, kde budou umístěny lišty (tyto spáry se vyplňují spárovacími materiály na bázi 

silikonu). Čištění zaspárované dlažby se provádí v závislosti na teplotě prostředí a dlažby 

cca 30 minut po spárování. 

 

Pokládání podlahy z lamel začínáme od stěny rovnoběžně s ní. Na krajní prvky 

vyznačíme případné nerovnosti stěny a prvky osadíme ke stěně s distancí 10 – 15 mm, 

zajišťovanou klínky. Styky jednotlivých prvků musí být v řadách prostřídané, lze použít 

zbytku posledního kusu jedné řady jako prvního kusu řady následující. Do drážek se před 

spojením prvků nenanáší žádné lepidlo či tmel, proto je snadná jak samotná montáž 

podlahy, tak i pozdější výměna poškozených kusů. Spojované prvky je nutno k sobě 

stáhnout. Laminátová podlaha má již hotovou povrchovou úpravu z výroby, proto 

nemusí být nijak 

upravována. Pokládání podlahy zakončíme usazením a připevněním soklových lišt a 

osazením krycích růžic prostupů topení. 

 

V rámci dodělání dokončovacích prací se s těmito pracemi prolínají ty práce, které se 

týkají dodělaní zbylých prací uvnitř objektu (jako jsou obložkové zárubně, montáž dveří, 

vnitřních parapetů, instalace zábradlí, kompletace elektro, atd.). Všechny tyto práce se 

musí řídit technologickými postupy daných výrobců a postupovat dle sledu a rozvržení 

prací. 

 

K dokončovacím pracím patří v neposlední řadě i vyčištění objektu, kde se provedou 

kompletní čistící práce a objekt tak bude zcela dokončen a připraven na přejímku. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 
 

1. Pracovní předměty: suché a mokré směsi (malty, lepidla), lehké kusové díly a 

prvky, díly pro povrchy a podlahy nátěrové hmoty, truhlářské a zámečnické prvky, 

sádrokartonové díly, díly technologického zařízení, zařizovací předměty 

k rozvodům, kovové výrobky, dveře, výtahy 

2. Pracovní prostředky: výtahy, lešení, hydraulické zvedáky, lešení, malá 

mechanizace, drobné nástroje 

3. Pracovní síly: zedníci, obkladači, truhláři, tesaři, zámečníci, malíři, natěrači, 

podlaháři, montážníci technologie, řidiči, instalatéři, elektrikáři, uklízečky, 

zámečníci, pomocní dělníci 

4. Činnosti: obkládání, truhlářské práce, zámečnické práce, kladení podlah, malířské 

a natěračské práce, montáž technologického zařízení, doprava a manipulace 

s materiálem, montování zařizovacích předmětů, instalací elektro, pokládání 
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textilních podlah, lepení, osazování, montáž zámečnických konstrukcí, 

5. Pracovní prostor: na různých výškových úrovních stropů nad úrovní původního 

terénu, pracovní prostor je obvykle uzavřen 

6. Meziprodukty: Obklady, podhledy, truhlářské prvky, zámečnické prvky, podlahy, 

malby, nátěry, technologické zařízení, dokončené instalace, povrchy, podlahy, 

truhlářské práce, zámečnické doplňkové práce, kompletní elektroinstalace 

silnoproudá a slaboproudá, zábradlí, akvárium, elektrické požární signalizace, lišty, 

parapety, elektronická zabezpečovací signalizace, osazené zařizovací předměty 

ZTI, vnitřní vybavení 

7. Vnější vlivy: výroba není tak výrazně povětrnostními vlivy, možnost vytápění, 

pracovního prostoru, práce je možná i v zimě 

8. Jiné vlastnosti: prolíná se stavební výroba a montáž technologického zařízení, je 

nutno přesně specifikovat stavební připravenost pro montáž technologie dle 

požadavků jejího dodavatele. [3] 

 

Časová provedení tohoto etapového procesu: Červen 2015 – Září 2015 

Podrobný přehled: časový plán objektu SO02- příloha C.6 

Výkaz hlavních prvků této etapy: 

 Podlahy celkem  - 457,4 m
2
 

 Keramická dlažba  - 63,36 m
2
 

 Teracová dlažba na terčích - 26,51 m
2
 

 Malba vnitřního  - 130,79 m
2
 

 Obklad z ker. obkladů  - 203,42 m
2
 

 

Hlavní vlivy BOZP: 

 

Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou řádně poučení a proškolení. 

Všichni pracovníci budou opatřeni ochrannými pomůckami. (brýle, rukavice,…)  

 

Všichni pracovníci provádějící montážní či jinou dělnickou práci na stavbě budou 

používat pracovní nástroje a přístroje k tomu určené a budou se řídit stanovenými 

postupy a předpisy. 

 

Hlavní bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout během těchto pracích, budou 

uvedena v příloze plánu BOZP, který je součástí přílohy diplomové práce pod označením 

B. 1. 

 

1.7.9 Vnější úpravy 

 

Vnější úpravy započnou výstavbou lešení kolem objektu. Na stavbě bude použito dílcové 

lešení HAKI IV. Základní rozměry pole jsou 1,25 x 3,05 m a výška patra lešení je 2,04 

m.  
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Konstrukce je chráněna proti korozi. Na stavbu bude dodána spolu s doplňkovými dílci. 

Jedná se o podélníkové a příčníkové závěsy a konzoly, které umožní snadnější pohyb po 

konstrukci v místech, kde do prostoru vystupuje balkónová deska, terasy apod. 

 

Samotnou konstrukci tvoří sloupky, podélníky a příčníky, zábradlí, žebříky, okopová 

lišta, závěsná kladka, šroubové nohy, úhlopříčné vyztužení, kotevní táhlo, zarážkový 

záchyt a podlahové dílce. Na montáž i demontáž lešení musí dohlížet odborně způsobilá 

osoba (lešenář), je nutné provádět pravidelné kontroly konstrukce (min. 1/měsíc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.4 Popis konstrukce dílcového lešení 
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Pozn.: 
 

 

Pro provádění vnitřních prací, jež vyžadují zvýšení pracovního prostoru, bude použito 

kozlíkové lešení. Lešení sestává z kozlíků spojených příčníky a podélníky. Kozlík je 

opatřen výsuvným teleskopem, výškově přestavitelným po 100 mm v rozsahu 400 mm.  

Pracovní šířka lešení je 0,71 m, 

1,05 m nebo 1,25 m. Výška pracovní  

podlahy je od 1,1 m do 1,5 m. Stavební  

délka není omezena – jednotlivé pole  

zle propojit. Nosnost lešení je 3 kN/m
2
,  

jedná se tedy o tzv. těžké lešení. 

 

 

                                                  

                                                

 

                                              Obr. 1.5 Kozlíkoví lešení HAKI  

 

 

Po postavení lešení se následně provede kontaktní zateplovací systém, při kterém je 

nutno dodržet předpisy ETICS. Jako izolant zateplovacího systému bude použita 

minerální izolace Rockwooll Fasrock  tl. 100 mm (zděné stěny), 150 mm 

(železobetonové stěny). Desky jsou plnoplošně lepeny lepící stěrkou a kotveny 

natloukacími hmoždinkami, počet a typ hmoždinek viz předpis výrobce. Celý systém je 

přestěrkován stěrkou a vyztužen armovací síťkou. Přes podkladní stěrku bude natažena 

silikonová tenkovrstvá omítka. Rohy zateplovacího systému jsou vyztuženy kovovými 

profily a desky musí být zakládány na zakládací soklové liště. V soklových partiích do 

výšky 150 mm nad terénem a v místech namáhaných vodou a mechanickým zatížením 

bude použit extrudovaný polystyren. Napojení na výplně otvorů bude provedeno pomocí 

APU lišt. V soklových partiích a místech namáhaných odstřikující vodou bude použit 

XPS polystyren styrodur C2800 v příslušné tloušťce. 

 

Po dokončení fasády bude lešení postupně rozebráno. Během těchto pracích bude 

zajištěna i subdodávka montáže výtahu vybranou a specializovanou firmou. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 
 

1. Pracovní předměty: nátěry, drobné kusové díly a prvky, teplené izolace 

2. Pracovní prostředky: výtahy, vrátky, kladkostroje, lešení, malá mechanizace, 

drobné nástroje 

3. Pracovní síly: zedníci, natěrači, klempíři, lešenáři, zámečníci, pomocní dělníci 

4. Činnosti: natírání, klempířské práce,osazení kusových prvků a dílů, doprava a 

manipulace s materiálem 

5. Pracovní prostor: v těsném sousedství objektu na různých výškových úrovních 
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stropů nad úrovní původního terénu, pracovní prostor je obvykle otevřený, práce na 

lešení 

6. Meziprodukty: fasády s konečnými úpravami, drobná architektura, výtahy 

7. Vnější vlivy: výroba není tak výrazně povětrnostními vlivy, možnost vytápění, 

pracovního prostoru, práce je možná i v zimě 

8. Jiné vlastnosti: nepříznivý vliv povětrnosti, v zimě je práce omezena až 

znemožněna, nebezpečná práce ve výškách. 

 

Časová provedení tohoto etapového procesu: Březen 2015 – Srpen 2015 

Podrobný přehled: časový plán objektu SO02- příloha č. C.6 

Výkaz hlavních prvků této etapy: Všechny potřebné materiály a prvky jsou uvedeny ve 

výkazu výměr, technologickém normálu, popř. rozpočtu pro objekt SO02. 

 

Hlavní vlivy BOZP: 

 

Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou řádně poučení a proškolení. 

Všichni pracovníci budou opatřeni ochrannými pomůckami (brýle, rukavice,…).  

 

Všichni pracovníci provádějící montážní či jinou dělnickou práci na stavbě budou 

používat pracovní nástroje a přístroje k tomu určené. 

 

Před začátkem směny či po 24 hodinové přestávce bude stavbyvedoucí či mistr 

provádět kontrolu stavu lešení, to z důvodu možného výskytu nebezpeční pro pracovníky 

na něm pracujících. 

 

Za nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterých může být ohrožena bezpečnost 

pracovníků na stavbě budou práce ve výškách zastaveny (hustá mlha, silný vítr 8m/s, 

bouře). 

 

Rizika, která se mohou během těchto prací vyskytnout, budou uvedena v příloze B.1, 

která je součástí přílohy diplomové práce. 

 

1.8 Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky  

 

1.8.1 Systém řízení jakosti 

 

Hlavní dodavatel stavby si určí nezávislý orgán dozoru pro jakost (akreditovanou 

státní zkušebnu – pro případ sporů), dále musí generální dodavatel vypracovat Kontrolní 

a zkušební plán na všechny činnosti probíhající na stavbě. Stanoví všechny zkoušky a 

kontroly předepsané dle ČSN. Dodavatel stavby je povinen při kolaudaci předložit 

všechny atesty a doklady od zabudovaných konstrukcí a materiálů, dokumentaci 
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skutečného provedení, předepsané revizní zprávy, skutečné vyměření měření tras IS a 

předat všechny záruční listy od zabudovaných zařízení do stavby. 

 

1.8.2 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Postoj k ochraně životního prostředí se během posledních let stal důležitým hlediskem 

pro výběr nabídky firmy (podniku) v tendrovém řízení. Některé podniky v ČR tyto 

tendence stále požadují pouze za současny trend, avšak na druhou stranu statistiky 

dokazují, že stále více stavebních zakázek v zahraničí je udělováno firmám s pevně 

zabudovaným environmentálním managementem. 

 

Management ochrany prostředí se nejen při výstavbě řídí legislativou a normami České 

republiky. Obecně se všechny oblasti ochrany životního prostředí řídí podle zákona č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí.  

 

Dalšími důležitými předpisy jsou: 
 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

- Zákon č. 288/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, 

- Nařízení vlády č. 597/2006, o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změnách některých zákonů (vodní zákon), 

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů. 

 

Při provádění stavby je tedy dodavatel stavby povinen zamezit škodlivým důsledkům v 

rámci stavebních činností na životní prostředí. 

 

Dodavatel by měl dodržovat především tato základní opatření: 
 

- maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě, 

- zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů, s tím že v době nutných přestávek 

zastavovat motory stavebních strojů, 

- omezit nebo nepřipustit provoz strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech, 

- nasazovat stavební stroje v dobrém technickém stavu, opatřené kryty proti snížení 

hluku, 

- příjezdové vozovky na staveniště musíme provádět zpevněné s odvodněním do 

odlučovače ropných látek, 

- musíme zabezpečit před vjezdem na veřejné komunikace očistu kol a podvozků 

zejména při zemních pracích,  
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- udržovat průběžně pořádek na staveništi, materiály ukládat na místo jim určeným 

a odpad rovněž ukládat na místa jim vyhrazená, 

- zamezit znečištění vod, 

- přepravovaný materiál zajišťovat tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, nižší rychlost), 

- provádět průběžné technické prohlídky a pravidelnou údržbu strojních 

mechanismů. 

 

o Posuzování jednotlivých vlivů (EIA) 
 

Vyhodnocováním vlivu na životní prostředí se zabývá procedura zvaná Posuzování vlivů 

na životní prostředí, což je volný překlad originálního znění tzv. EIA – Environmental 

Impact Assessment. 

 

 Citace: 

„Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat 

a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů  (staveb, činností a 

technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí 

a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.“  

(Monet.cz, 2000 získáno na www.monet.cz/eia, 12. 12. 2011) 

 

Uplatnění tohoto nástroje pro environmentální plánování upravuje zákon č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů. 

 

o Stanovení opatření: 
 

Ochrana životního prostředí během výstavby se řídí plánem EMS, který vymezuje jednak 

oblasti možných rizik u jednotlivých technologických činností a dále uvádí možná 

preventivní opatření. 

 

Plán EMS je součástí diplomové práce a byl vyhotoven pomocí podkladů ze cvičení 

CW16 - Ekologie a bezpečnost práce, tento předmět byl vyučován panem doc. Ing. 

Václavem Hrazdilem, CSc., kterému děkuji za poskytnuté podklady. 

 

1.8.3 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

 

Tato činnost se řídí zákonem 185/ 2001 Sb. o odpadech a s prováděcími vyhláškami 

(vyhláška č. 381 až 384/2001 Sb.). Odpady budou tříděny dle zákona č. 185/2001 Sb. § 

16 odst. 1 písmene e). Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění 

odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může být od něj upuštěno se 

souhlasem místního příslušného orgánu. 

 

Dodavatel je povinen zjistit zda osoba, která předává odpady, je k jejich převzetí 

http://www.monet.cz/eia
http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?predmet_id=5145
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oprávněna. V případě, že se tato osoba neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Při 

realizaci stavby budou pracovníci stavby moci odkládat odpady do určených nádob pro 

daný odpad. Pro komunální odpad je určen odpadkový koš v místě buňkoviště s 

vyměnitelným pytlem. Na ostatní odpady budou po staveništi rozmístěny nádoby, které 

budou řádně označeny, na jaký odpad, jsou určeny.  

 

Dodavatel stavby musí zajistit pravidelný odvoz, který musí být dokladován. Vše se vede 

v knize odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění). Tato kniha se 

musí doložit při kolaudaci stavby a také se musí poslat kopie na odbor životního 

prostředí. 

 

1.8.4 Bezpečnostní požadavky pro výstavbu 

 

Z hlediska bezpečnosti práce jsou nejrizikovějšími pracemi práce ve výškách, a práce při 

zemních pracích. Proto bychom se před každými pracemi měli seznámit s možnými 

riziky při prováděných pracích a jak se jim vyvarovat.  

 

Pracovníci musí procházet pravidelnými školeními. Veškeré stavební práce musí být 

prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a 

ustanoveními. 

 

Hlavními dodržovanými legislativami jsou Nařízení vlády 591/ 2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci staveništi a Nařízení 

vlády 362/ 2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky bezpečnost práce na stavbě. 

 

Další platné legislativy platné na území ČR, jedná se především o tyto: 
 

- Nařízení vlády 178/ 2001 Sb., stanovuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, 

- Nařízení vlády 523/ 2002 Sb., mění se jím nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

kterým se stanový podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

- Nařízení vlády 441/2004 Sb., mění se jím nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým 

se stanový podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení 

vlády č. 523/2002 Sb., 

- Nařízení vlády 378/ 2008 Sb., stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- Nařízení vlády 101/ 2005 Sb., stanovuje podrobnější požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí, 

- Zákon 309/ 2006 Sb., stanovuje a upravuje další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdravý při činnosti nebo poskytovaných služeb mimo pracovněprávní 

vztahy, 
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- Zákon 262/ 2006 Sb. Zákoník práce. 

 

O bezpečnosti na staveništi a o jednotlivých povinnostech příslušných osob odpovědných 

za realizaci obytného souboru Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby (jako jsou například 

zhotovitel stavby, koordinátor BOZP a další), bude sloužit plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, který je součásti diplomové práce, kapitola č. 12.  K plánu BOZP náleží i 

příloha (B. 1), kde je mimo jiné i seznam bezpečnostních rizik a popis OOPP (osobní 

ochranné pracovní pomůcky). Na tento vypracovaný text se odkazují i dále příslušné 

kapitoly vypracované c rámci diplomové práce.  

 

1.8.5 Požární ochrana 

 

Dodavatel musí před zahájením stavby zajistit požární ochranu staveniště dle zákona č. 

203/ 1994 Sb. Práce na staveništi musíme provádět tak aby se vyloučilo riziko vzniku 

požáru a tím i škod na zdraví osob a majetku. Kancelář stavbyvedoucího na staveništi 

bude vybavena telefonem a bude také sloužit jako požární bod stavby a ohlašovna 

požáru.  

 

Přenosné hasící stroje se budou vyžadovat u každé činnosti, která zvyšuje riziko požáru 

na stavbě, dále kde dochází k práci s otevřeným ohněm (sváření, atd.). Dále budou 

požárními přenosnými hasícími stroji vybaveny i příslušné obytné buňky.  

 

Hydranty určené pro hašení případného požáru a zásah hasičských jednotek 

jsou v dostatečné blízkosti stavby do 200 m na severní i jižní straně staveniště. Tyto 

hydranty jsou uvažovány při řešení požární ochrany stavby a staveniště. 

 

Dodavatel by měl vypracovat pro stavbu daný požární řád. V průběhu výstavby musíme 

dodržovat požárně bezpečnostní předpisy. 

 

1.9 Výpočtové, výkresové a grafické částí stavebně technologického 

projektu 

 

1.9.1 Koordinační situace stavby 

 

Ve výkresu jsou znázorněny jednotlivé stavební objekty a inženýrské sítě. Z této přílohy 

je dále patrný tvar a umístění staveniště v ulici Vídeňská. Koordinační situace je součástí 

diplomové práce pod označením C. 1 a byla vypracována v programu AutoCAd 2008 na 

základě podkladů od firmy Komfort a.s. 
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1.9.2 Propočet ceny stavby bytového souboru  

 

Propočet cen celé stavby byl proveden v softwaru Buildpower, jedná se o tzv. propočet 

dle THU (technicko - hospodářské ukazatele). Jednotlivé ceny jsou pouze orientační, pro 

přesné stanovení ceny jednotlivých objektů je nutné vytvořit položkový rozpočet. 

Finální výstup z již zmiňovaného softwaru můžeme vidět v tabulce č. 1.3, kde je dle 

množství a zařazení do příslušného seznamu v JKSO vypočítána dle datové základny 

THU celková cena. 

 

Tab. č  1.3 Výstup z Build Poweru 
 

Číslo 

objektu 

Název 

objektu 
JKSO MJ Množství 

Cena 

s DPH/Kč 

SO 01 Příprava území 823.26 m2 8054,91 4 330 127,64 

SO 02 Objekt B 803.54 m3 39281,65 302 058 021,73 

SO 03 
Přeložka 

trafostanice 
812.24 m3 120 915 796,34 

SO 04 Přeložka VN 828.12 m 25,2 100 789,92 

SO 05 Přeložka NN 828.13 m 12,2 48 795,12 

SO 06 
Nová 

trafostanice 
812.24 m3 54 410 287,24 

SO 07 Přípojka VN 828.12 m 117 467 953,20 

SO 08 
Splašková 

kanalizace 
827.21 m 94,5 648 102,83 

SO 09 
Dešťová 

kanalizace 
827.21 m 92,25 719 337,62 

SO 10 Vodovod 827.11 m 73 411 079,31 

SO 11 Rozvody NN 828.81 m 215 101 394,00 

SO 12 
Opěrná zeď pro 

MK 
815.41 m3 49,18 813 254,93 

SO 13 

Místní 

komunikace - 

částečný násyp 

822.24 m2 905 360 370,63 

SO 14 
Prodloužení 

horkovodu 
827.43 m 192 16 064 380,15 
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SO 15 

Přípojka 

splaškové 

kanalizace 

827.21 m 15,95 86 338,99 

SO 16 

Přípojka 

dešťové 

kanalizace 

827.21 m 19 130 305,22 

SO 17 

Přípojka 

horkovodu 
827.43 m 19 604 395,91 

SO 18 
Přípojka vody 827.11 m 7,75 43 641,74 

SO 19 

Přípojka 

slaboproudu 
828.82 m 85 40 086,00 

CENA CELKEM: 328 354 459 Kč 

  
 

1.9.3 Časový a finanční plán po objektech  

 

Při sestavování časového plánu jsme vycházeli z fiktivního požadavku investora postavit 

celou první fázi výstavby do 30 měsíců (2,5 roku). Z vypracovaného harmonogramu 

vyplývá, že záměr byl splněn s 21denním předstihem. Tato rezerva bude využita pro 

případné neočekávané okolnosti a události, které mohou vzniknout při samotné realizaci.  

 

Předání staveniště se tedy uskuteční 1. 4. 2013 a plánované převzetí stavby proběhne 

12.9 2015. Průběh celé stavby a jednotlivých samotných objektů je patrný z přílohy C. 2 

– Časový a finanční plán stavby, kde je také uveden počet pracovníků v jednotlivých 

měsících celé výstavby.  

 

Na základě tohoto plánu byl také vypracován plán zdroju strojů, finanční harmonogram a 

harmonogram pracovníků (více viz seznam příloh). 

 

Pro rychlou názornost uvádím hlavní termíny jednotlivých objektů v tabulce č. 1.4. 

Vypracovaný harmonogram byl vyhotoven v programu Microsoft Excel. Finanční 

analýza je založena na již zmiňovaném propočtu dle THU.  

 

Tab. č. 1.4 Termíny výstavby stavebních objektů 
 

Č. objektu Název objektu Zač. činnosti Kon. činnosti 
Délka trvání 

(dny) 

SO 01  Příprava území 1.4.2013 14.4.2013 10 

SO 02  Objekt B 
HSV 15.4. - 26.6 2013 11.7.2013- 4.3.2015 483 

PSV 11.9.2014 11.9.2015 262 
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SO 03  Přeložka trafostanice 1.4. - 7.4. 2013  25.2-26.2.2015 7 

SO 04 Přeložka VN 3.4. - 4.4. 2013 23.2-25.2.2015 4 

SO 05  Přeložka NN 3.4. - 4.4. 2013 23.2-25.2.2015 4 

SO 06  Nová trafostanice 20.1.2015 25.2.2015 27 

SO 07  Přípojka VN 9.2.2015 25.2.2015 13 

SO 08  Splašková kanalizace 27.6.2013 10.7.2013 10 

SO 09  Dešťová kanalizace 27.6.2013 10.7.2013 10 

SO 10  Vodovod 27.6.2013 10.7.2013 10 

SO 11 Rozvody NN 26.2.2015 13.3.2015 12 

SO 12 Opěrná zeď pro MK 21.10.2013 29.11.2013 30 

SO 13 Místní kom-ce - částečný násyp 8.4.2013 12.4.2013 5 

SO 14 Prodloužení horkovodu 3.6.2013 10.7.2013 28 

SO 15 Přípojka splašk. kanalizace 18.2.2015 27.2.2015 8 

SO 16 Přípojka dešť. kanalizace 18.2.2015 27.2.2015 8 

SO 17 Přípojka horkovodu 16.2.2015 27.2.2015 10 

SO 18 Přípojka vody 23.2.2015 27.2.2015 5 

SO 19 Přípojka slaboproudu 16.2.2015 27.2.2015 10 

 
 

1.9.4 Výkaz výměr objektu SO 02 

 

Tato příloha je součástí diplomové práce pod označením A. 1, která byla zpracována za 

účelem ocenění stavebního objektu SO02. Podkladem byla poskytnutá výkresová 

dokumentace. Výpočet byl proveden v programu Microsoft Excel. 

 

1.9.5 Výpočet obestavěného prostoru objektu SO 02 

 

Výpočet obestavěného prostoru byl proveden za účelem následného využití pro propočet 

dle THU. Kde je tato hodnota nutná pro vyplnění potřebných vstupních údajů pro zjištění 

požadované orientační ceny. Výpočet byl vyhotoven v programu Microsoft Excel dle 

ČSN 734055 a je jako příloha A. 2 přiložen k mé diplomové práci. 

 

1.9.6 Rozpočet objektu  SO 02  

 

Rozpočet stavby byl vyhotoven v programu Build Power. Položkový rozpočet obsahuje 

daň ve výši 20 % a obsahuje všechny práce, které se v průběhu stavby realizují. 

Podkladem pro vypracování byl již vyhotovený výkaz výměr. Jedná se o přílohu A. 3. 
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1.9.7 Technologický normál SO 02 

 

Tato příloha byla vypracována za účelem zjištění délky trvání jednotlivých činností jako 

podklad pro časový plán. V prvé řadě bylo nutno zjistit normohodiny popř. strojhodiny 

pro jednotlivé položky, ty byly pro tento záměr převzaty z databáze softwaru Build 

Power.  

 

Časové plány (podle p. Ing. doc. Járského) by neměli obsahovat jednotlivé položky, které 

jsou již zpracovány v rozpočtu. Do síťových grafů, se mají ukládat akumulované 

(agregované) položky, či činnosti. Já jsem této myšlenky využila a své položky 

z rozpočtu jsem si následně akumulovala do různých částí.  

  

Jak už jsem se zmínila normohodiny a strojhodiny jsem převzala z BP, vždy jsem 

myslela na to, co převládá, zda SH nebo NH. Po zjištění nutného celkového počtu těchto 

normohodin (popř. strojhodin) u každé akumulované (agregované) činnosti se stanovil 

celkový počet pracovníků pro potřebnou délku trvání a zpětný výpočet společné 

normohodiny (stan. průměru) pro seskupené položky. Má práce a postup výpočtu je 

přehledně zobrazen v příloze č. A. 4. 

 

1.9.8 Časový plán objektu SO02  

 

V této časti, jsou podrobně vyznačeny práce, které se na objektu vyskytují s dobou trvání. 

Červeně je vyznačena trasa kritické cesty, zeleně jsou vyznačeny práce, které se mohou 

dělat s časovou rezervou. Jednotlivé délky činnosti byly převzaty z technologického 

normálu pro SO02. Začátek výstavby započne 15.4 2013 a konec výstavby skončí 11. 9. 

2015.  Tato příloha C. 6 byla vypracována v programu Contec. 

 

1.9.9 Bilance pracovníků pro SO02 

 

Graf pracovníků byl zhotoven pro dané potřeby hygienických buněk a šaten v daných 

obdobích. Byl vyhotoven v programu Contec pod přílohou C. 7.  

 

Pozn.: 
 

Další vypracované přílohy, na které se v mé práci odkazuji, jsou součástí jednotlivých 

níže popsaných kapitol.  

 

Všechny vypracované přílohy se dělí dle svého charakteru na 3 typy, jedná se o 

výpočtové, textové a výkresové části. Tyto dokumenty jsou přehledně označeny a 

přiloženy k této diplomové části (více viz seznam příloh). 
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1.10 Popis následujících textových částí stavebně technologického 

projektu 

 

1.10.1 Řešení širších dopravních vztahů 

 

V tomto dokumentu uvádím příklady přepravy hlavních stavebních materiálů a 

konstrukcí, které jsou potřebné pro realizaci stavby. Návrhy cest byly stanoveny a 

vyznačeny na mapovém podkladu, který byl pořízen pomocí internetového prohlížeče 

www.mapy.cz a slouží pro prvotní představu a informovanosti o vzdálenosti, času a tras 

na staveniště.  

 

1.10.2 Technická zpráva zařízení staveniště 

 

Tato část diplomové práce popisuje zařízení staveniště pro bytový dům Brno, ulice 

Vídeňská. Popisuje napojení na inženýrské sítě, napojení na místní komunikace, dále řeší 

horizontální a vertikální dopravu, zpevněné a nezpevněné plochy zařízení staveniště, 

skladování materiálu, popisuje buňkoviště a ochranu životního prostředí. Součástí práce 

je finanční a časová rozvaha a také potřebné výkresy zařízení staveniště. 

 

1.10.3 Technologický předpis pro zajištění stavební jámy 

 

Předpis popisuje zajištění stavební jámy při východním okraji staveniště – ul. Vídeňská, 

při západní straně staveniště a na jižní straně pouze zabezpečení stávajícího objektu 

Vídeňská 24 pomocí pilotové stěny. Dále obsahuje spotřebu materiálu, převzetí 

pracoviště, složení pracovní čety, stroje, které budou práce provádět, jakost a kontrolu 

zkoušení. K této zprávě náleží celkem 6 příloh. 

 

1.10.4 Kontrolní a zkušební plán pro zajištění stavební jámy 

 

Tato část diplomové práce popisuje kontroly a jednotlivé zkoušky zajištění stavební 

jámy. Obsahuje tabulky vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, dále 

vysvětlivky k použitým zkratkám a k tabulkové části i seznam použitých norem a 

předpisů.   

 

1.10.5 Technologický předpis pro vrtané piloty 

 

Tento technologický předpis popisuje postup klasických vrtaných pilot pro založení 

stavby. Dále tento předpis obsahuje spotřebu materiálu, převzetí pracoviště, složení 

pracovní čety, stroje, které budou práce provádět, jakost a kontrolu zkoušení. 

V technologickém předpisu je uvedena 1 příloha. 

  

http://www.mapy.cz/
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1.10.6 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 

 

Tato část diplomové práce popisuje kontroly a jednotlivé zkoušky pro vrtané piloty. 

Obsahuje tabulky vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, dále vysvětlivky 

k použitým zkratkám a k tabulkové části i seznam použitých norem a předpisů.   

 

1.10.7 Technologický předpis pro monolitický strop - 2NP 
 

Technologický předpis popisuje postup při provádění monolitické vodorovné konstrukce 

stavby – pro strop v 2NP. Dokument obsahuje spotřebu materiálu, složení pracovní čety, 

použité stroje, postup prací, jakost a kontrolu zkoušení apod. 

Technologický předpis obsahuje také 3 přílohy.  

 

1.10.8 Kontrolní a zkušební plán pro monolitický strop - 2NP 

 

Tato část diplomové práce popisuje kontroly a jednotlivé zkoušky pro monolitický strop. 

Obsahuje tabulky vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, dále vysvětlivky 

k použitým zkratkám a k tabulkové části i seznam použitých norem a předpisů.   

 

1.10.9 Stroje použité při stavbě  

 

V této části jsou vypsány jednotlivé hlavní stroje pro jednotlivé technologické etapy 

(zemní práce, stroje pro hutnění a dopravu betonové směsi, stroje pro omítání, stroje pro 

vertikální dopravu a horizontální dopravu atd.) U každého stroje jsou vypsány jeho 

technické parametry a časové nasazení stroje. 

 

1.10.10 Návrh smlouvy o dílo 

 

Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a hlavním zhotovitelem stavby. Předmětem 

smlouvy je výstavba Obytného souboru Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby. Dokument 

obsahuje všechny potřebné náležitosti k provedení stavby. 

 

1.10.11 Plán BOZP  

 

Plán BOZP bude sloužit jako podklad při realizační fázi projektu zhotovitelem stavby. 

Dodržování vypracovaného plánu BOZP bude pro realizační firmu (včetně 

subdodavatelů) závazným a výchozím podkladem K plánu BOZP náleží příloha, kde je 

mimo jiné i uveden seznam bezpečnostních rizik a popis OOPP (osobní ochranné 

pracovní pomůcky).  

 

Na tento vypracovaný text se odkazují příslušné kapitoly vypracované v diplomové práci.  
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1.10.12 Zásady ochrany životního prostředí – PLÁN EMS 

 

V této části jsou popsány činnosti, při kterých může dojít k ohrožení životního prostředí 

případně osob. Dále je zde také stanoveno kdo nese odpovědnost za nehodu při dané 

práci. V každé pasáži se dozvíme jak těmto problémům předcházet a jak se chovat 

v případě jejich vzniku.  

 

Je kladen důraz především na akce, které by mohly závažným způsobem ohrozit 

bezpečnost životního a pracovního prostředí na stavbě a v jejím okolí. 

 

Plán byl vyhotoven pomocí podkladů ze cvičení CW16 - Ekologie a bezpečnost práce, 

tento předmět byl vyučován panem doc. Ing. Václavem Hrazdilem, CSc., kterému děkuji 

za poskytnuté podklady. 

 

1.10.13 Vyhlášení výběrového řízení 

 

Zpracování tohoto výběrového řízení bylo za účelem vybrat konkrétního subdodavatele 

na požadovanou dodávku práce (stavební jeřáb). Práce vysvětluje základní pojmy a 

postupy týkající se samotného procesu. Také popisuje finanční limity a profil zadavatele. 

Na tuto kapitolu navazuje Management kvality, kde si posléze ověříme námi zvoleného 

subdodavatele z pohledu kvality. K této zprávě náleží celkem 6 příloh. 

 

1.10.14 Management kvality  

 

Tento dokument byl vypracován na základě rostoucího zájmu ve většině organizacích o 

tuto problematiku.  V textu je vysvětlena základní koncepce samotného pojmu kvality, 

příslušných norem a jejich použití. Na závěr aplikuji kvalitu přímo na připravovaný 

stavební objekt B a to ve formě zpětné vazby od zákazníka (investora) a také hodnotím 

kvalitu subdodavatele stavebního jeřábu Liebherr 160 EC – B6 Litronic, který byl vybrán 

na základě výběrového řízení (předchozí bod). K této kapitole náleží celkem 4 přílohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?predmet_id=5145
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2.1 Úvod 

 

V této kapitole jsou uvedeny příklady přepravy hlavních stavebních materiálů a 

konstrukcí, které jsou potřebné pro realizaci stavby. Návrhy cest byly stanoveny pomocí 

internetového prohlížeče www.mapy.cz a slouží pro prvotní představu a informovanosti 

o vzdálenosti, času a tras na staveniště.  

 

2.2 Dopravní trasa pro odvoz zeminy 

 

Ornice a další zemina vykopaná při provádění stavebních jam bude nákladními 

automobily odvezena ze staveniště na pozemky pískovny Černovice, vzdálenou 6 km od 

stavby. 

 

Přesná adresa:  Pískovna Černovice, spol. s r.o., Vinohradská 83, 618 00 Brno 

Délka trasy:  5,4 km 

Doba dopravy:  9 - 14 minut  

 

Pozn.: 
  

V případě dopravní zácpy, bude doba delší, stejně tak i v případě dopravní nehody. 

Vzhledem k možným nepříznivým okolnostem se řidič může rozhodnout zvolit jinou 

trasu. Tato poznámka platí u všech níže uvedených dopravních tras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Obr. 2.1 Trasa pro odvoz zeminy 

http://www.mapy.cz/
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2.3 Dopravní trasa pro dodání čerstvého betonu 

 

Čerstvý beton do základových, svislých a vodorovných konstrukcí bude na staveniště 

dovážen v autodomíchávačích z betonárny STAPPA mix, spol s.r.o. 

 

Přesná adresa:  STAPPA mix, spol. s r.o., Heršpická 11, 63900 Brno 

Délka trasy:  1,8 km 

Doba dopravy:  3 - 8 minut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Obr. 2.2 Trasa pro dodání čerstvého betonu 

 

2.4 Dopravní trasa pro dodání výztuže a ocel. prvků 

 

Veškerá výztuž, betonářská ocel, ocelové zápory a pažnice budou dodány z blízké 

armovny Ferostal, s.r.o., která se pyšní rozsáhlým sortimentem hutního matriálu. 

 

Přesná adresa:  Ferostal a.s., Zaoralova 15, 628 00 Brno 

Délka trasy:  5,4 km 
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Doba dopravy:  9 - 15 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Obr. 2.3 Trasa pro dodání výztuže a ocel. prvků 

 

2.5 Dopravní trasa pro dodání tvárnic porotherm 

 

Tvárnice Porotherm budou na staveniště dováženy ze stavebnin Stavomax, spol. s r.o.  

 

Přesná adresa:  Stavomax, spol. s r.o.,  

 Košínova 31, 612 00   

 Brno - Královo Pole 

Délka trasy:  5 km 

Doba dopravy:  9 - 15 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Trasa pro dodání tvárnic porotherm 
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2.6 Dopravní trasa pro dodání betonových prefabrikátů 

 

Betonové prefabrikáty budou dováženy od společnosti Prefa Brno, která patří k předním 

výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Jedná se především o dodávky 

prefabrikovaných schodišť, silničních panelů a balkónových desek. 

 

Přesná adresa:  Prefa Brno a.s, Kulkova 10, 615 00 Brno 

Délka trasy:  6,2 km 

Doba dopravy:  12 - 17 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                       Obr. 2.5 Trasa pro dodání beton. prefabrikátů 

 

2.7 Dopravní trasa pro dodání bednění  

 

Bednění bude zapůjčeno od firmy Peri Plus s.r.o., která nabízí kromě pronájmu 

systémového bednění také jeho dopravu. Po dokončení potřebných prací a nepotřebnosti 

pronajatého bednění firma PERI zajistí odvoz. Trasa předpokládané dodávky je uveden 

níže. 
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Přesná adresa:  Peri Plus s.r.o., Obřanská 584, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

Délka trasy:  14 km 

Doba dopravy:  23 - 28 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Obr. 2.6 Trasa pro dodání bednění 

 

2.8 Posouzení dopravní dostupnosti staveniště 

 

Z hlediska širších vztahů se stavba nachází v centru městské části Brno – Střed při ulici 

Vídeňská v území vymezeném ul. Kamenná a Vinohrady. Výše uvedené příklady 

dopravních tras na odvoz zeminy a dodání objemnějších materiálů potvrdily dobrou 

dostupnost staveniště ze všech částí Brna.  Není ale možné plánovat cesty přepravy 

nákladů pouze podle mapy, na trasách se vyskytují podjezdy a mostní konstrukce, jež 

podléhají rozměrovým a nosnostním kritériím. Na tyto skutečnosti se musí vzít při 

dodávce ohled. Většinu dodávek potřebných materiálu a konstrukcí zajišťují sami 

výrobci, tudíž tato problematika spadá do jejich kompetence. 

 

Na staveniště je možné vjíždět přímo z ulice Vídeňské. Tato komunikace je řešena jako 

čtyřproudová a lze po ní snadno dojed jak k Mendlovu náměstí tak i např. k hlavnímu 
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nádraží, kde se po trase napojí na příslušné ulice vedoucí k těmto cílům. Opačným 

směrem bychom se dostali až ke sjezdu na dálnici D1.  Naproti staveniště se nachází 

tramvajová a autobusová zastávka Nemocnice Milosrdných bratří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Obr. 2.7 Poloha staveniště 
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3.1 Základní údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Obytný soubor Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby 

Místo stavby:  Brno, ulice Vídeňská 

Kraj:  Jihomoravský 

Investor: Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Objednatel:  Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Zhotovitel:  Bude vybrán na základě výběrového řízení 

Projektant:  Atelier Habina s.r.o 

 Helceletova 3, Brno 

 Ing. Stanislav Mikeš 

Zahájení akce:  1.4. 2013 

Ukončení akce:  30.9. 2015 

Katastrální území:  Brno - Štýřice 

Parcelní čísla:  649/2, 649/3, 650, 640/15, 651/5, 652/4, 640/16, 

652/5 

Charakter stavby:  Novostavba polyfunkčního objektu s občanskou 

vybaveností a bydlením 

 

3.2 Charakteristika staveniště 

 

Výrobní prostor stavby se bude řídit těmito zákony, vyhláškami a nařízení: 

 

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

 zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

 vyhláška MMR č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 nařízení vlády č. 9/2002 Sb., stanovení požadavků na emise hluku, vibrací a 

prašnosti. 

 

Pozemek investora bude používán jako zařízení staveniště. Bude oplocený přístupný 

z ulice Vídeňská pomocí uzamykatelné brány. Místní komunikace musí být udržována v 

čistotě, v případě znečištění musí být uvedena do původního stavu. 
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Staveniště se nachází na ulici Vídeňská v Brně mezi objekty Vídeňská 1 a Vídeňská 24 

v městské části Brna – střed, k.ú. Štýřice. Celý pozemek je umístěn na členitém svažitém 

terénu, s celkovým sklonem k severovýchodu. Území vymezené pro zástavbu je volné, 

nezastavěné, dříve využívané pro zahrádky. Pro umístění zařízení staveniště, skladování 

materiálu a vlastní stavbu je na pozemcích dostatek místa.  

 

Tvar staveniště je nepravidelného tvaru o ploše cca 8 055 m
2

, na kterém se před 

výstavbou nachází stávající zeleň. Jedná se o 60 ks převážně ovocných stromů 

s průměrem do 300 mm. Na území se dále nachází drátěný plot z pletiva o délce cca 190 

m a distribuční transformovna 22/0,4 kV na pozemku 649/2.  

 

Z tohoto důvodu je potřeba plochu pro výstavbu obytného souboru připravit. V rámci 

přípravy území SO01 bude provedeno odstranění drátěného plotu, stávajících stromů a 

současně se provede i přeložka trafostanice SO03. Dále se v rámci SO01 provede úprava 

vjezdu na staveniště a sejmutí ornice o tl. 0,65 mm, jedná se o kubaturu 4320 m
3
. 

 

Před samotným započetím prací se musí zřídit plot kolem staveniště, které bude 

provedeno od severní k jižní straně podél chodníku. V prostorech, kde se bude demolovat 

stávající trafostanice včetně prostoru dvou provizorních trafostanic a také v místě úpravy 

vjezdu bude oplocení po dobu cca 5 pracovních dnů vynecháno. Tyto místa budou 

opatřena příslušnými značkami pro zvýšení opatrnosti chodců pohybující se po přilehlém 

chodníku a zajištění jejich bezpečnosti. Po realizaci těchto prací bude staveništní 

oplocení dokončeno. 

 

Plot bude do výšky 1,8 m a bude proveden z drátěného pletiva a mobilních ocelových 

sloupků pevně ukotvených do žb. patky (detailněji v 3.10.5 této kapitoly).  

 

Výjezd ze staveniště bude navazovat na přilehlou komunikaci na východní straně, kde 

bude snížena rychlost na 20 km/hod. 

 

Na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní komunikace. Po úpravě vjezdu (v rámci 

SO01 – příprava území) bude tento úsek zpevněn pomocí silničních betonových panelů. 

V této části bude také zřízena čistící zóna pro oplachovaní vozidel. Vnitrostaveništní 

komunikace bude dále lemovat budoucí objekt SO02 až k západní části staveniště. Při 

této realizaci využijeme již provedených hrubých terénních úprav pro SO13, dále bude 

komunikace vedena před stavebními buňkami, kde bude také zřízeno parkování osobních 

vozidel (=1. část) a po dokončení výkopu stavební jámy na konečnou úroveň (viz TP pro 

zajištění stavební jámy) bude komunikace pokračovat při západní straně (vedle 

záporového kotveného pažení) a bude opatřena obratištěmi pro možné otáčení vozidel 

(=2. část). 
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Jak již bylo uvedeno tak místo vjezdu bude zpevněno silničními betonovými panely a 

zbylá část vnitrostaveništní komunikace bude zhutněna pomocí válce. V případě potřeby 

při vlastní realizaci bude možné tuto část zpevnit zhutněným štěrkem. Při provádění této 

komunikace musíme dbát na potřebné sklony, které zajistí bezpečný odtok nevsáknuté 

dešťové vody do vpusti a do odkalovací nádrže. Tato problematika bude řešena při 

vlastní realizaci pod dohledem stavbyvedoucího.  

 

Vnitrostaveništní komunikace je zobrazena na výkresech Zařízení staveniště. 

 

3.3 Rozdělení na stavební objekty 

 

SO 01 Příprava území 

SO 02 Objekt B 

SO 03 Přeložka trafostanice 

SO 04 Přeložka VN 

SO 05 Přeložka NN 

SO 06 Nová trafostanice 

SO 07 Přípojka VN 

SO 08 Splašková kanalizace 

SO 09 Dešťová kanalizace 

SO 10 Vodovod 

SO 11 Rozvody NN 

SO 12 Opěrná zeď pro MK 

SO 13 Místní komunikace – částečný násyp 

SO 14 Prodloužení horkovodu 

SO 15 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 16 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 17 Přípojka horkovodu 

SO 18 Přípojka vody 

SO 19 Přípojka slaboproudu 

 

3.4 Sítě technické infrastruktury 

 

Navržená bytová výstavby bude napojena na veřejný vodovod, splaškovou a dešťovou 

kanalizaci a elektrickou energii. Dále bude v rámci výstavby realizováno prodloužení 

horkovodu ze stávající šachty v ulici Polní u objektu Moravské slavie.Všechny tyto 

přípojky budou vybudovány nově a povedou pod zemí kolem objektů.  

 

V prostoru samotného staveniště se vyskytuje distribuční trafostanice 22/0,4 kV, která 

musí být z důvodu výstavby bytového komplexu demolována. Na pozemku se dále 

nachází přípojka vody, dříve sloužila jako zásobárna vody pro zahrádky, kterou nyní 

využijeme při zásobování zařízení staveniště. 
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Všechny ostatní inženýrské sítě se nalézají na východní straně podél ulice Vídeňské 

v konstrukci chodníku a nebudou významně zasahovat a negativně ovlivňovat realizaci 

stavebního objektu SO02.  

 

Před zahájením zemních prací u ostatních objektů (prodloužení horkovodu, přípojka 

VN,atd.) budou veškeré v blízkosti se nacházející inženýrské sítě vytyčeny jejich správci. 

 

3.5 Napojení staveniště 

 

Jak již bylo uvedeno, na pozemku se vyskytuje distribuční trafostanice 22/0,4 kV, která 

musí být z důvodu výstavby bytového komplexu demolována. Tato trafostanice bude 

nahrazena dvojící dočasných trafostanic typu OLGA (TR1 a TR2). Provizorní 

transformovny budou po dobu výstavby situovány v prostoru chodníku před stavební 

jámou objektu B – SO02  a budou odděleny od veřejné části chodníku pevným 

oplocením. 

 

Provizorní trafostanici TR2 využijeme pro zásobu elektrické energie pro zařízení 

staveniště. Z této trafostanice bude veden kabel podél hranice objektu SO02 v plastové 

chráničce až do míst buňkoviště, kde bude následně rozveden. V místech, kde dojde ke 

křížení se staveništní komunikací, bude kabel chráněn pomocí chráničky, aby nedošlo 

k poškození kabelu při přejezdu stavebních strojů.  

 

Zdrojem vody bude stávající přípojka, která dříve sloužila jako zásobárna vody pro 

zahrádky nacházející na východní straně v blízkosti chodníku a předpokládaného vjezdu 

na staveniště. V šachtě bude umístěn vodoměr, z něhož povedeme jednu větev 

v nezámrzné hloubce pod terénem k bunkovišti do míst sociálního a hygienického 

zázemí stavby. Druhá větev povede nad úroveň terénu, kde bude napojen vodovodní 

rozdělovač, ze kterého budou zásobena ostatní potřebná zařízení. 

 

Navrhované řešení však musí být podloženo i řádnými laboratorními zkouškami a musí 

splňovat požadavky norem dle ČSN 73 2028 a ČSN 86 0611. Pokud nebudou splněny 

požadavky kvality na pitnou vodu a pro výrobu betonových směsí, musí být navrženo 

alternativní řešení např. zajištění dodávek vody pomocí cisteren apod. až do doby 

vybudování nového vodovodu (SO10) na který bychom se v případě zjištění 

nedostatečné kvality vody museli napojit. 

 

Současně s objektem S010 se budou realizovat i stavební objekty SO08 a SO09 

(splašková a dešťová kanalizace). Posléze z již vybudovaných šachet provedeme 

napojení na sociální zařízení staveniště a na zónu pro čištění.  

 

Před výjezdem se staveniště bude vybudovaná odstavná plocha ze silničních panelů, 

která bude sloužit pro mokré čištění vozidel. Bude zde nainstalován vysokotlaký vodní 
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čistič Karcher HD 20/15-4 Cage Plus, který se napojí na staveništní rozvod vody. 

Znečištěná voda bude odtékat k odkalovací nádrži, která bude zřízena pro sedimentaci 

hrubých částí a bude dle potřeby vyvážena. Součástí bude i čistička, která přečistí 

znečištěnou vodu a vypustí jí do jednotné kanalizační sítě. 

 

Před tímto napojením budeme na staveništi využívat mobilní WC TOI TOI a pro 

potřebné čištění automobilů se bude využívat prozatímního mechanického suchého 

očišťování. 

 

Podrobné schéma napojení inženýrských sítí je patrné z výkresů Zařízení staveniště.  

 

3.6 Úpravy z hlediska bezpečnosti osob 

 

Staveniště bude oploceno dočasným plotem pro staveniště do výšky 1,8 m. Tím je 

znemožněn přístup nepovolaným osobám. U vjezdové brány na staveniště bude 

umístěna cedulka s nápisy „Nepovolaným vstup zakázán“, „Vstup jen v ochranné přilbě“. 

 

Bezpečnost na stavbě se musí řídit především NV 591/2006 Sb. a 362/2006 Sb. a dalšími 

příslušnými vyhláškami a nařízeními vlády (viz výše). 

 

Výběr pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat pouze vyškolení nebo 

vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných 

procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zaškolen v rozsahu nutném pro 

odborné a bezpečné vykonávání prací. 

 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi, 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Za bezpečnost na stavbě zodpovídá stavbyvedoucí, v případě jeho nepřítomnosti 

pověřený pracovník (mistr). 

 

3.7 Ochrana veřejných zájmů 

 

Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat tak, aby nebyl omezen provoz 

na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích stran. U vozidel 

vjíždějících ze stavby musí být před najetím na veřejnou komunikaci očištěny 

pneumatiky, aby nedocházelo k znečišťování komunikace. Za tímto účelem bude na 

staveništi v blízkosti výjezdu ze staveniště vybudována odstavná plocha pro (mokré či 

suché) čištění.  
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Při práci s jeřábem musí být dodržován zákaz manipulace s břemenem v určených 

oblastech, dle výkresové dokumentace. 

 

3.8 Řešení zařízení staveniště 

 

3.8.1 Dopravní napojení stavby 

 

Komunikace na východní straně staveniště (ul. Vídeňská) bude umožňovat přístup na 

stavbu, odkud se bude dovážet materiál potřebný pro stavbu. Podrobnosti vyznačeny 

v kapitole č. 2 – Řešení širších dopravních vztahů. Pro bezpečný provoz v okolí stavby 

budou umístěny přenosné dopravní značky s označením „Nejvyšší povolená rychlost“ s 

rychlostí 20 km/hod.  

 

Pokud by došlo v průběhu zemních prací ke znečištění stávající komunikace, musí se co 

nejrychleji očistit.  

 

Vjezd na stavbu bude uzavřen mobilní uzamykatelnou bránou. 

 

3.8.2 Doprava materiálu  

 

Nezbytnou součástí staveniště je vnitrostaveništní komunikace, která bude sloužit 

k zabezpečení primární a sekundární dopravy stavebních materiálů, výrobků, strojů, 

zařízení a k zajištění bezpečného pohybu pracovníků po staveništi. Komunikace bude 

tvořena v místě vjezdu silničními panely a zbylá část komunikace bude zhutněna pomocí 

válce. V případě potřeby při vlastní realizaci bude možné tuto část zpevnit zhutněným 

štěrkem.  

 

Vnitrostaveništní komunikace bude v místě navrhované komunikace SO13 a bude 

lemovat stavbu objektu B a ostatní stavební objekty.  

 

Navržená šířka je 7 m, což plně splňuje minimální požadavek pro dvouproudové 

komunikace (5 m). Minimální vzdálenosti okraje vozovky od pevných částí (0,6 m ve 

vodorovném směru) je též splněna a poloměry komunikací jsou o velikostech 10 - 15 m. 

Komunikace bude vedena v dosahu staveništního jeřábu 160 EC – B6 Litronic.  

 

Staveništní komunikace je zobrazena na výkresech Zařízení staveniště. 

 

o Primární doprava: 
 

Pomocí primární dopravy je zajišťována dodávka potřebného materiálu z výroben, 

betonáren, armoven atd. na stavbu, který bude přepravován podle svého druhu jako volně 
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ložený, na paletách (sádkách) popř. v kontejnerech. Během přepravy musí být zajištěny 

takové podmínky, aby nedošlo k znehodnocení materiálu.  

 

Na staveništi bude vymezena dostatečná manipulační plocha pro dopravní prostředky, ale 

také bude zajištěno potřebné skládání materiálů pomocí mechanizačních prostředků - 

mobilní jeřáb LTM 1160 – 5.1, stacionární jeřáb Liebherr 160 EC - B6 Litronic, popř. 

vlastní přídavná zařízení (hydraulické ruky apod.).  

 

o Sekundární doprava: 
 

Sekundární doprava (doprava dolního okruhu, vertikální doprava – doprava horního 

okruhu) je určena použitým zvedacím prostředkem.  

 

Hlavní strojem, který bude zajišťovat vertikální dopravu pro výstavbu objektu B SO02 

bude jeřáb Liebherr  160 EC-B 6 Litronic. Vybraná dodavatelská společnost vytvoří 

kompletní cenovou nabídku včetně doložení všech potřebných legislativních požadavků.  

 

Jeřáb bude osazen v první části základové desky. Již při betonáži této konstrukce bude 

myšleno na potřebnou přidanou výztuž a kotvící systém vložený dle návrhu statického 

výpočtu. Kotvy jeřábu zůstávají v základu napořád.  

 

Společnost doveze díly, neboli části, ze kterých se skládá a pomocí autojeřábu jej složí. 

Důležitá je pevnost spojů mezi jednotlivými díly. Sestavení jeřábu provádí jeden řidič 

pomocného autojeřábu a dva pomocníci, kteří jsou na již postavených dílech a připevňují 

další jeho kusy. Na zemi jim pomáhá ještě jeden pomocník, který uvazuje samotné díly 

na pomocný autojeřáb postupně tak, jak na sebe navazují, když je jeřáb složen. 

Předpoklad trvání celého procesu je 2 dny.  

 

Do té doby než bude jeřáb namontován a schopen plně plnit svou funkci bude na stavbě 

mobilní jeřáb, který zajistí požadovanou dopravu.  

 

Pro dopravu materiálu do pater objektů bude použito stavebního výtahu Strov-NOV 500. 

Podrobný popis těchto strojů je uveden v 10. kapitole této diplomové práce – Stroje 

použité při stavbě. 

 

3.8.3 Odvodnění staveniště 

  

Odvodnění staveniště během provádění záporového pažení a hloubení stavební jámy 

může být zapotřebí pouze v případě přívalového deště. To se vyřeší přečerpáváním vody 

pomocí kalového čerpadla do kanalizace.  

 

Po konečném vyhloubení stavební jámy se zajistí její odvodnění, které z důvodů 

rozlehlosti a plošnosti bude provedeno ve dvou nejnižších místech v provedené stavební 
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jámě. Bude použito dvou kalových čerpadel, které zajistí dostatečné odvodnění. Tato 

problematika bude řešena přímo na stavbě při vlastní realizaci. 

 

3.8.4 Osvětlení staveniště 

 

Staveniště bude osvětleno halogenovými lampami z důvodů stavebních prací a 

potřebných montáží v zimním období. Při prací uvnitř objektu v rámci dokončovacích 

prací, je za osvětlení svého pracoviště odpovědný každý pracovník. 

 

3.9 Členění zařízení staveniště 

 

3.9.1 Provozní zařízení staveniště 

 

Provozní zařízení bude sloužit k řádnému zajištění provozu na stavbě při vlastní realizaci, 

jejím úkolem je zajištění bezpečnosti práce, doprava a skladování materiálu, řízení stavby 

a dodávka energií. 

 

o Oplocení 
 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob mobilním oplocením, 

minimální výška oplocení je 1,8 m. Jak již bylo popsáno výše, bude realizováno ve dvou 

etapách s časovým odstupem cca 5 dní z důvodů demolice trafostanice a úpravy vjezdu.  

Podrobný popis a příslušné parametry navrženého oplocení jsou v odstavci č. 3.10.5 této 

kapitoly. 

 

o Komunikace 
 

Viz výše. 

 

o Sklady 
 

Pro stavbu je nutné zabezpečit skladování pomocného materiálu, drobné mechanizace a 

ručního nářadí. To bude zajištěno pomocí skladovacího kontejneru od firmy ContiMade, 

spol s.r.o. Pozice je dána dle výkresu Zařízení staveniště. Podrobný popis a počet 

potřebných buněk je uveden dále. 

 

o Plochy a skládky zařízení staveniště 
 

Skládky pro materiál budou vyznačeny dle výkresu zařízení staveniště. Plochy jsou 

provedeny buď jako zpevněné pomocí silničních panelů, nebo jsou vyznačeny na 

stávajícím zpevněném (zhutněném) povrchu pomocí reflexního spreje. Případně budou 

znázorněny jiným viditelným způsobem. 
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Kusový materiál pravidelného tvaru budeme skladovat do výšky 1,8 m, nepravidelného 

tvaru do 1,0 m a materiál na paletách do výšky 2 m. Zásobování materiálu včetně 

umisťování na skládce si bude zajišťovat sám stavbyvedoucí, který má přesný přehled o 

tom, jak se zásoby materiálu tenčí a jaká je dodací lhůta od jednotlivých dodavatelů. 

 

Strategie zásobování je zásobovat stavbu především metodou Just in time. 

 

Plocha pro skládky je navržena na západní straně, která je dostatečně velká pro zajištění 

uložení potřebného materiálu.  

 

Po vybudování stropu nad 1.PP a plném nárůstu pevnosti této konstrukce bude možno 

využít prostor, kde bude v další fázi výstavby vybudován vnitroblok, jako další plochu 

pro skladování, např. pro prefabrikované schodiště, atd.  Správnou a dostatečnou 

koordinaci skladování si zajistí, jak už bylo zmíněno, sám stavbyvedoucí přímo při 

vlastní realizaci výstavby. 

 

Pokud budeme prvky (např. armokoše) skládat na sebe, je nutné prokládat prvky 

dřevěnými prokladkami, aby se nepoškodily. Prokladky klademe od kraje 1/10 délky 

příslušného prvku, nebo 30 mm a dále po 1,5 m. 

 

Na staveništi bude i vyhrazené místo pro odpadní kontejnery, které se budou pravidelně 

vyvážet. Sádrokartonové konstrukce a izolace budou uskladněny přímo v daných patrech, 

kde se budou montovat.  

 

Výkopek pro zásyp základových konstrukcí a podzemních stěn je uložen v severní části 

staveniště, jedná se o plochu cca 980,2 m
2
.  V případě nutnosti bude možno použít i 

plochu na západní straně u záporového pažení. Předpokládám, že tato plocha nebude do 

doby zásypu 1. etapy stavby plně využívána a tak by se dala využít. Zamezilo by se tak 

nutnému odvozu a opětovnému přívozu části zeminy nutné pro zásyp. Plocha by se 

musela posléze uvést do požadovaného stavu. Musí být zpevněná (zhutněná), rovná a 

odvodněná. Tato problematika bude řešena stavbyvedoucím přímo na stavbě.  

 

Zpevněné plochy pod buňkami se skládají ze štěrkopísku a panelů. 

 

o Kancelář 
 

Jako kancelář stavbyvedoucího a další vedoucí pracovníky bude sloužit mobilní obytný 

kontejner firmy ContiMade, spol. s.r.o. Poloha buněk je opět dána dle výkresu zařízení 

staveniště. Podrobný popis a potřebný počet buněk je uveden níže v následujících 

kapitolách.   
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o Staveništní rozvody 
 

Do provozního zařízení patří také staveništní rozvody. Musí být zajištěno zásobování 

staveniště el. energií, vodou a i odvod splašků ze sociálního zařízení staveniště a z čistící 

zóny. Dimenzování jednotlivých přípojek je v odstavci 3.11 této kapitoly a jejich 

umístění je patrné ve výkresech Zařízení staveniště. 

 

3.9.2 Výrobní zařízení staveniště 

 

Jedná se o objekty a zařízení pro výrobu polotovarů a výrobků zapotřebí k provedení 

stavby, např. výrobny čerstvého betonu, výrobny maltových směsí, dílců, výztuže 

betonu, a další. Podle jejich umístění se rozdělují na výrobny staveništní a 

mimostaveništní.  

 

Za mimostaveništní výrobní zařízení můžeme označit výrobny dodavatelských firem. 

Mezi hlavní dodavatele patří armovna Ferostal a.s., Zaoralova 15, která je vzdálena 7,5 

km od stavby. Dále betonárna STAPPA mix, spol. s r.o., Heršpická 11, která je vzdálená 

2 km a prefabrikované výrobky budou dovážena od firmy Prefa Brno, a.s., Kulkova 10, 

která se nachází 6,2 km od stavby. 

 

Na staveništi se bude provádět výroba malty z předem připravených suchých směsí. Na 

stavbu budou dodány v kovových silech od firmy Profi am BAU CM, spol. s.r.o, 

Vídeňská 113c vzdálená cca 7,8 km od stavby. Suchá směs se na staveništi smíchá 

s vodou a dále se dopraví pomocí čerpání na místo zpracování. Poloha zařízení je opět 

dána dle výkresu zařízení staveniště. 

 
 

3.9.3 Sociálně - správní zařízení staveniště 

 

Tyto objekty a zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám osob pracující na 

stavbě, eventuálně návštěvníkům stavby a patří mezi ně WC, šatny a umývárny. Rozsah 

je navržen podle předpokládaného počtu pracovníků. Detailnější popis a požadovaný 

počet je uveden v následujícím odstavci. 

 

3.10 Objekty zařízení staveniště 

 

3.10.1 Počet buněk  

 

Po dobu zemních prací než se vybudují nutné objekty SO 08, SO 09, SO 10 budou na 

stavbě používány 3 buňky šaten, dále 2 mobilní WC TOI TOI, kancelář stavbyvedoucího 

a skladovací buňky. Po částečném provedení zemních prací a části přípojek bude 

zbudováno nové buňkoviště a počet se bude shodovat dle tabulky 3.1 a následně 3.2.  
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Pro zjednodušení dimenzování byla stavba rozdělena na 2 hlavní časové etapy. První 

etapa bude přibližně do poloviny ledna 2015. Do tohoto období se na stavbě vyskytuje 

cca 25 pracovníků, nevznikají zde výrazné početní rozdíly. Max. počet pracovníků je 

v této etapě 28. V druhé etapě (je zamýšlen stejný postup) se přidá potřebný počet buněk. 

Max. počet je 68 pracovníků (pozn. pro přesnější návrh požadovaného počtu buněk by se 

muselo uvažovat menší časové rozpětí. Předpokládám však, že tento postup dimenze 

bude pro moji stavbu plně dostačující). 

 

Buňky budou od firmy Contimade. Na stavbě je dostatek místa a tak budou buňky 

vystaveny vedle sebe. Dovoz na staveniště bude zajištěn pomocí nákladního automobilu 

s hydraulickou rukou. 

 

Kontejnery budou umístěny v blízkosti hlavního vjezdu a staveništního parkoviště. 

Buňky musí stát na zpevněné ploše. Musíme sejmout ornici, provést štěrkový násyp v 

tloušťce 200 mm a na štěrk umístíme panely, na které osadíme buňky.  

 

o Návrh počtu mobilních buněk: 
 

Daný počet buněk vychází z počtu pracovníků na stavbě, kteří zde budou provádět 

stavební činnosti. 

 

Doporučené rozměry: 
 

 Vedoucí stavby:  15 až 20 m
2

, 

 Šatny:   1,25 m
2
 na 1 pracovníka, 

 Umývárny:  min. 1 umyvadlo na 10 osob, 

 min 1 sprchová kabina na 15 osob, 

 Záchody:  1 sedadlo na 10 mužů, 

 2 sedadla na 11 až 50 mužů, 

na každých 50 mužů se připočítává další 

sedadlo, 

 záchody se vybaví pisoáry ve stejném počtu  

 jako je počet sedadel. 

 

Tab. 3.1 Počet buněk pro 1. etapu 
 

 

Účel použití Počet Typ kontejneru 

Kancelář stavbyvedoucího 1 Contimade 2A 

Šatna 3 Contimade 1A 

Skladovací buňka 2 Contimade 24A 

Hygienická buňka 1 Contimade 19A 
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Tab. 3.2 Počet buněk pro 2. etapu 
 

 

Účel použití Počet Typ kontejneru 

Kancelář stavbyvedoucího 2 Contimade 2A 

Šatna 6 Contimade 1A 

Skladovací buňka 3 Contimade 24A 

Hygienická buňka 3 Contimade 19A 

 

Všechny tyto buňky budou připojeny na elektrickou energii. Hygienická buňka bude 

napojena ještě kromě elektrické přípojky na vodu a kanalizaci. Odvedení splašků ze 

sociálního zařízení bude odvedeno pomocí dočasného vedení kanalizace uloženého v 

zemi do nově zbudované splaškové kanalizace. 

 

3.10.2 Podrobný popis buněk 

 

 Konstrukce kontejnerů Contimade 

 

 Nosná konstrukce 
 

Prostorový ocelový rám: 

- otřískaný, svařovaný z ohýbaných ocelových profilů tl. 3-4 mm, 

- opatření antikorozním nátěrem, 

- stohovatelnost- 3 podlaží. 

 

 Stěny 
 

u= 0,56 W/m
2
K 

- vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky bílé (DTD), tl. 

13 mm, 

- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm, 

- tepelná izolace minerální vata tl. 60 mm, 

- vnější opláštění: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm, 

- povrchová úprava: dvousložkový PUR lak barvou- standardní 

odstíny. 

 

 Střecha 
 

Užitné zatížení 1,5 kN/m
2
, u = 0,43 W/ m

2
K 

- krytina: trapézový pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm, 

- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm, 

- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm, 
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- podhled: DTD bílé, tl. 13 mm. 

 

 Podlaha 
 

Užitné zatížení: 2,5 kN/m
2
, u = 0,43 W/ m

2
K 

- podlahová krytina: šedé PVC tl. 1,5 mm, 

- nosná deska: dřevotřískové desky, tl. 22 mm, 

- parozábrana: PE folie tl. 0,2 mm, 

- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm, 

- spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm. 

 

3.10.3 Požadavky na ukládání a dovoz buněk 

 

Dovoz na staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

Manipulace bude za pomocí zvedacích ok v rozích nosného rámu. (oka jsou normovaná 

dle ISO norem). 

 

3.10.4 Požadavky na podkladovou plochu 

 

Kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (max. ±10 mm). Kontejnery budou 

uloženy na betonové panely, které budou ležet v zhutněném štěrkopísku. 

 

3.10.5 Typy použitých kontejnerů 

 

 Obytný kontejner STANDARD - Typ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Contimade – Typ 1 
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Vybavení buňky: 

 

 1. Elektroinstalace 
 

- zabudovaná ve stěnách a stropě, 

- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks, 

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400 V/ 32 A, 

- uzemnění vyvedeno v dolním rámu, 

- zářivka - 2 kusy, vypínač - 1 kus, zásuvka - 3 kusy. 

 

2. Dveře a okna 
 

- dveře jednokřídlé ocelové, 811/1970 mm, s těsněním, 

cylindrickým zámkem a třemi klíči, 

- plastové okno 1810/210 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní, 

plastovou roletou – 1 ks. 

 

3. Ostatní 
 

- větrací mřížky v obvodových stěnách.  

 

 

 Obytný kontejner STANDART – Typ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Contimade – Typ 2 

 

Vybavení buňky: 

 

 1. Elektroinstalace 
 

- vedena ve stěnách a stropě,  

- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks, 

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400 V/ 32 A, 



112 
 

- uzemnění vyvedeno v dolním rámu, 

- zářivka - 2 kusy, světlo - 1 kus, vypínač – 1 kus, zásuvka - 3 

kusy. 

 
 

2. Dveře a okna 
 

- venkovní jednokřídlé ocelové s těsněním, cylindrickým zámkem 

a třemi klíči,  

- zádveří s vnitřními dveřmi 875/1970 mm, 

- plastové okno 1810/1210 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní 

plastovou roletou – 1 ks. 

 

3. Ostatní 
 

- větrací mřížky v obvodových stěnách.  

 

 

 Sanitární kontejner STANDART- Typ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Contimade – Typ 19 

 

Vybavení buňky: 

 

 1. Elektroinstalace 
 

- vedena ve stěnách a stropě,  

- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks, 

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400 V/ 32 A, 

- uzemnění vyvedeno v dolním rámu, 

- zářivka - 2 kusy, vypínač – 2 kusy, zásuvka - 3 kusy. 
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2. Dveře a okna 
 

- venkovní jednokřídlé ocelové s těsněním, cylindrickým zámkem 

a třemi klíči, rozměr 811/1968 mm – 1 ks, 

- okno 575/400 mm – 3 kusy, 

- zádveří s vnitřními dveřmi 811/1968 mm. 

 

3. Ostatní 
 

- porcelánové wc, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, 

porcelánový pisoár, porcelánová dělící příčka – po 2 ks, 

porcelánové umyvadlo s baterií, sprchovací kabina se závěsem – 

2 ks, zrcadlo, polička, boiler 150  l – 1ks, 

- přívod vody ¾“ trubkou, odpad plastovou trubkou, odpad 

plastovou trubkou průměr 110 mm, 

- větrací mřížky v obvodových stěnách. 

 

 

 Skladovací kontejner STANDART – Typ 24 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 3.4 Contimade 24A 

 

Vybavení buňky: 

 

 1. Dveře 
 

- venkovní dvoukřídlé ocelové 2000/2200 mm s těsněním, 

cylindrickým zámkem a třemi klíči.  

 

Vybavení za příplatek: 

 

2. Elektroinstalace 
 

- vedena ve stěnách a stropě,  

- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi – 1ks, 
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- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400 V/ 32 A, 

- uzemnění vyvedeno v dolním rámu, 

- zářivka - 2 kusy, vypínač - 1kus, zásuvka 230V- 1 kus, zásuvka 

400V/16 A - 1 kus. 

 

Využití:  
 

- skladovací kontejnery budou na stavbě použity především pro 

drobné stavební stroje, pytlové směsi a materiál, který musí být 

skladován v suchém prostředí. 

 

 Mobilní WC TOI-TOI Fresh 

 

Parametry: 
 

 fekální nádrž (250 litrů), 

 dvojité odvětrávání, 

 pisoár, 

 držák toaletního papíru, 

 oboustranný uzamykatelný mechanismus, 

 háček na oděv. 

 

 

Technická data: 
 

 šířka: 1200 mm, 

 hloubka: 1200 mm, 

 výška: 2300 mm, 

 hmotnost: 82 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 3.5 mobilní WC 
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Ke každé toaletní kabině patří pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem TOI 

TOI. Kabina je vybavena zařízením na mytí rukou.  

 

Počet kusů: 2 kusy do doby provedení nutných přípojek pro hygienické buňky, poté  

odvezeno 

 

3.10.6 Mobilní oplocení 

 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob mobilním oplocením. 

Sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento svár 

zajišťuje vyšší pevnost rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a 

přivařena do obvodového rámu. Vjezd (vchod) a výjezd ze staveniště bude opatřen 

uzamykatelnou brankou. Oplocení bude vykryto neprůhlednými plachtami. 

 

Obr. 3.6 Mobilní oplocení 

 

Technické parametry: 
 

- průměr trubky: 30 mm horizontálně/42 mm vertikálně, 

- rozměr pole: 3472 x 2000 mm, 

- povrchová úprava: žárový zinek. 

 

Pro oplocení staveniště je nutné zajistit 137 m dlouhý plot, jež se bude skládat především 

z předešlých rámů. Sortiment bude dále rozšířen o vyrovnávací prvky šířky 1 nebo 2 metr 

a další prvky příslušenství oplocení. Celkem cca 40 dílců. 

 

 Příslušenství mobilního oplocení: 

 

 Nosná betonová patka: 
 

Nosná patka je vyrobena jako vibrolisovaný betonový monolit se dvěma podélně 

zabudovanými vnitřními armaturami, které zvyšují pevnost a prodlužují životnost patky. 

V podélné ose patky jsou umístěny otvory pro osazení rámů plotu.  
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Při sestavování oplocení musí být delší část patky umístěna směrem do staveniště, aby 

přečnívající konec neohrožoval provoz a veřejnost. Jednotlivé dílce jsou k patce 

uchyceny pomocí spony proti vyháknutí. Celkem bude potřeba opatřit cca 22 prvků. 

 

Oplocení je opatřeno bránou pro vjezd a výjezd ze staveniště. Brána je opatřena kolečky 

a zámkem. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 3.7 Betonová nosná patka  

 

 Vzpěra oplocení: 
 

Dále bude oplocení opatřeno vzpěrou, která v nestabilních (nerovných) místech brání 

převrácení plotu např. působením silného větru apod. Vzpěry se osazují cca ob 5 polí, tj. 

celkem cca 8 kusů. 

 

 Bezpečnostní spona: 
 

Jednotlivé rámové dílce jsou mezi sebou spojeny sponou, která brání snadnému rozebrání 

oplocení a jeho následnému odcizení příp. neoprávněnému vniknutí na stavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 3.8 Bezpečnostní spona  

 

 Krycí plachta oplocení: 
 

Stavba je realizována v okolí bytové zástavby, proto je nezbytné zabránit vysoké 

prašnosti. 

 

 Plachta má také dělící funkcí, aby provoz na staveništi příliš nezasahoval okolí.  
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Celkem bude spotřebováno cca 274 m2 plachty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.9 Překrytí plotu  

 

3.10.7 Plastový kontejner  

 

Na staveništi budou umístěny 2 ks plastových kontejnerů v tmavé barvě pro směsný 

komunální odpad. Kontejner je pojízdný po čtyřech kolečkách a z toho dvě jsou opatřena 

brzdami. 

 

Technické parametry:  
 

- obsah: 1100 l, 

- materiál: vysokopevnostní polyetylén (HDPE) odolný proti UV záření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.10 Plastový kontejner černý 
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Obr. 3.11 Plastový kontejner 1100l 

 
 

3.10.8 Silniční panely 

 

Zpevnění vjezdu/výjezdu na staveniště bude provedeno pomocí silničních betonových 

panelů KZD 3. Panely budou umístěny do štěrkopískového lože tl.100 mm. Tyto panely 

se také využijí jako podklad pro umístění mobilní buněk. 

 

Další betonové panely typu KZD 2 se využijí při zpevnění skladovací plochy na západní 

straně staveniště, jedná se o plochu 84 m
2

. 

 

Typ KZD 3 – pro vjezd/výjezd 
 

- rozměry: 3 x 2 x 0,22 m, 

- hmotnost: 3,17 t, 

- počet kusů na stavbě: 44 ks. 

 

Typ KZD 3 – pod mobilní buňky 
 

o 1. Etapa 
 

- rozměry: 3 x 2 x 0,22 m, 
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- hmotnost: 3,17 t, 

- počet kusů na stavbě: 18 ks. 

 

o 2. Etapa 

       

- rozměry: 3 x 2 x 0,22 m, 

- hmotnost: 3,17 t, 

- počet kusů na stavbě: 36 ks.      

 

 

Typ KZD 2 – pro skladovací plochu 
 

- rozměry: 3 x 1 x 0,22 m, 

- hmotnost: 1,59 t, 

- počet kusů na stavbě: 28 ks.             

 

 

 

 

    Obr. 3.12 Betonový silniční panel 

 

3.10.9 Staveništní rozvaděč 

 

Na staveništi bude umístěn staveništní rozvaděč RS 2.0.1.4 IP44, jež slouží k přímému 

napájení strojů a jiných zařízení. Rozvaděč je opatřen chráničem a hlavním vypínačem.  

 

Technické parametry (zásuvky): 
 

- 2x 5k/32A/400V 

- 1x 5k/16A/400V 

- 4x 16A/230V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.13 Staveništní rozvaděč 
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3.10.10 Vysokotlaký čistící stroj KARCHER HD 20/15 – 4 Cage Plus 

 

Tento vysokotlaký mycí stroj je určen přímo pro práce ve stavebnictví, je profesionální, 

bez ohřevu vody, s plynulou regulací tlaku a množství vody přímo na stroji i s plynulou 

regulací tlaku Servo Control přímo na pistoli.  

 

Vysokotlaký mycí stroj KÄRCHER HD 20/15-4 Cage se zvláště stabilním trubkovým 

rámem a s integrovaným závěsem umožňuje i upevnění na jeřáb. Veškeré příslušenství a 

15 m vysokotlaká hadice mohou být uloženy na stroji a být tak vždy po ruce. Sériově 

dodávaná bezdotyková třípolohová tryska zaručuje rychlé a pohodlné přepínání paprsku 

mezi vysokotlakým bodovým, vysokotlakým plochým (25°) a nízkotlakým plochým 

(40°). O dobrou a bezproblémovou manipulaci se strojem se postarají vzduchem plněná 

kola, takže lze strojem dobře manipulovat i na nerovném povrchu. 

 

Třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty a mosaznou hlavou čerpadla zaručuje 

vysokou životnost a malou poruchovost. Tlakový spínač vypíná motor samostatně, pokud 

není stisknuta ruční stříkací pistole. Tím je umožněna práce s úsporou energie. 

 

Technické parametry (zásuvky): 
 

- rozměry: 975 x 686 x 1080 mm, 

- hmotnost: 110 kg, 

- materiál: kov, plast, 

- počet kusů na stavbě: 1 ks, 

- příkon: 11 kW, 

- max. teplota přívodní vody: 60°, 

- tlak: 150 bar, 

- průtok: 500 – 2000 l/h. 

 

Vybavení:   
 

- hadice tlaková, délka 15 m, DN 12, 

- pistole vysokotlaká High End, 

- profi regulace tlaku Servo Control, 

- prac. nástavec otočný, délka 1050 mm, 

- power a rotační tryska, 

- držák vysokotlaké hadice. 

 

 

 

 

 

     Obr. 3.14 KARCHER HD 20/15 – 4 Cage Plus 
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Obr. 3.15 KARCHER HD 20/15 – 4 Cage Plus 

 

3.11 Napojení na inženýrské sítě a dimenze staveništních přípojek 

 

3.11.1 Voda 

 

Voda, která je uvažována pro potřeby stavby, je pro hygienické účely zaměstnanců 

a mokré procesy prováděné na stavbě. Navržená dimenze staveništní přípojky je 50 mm. 

 

 Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště: 

 
 

Tab. 3.3 Výpočet potřeby vody 
 

1. Voda pro účely provozní 

Potřeba 

vody pro: 

měrná 

jednotka 

množství 

m.j. 

střední 

norma (l) 

potřebné 

množství 

vody (l/den) 

Omítky m2 271,04 25 6776,00 

Podlahy m3 729,77 20 14595,4 

Příčky m2 186,75 22 4108,50 

Ošetřování bet. 

směsí 
m2 92,87 175 16252,25 
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Σ provozní účely 41732,15 

2. Voda pro účely hygienické a sociální 

Potřeba 

vody pro: 

měrná 

jednotka 

množství 

m.j. 

střední 

norma (l) 

potřebné 

množství 

vody (l/den) 

Hygienické 

účely 
1 prac. / sm. 68 40 2720 

Sprchy 1 zaměstnanec 68 45 3060 

Σ hyg. a soc. účely 5780 

3. Voda pro účely technologické 

Potřeba 

vody pro: 

měrná 

jednotka 

množství 

m.j. 

střední 

norma (l) 

potřebné 

množství 

vody (l/den) 

Mytí vozidel 

nákladních 
1 vozidlo 7 1000 7000 

Mytí vozidel 

osobních 
1 vozidlo 8 150 1200 

Σ technologické účely 8200 

 

 

 Výpočet spotřeby vody pro provozní a technické účely: 

 

Qn = (Σ Sn * kn) / (t * 3600)  Pn - potřeba v l/den 

      = (41732,15*1,5+8200*2) / (10*3600)  kn- koeficient nerovnom. pro danou      

      =   2,19 l/sec  potřebu (1,5- pro technologické provozy,

 dopravní hospodářství) 

  t – doba, po kterou je voda odebírána v  

  hodinách 

 

 Výpočet potřeby pro hygienické a sociální účely: 

 

Qn  = (ΣPp * Ns * kn) / (10 * 3600) Pp- počet pracovníků 

      =  (5780*2,7) / (10*3600) Ns - norma spotřeby na osobu a den 

      =  0,434 l/sec kn- koeficient nerovnom. pro danou                

   spotřebu 

 (2,7- pro sociálně hygienické potřeby) 

  t – doba, po kterou je voda odebírána v 

                                                                            hodinách 
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 Qn cel. = 2,624 l/sec → dimenze: palec 2 (Js)  = 50 mm 

 

 Výpočet potřeby pro požární účely: 

 

Qn = Spv * krh Spv- spotřeba požární vody 

 krh- koeficient vyjadřující rychlost    

 rychlost 

 hoření podle stupně požární bezpečnosti 

 

Výpočet požární vody není potřeba, protože do 200 m se vyskytuje ze severní a jižní 

strany požární hydrant. 

 

3.11.2 Elektrická energie 

 

Buňky zařízení staveniště budou napojeny na provizorní trafostanici TR2. Dalšími 

hlavními prvky pro přípoj elektrické energie je jeřáb, výtah, míchací centrum, a drobné 

stroje. Navržená dimenze staveništní přípojky 126,12 je kW. 

 

Tab. 3.4 Výpočet potřeby elektrické energie 
 

P1- Instalovaný příkon elektromotorů 

Přístroj 
štítkový příkon 

(kW) 
počet ks 

kW 

celkem 

Jeřáb Liebherr 160 EC B6 45 1 45 

Výtah 500 kg 4 1 4 

Míchačka 5 1 5 

Vytápění buněk 1 8 8 

Boiler 2 3 6 

Vysokotlaký čistič 11 1 11 

Omítací čerpadlo 3 2 6 

Kontinuální míchačka 5,5 2 11 

Drobné nářadí 10 1 10 

∑ příkonu 106 

P1- Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 

Vnitřní osvětlení Příkon (kW/m2) 
Plocha 

(m2) 

kW 

celkem 

Kanceláře, buňky 0,020 118 2,36 



124 
 

Šatny, WC, sprchy 0,006 44,3 0,27 

Vnitřní osvětlení 0,006 4041,15 24,25 

Sklady 0,003 44,3 0,27 

∑ příkonu 27,15 

P1- Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 

Venkovní osvětlení Příkon (kW/100m2) 
Plocha 

(m2) 

kW 

celkem 

Venkovní osvětlení 13 975,8 12,69 

∑ příkonu 12,69 

  

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

2
 

S = 1,1 * √(0,5 * 106 + 0,8 * 27,15 + 12,69) 
2
 + (0,7 * 106) 

2
 

S = 126,12 kW 

 

1,1 - koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

 

Nutný příkon elektrické energie 126,12 kW 

 

3.11.3 Kanalizace 

 

Buňky zařízení staveniště budou napojeny na provizorní přípojku staveniště, která bude 

napojena na splaškovou kanalizaci SO08, která bude vybudována během zemních prací. 

Navržená dimenze je 110 mm. Odvod z odpadní jímky na oplach je navržen na průměr 

80 mm. 

 

Tab. 3.5 Návrh odpadního potrubí 
 

Potřeba odpadního potrubí pro hygienické buňky ks Dn (mm) 

Buňky Contimade 3 110 
 

 

Pro kanalizační přípojku navržena dimenze 110 mm 

 

Tab. 3.6 Návrh odpadního potrubí 
 

Potřeba odpadního potrubí pro ZS  ks Dn (mm) 

Odpadní potrubí z oplachovací jímky 1 80 
 

 

Pro odvod oplachové vody z odpadní jímky navrhnuta dimenze 80 mm. 
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3.12 Finanční a časová rozvaha zařízení staveniště 

 

Finanční vyhodnocení na zařízení staveniště pro 1. fázi výstavby bytového komplexu 

obsahuje soupis základních buněk a stavebních prvků, jež slouží jako zařízení staveniště. 

Ve výpočtu byla započítána cena za pořízení zařízení (koupě), nebo za pronájem, montáž 

a popř. dopravu jednotlivých objektů a zařízení. Zjištěné ceny byly zjištěny od 

jednotlivých výrobců a dovozců použitých zařízení, popř., odvozeny na základě 

průzkumu souvisejících orientačních cen. Cena jeřábu Liebherr 160 EC- B6 Litronic byla 

převzata z nabídky od firmy Kranimex, s.r.o, která vyhrála mnou vyvolané fiktivní 

výběrové řízení (viz kapitola č. 14). 

 

Zařízení staveniště bude po vybudování 1. fáze objektu ponecháno a bude využito pro 

následující fázi bytového komplexu. Pouze se provede demontáž stavebního jeřábu, který 

by zbytečně, v době prostoje a nepotřebnosti, navyšoval finanční náklady a znemožnil by 

dokončení stropních konstrukcí 2PP a 1PP stavebního objektu SO02. Dále bude potřeba 

zvážit, zda počet stávajících mobilních buněk bude vyhovovat následující etapě. To bude 

provedeno na základě celkového počtu pracovníků při výstavbě. 

 

Časový plán zřízení zařízení staveniště je graficky znázorněn v příloze C.8 a byl 

zpracován v programu MS project 2007. 

 

Tab. 3.7 Finanční hodnocení zařízení staveniště 
 

Označení Množství 

Cena 

pronájmu 

(Kč/měsíc) 

Doba 

trvání 

(měsíc) 

Cena montáže 

(popř. 

demontáže) 

+ doprava 

Cena Pozn. 

ContiMade 2A 
1 ks -1etapa + 

1 ks -2etapa 
4500 29 + 20 

Dle poptávky již 

v ceně, vč. servisu 

cca 1 x za 14 dní 

220500 
Cena dle 

průzkumu 

ContiMade 1A 
3 ks -1etapa + 

3 ks -2etapa 
4100 29 + 20 Dtto 200900 Dtto 

ContiMade 

24A 

2 ks -1etapa + 

1 ks -2 etapa 
3600 29 + 20 Dtto 176400 Dtto 

ContiMade 

19A 

1 ks -1etapa + 

2 ks -2 etapa 
4800 26 + 20 Dtto 220800 Dtto 

Mobilní WC 2 ks 3750 0,5 Dle firmy- už v ceně 3750 

Pronajmuto 

od firmy  TOI 

TOI, sanitární 

systémy, 

s.r.o. 
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Oplocení 
137m (40 

dílů) 
460 Kč/díl 29,5 

100 Kč/bm + 

doprava 30Kč/Km 

(předpoklad do 10 

Km) 

556800 

Pronájem vč. 

potřebného 

příslušenství 

Rozvaděč 1 ks - - - 48000 Zakoupeno 

Plastový 

kontejner 
2 ks - - - 15120 

Zakoupeno 

(7560Kč/kus) 

Betonové 

panely KZD3 
54 ks - - - 308502 

Zakoupeno 

(5713Kč/kus) 

Betonové 

panely KZD2 
28 ks - - - 80780 

Zakoupeno 

(2885 Kč/kus) 

Staveništní 

rozvody 
- - - - 80000 

Vlastní 

(odhad dle 

průzkumu) 

Vysokotlaký 

čistič 
1 ks -  - - 96171 

Zakoupeno 

(96 

171Kč/kus) 

Hasicí 

přístroje 
8 ks - - - 8800 

Zakoupeno 

(1100Kč/kus) 

Jeřáb Liebherr 

160 EC – B3 

Litronic 

1 ks 73413 14 
Doprava a odvoz = 

118 000 
1145782 

Pronájem vč. 

pojištění, 

servisu a 

revize elektro 

Mobilní 

autojeřáb 

LTM 1160 – 

5.1 

1 ks 640000 3,5 
Doprava dle 

poptávky již v ceně 
2240000 

Pronajmuto 

od firmy  

švestka, s.r.o. 

Stavební 

výtah 
1 ks - - - 140000 Vlastní 

Ostatní 

zařízení 

staveniště 

    870142 

15 % 

z celkového 

počtu 

nákladů ZS 

(obsahuje 

např. 

spotřebu 

energií apod.) 

 

Pozn.: 
 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

Celková cena zařízení staveniště stanovená výše uvedeným výpočtem je 6 412 447,- Kč. 

Při provádění rozpočtu byla cena stanovena jako 2,5% z celkové ceny díla, což odpovídá 

hodnotě 6 455 901,- Kč. Ze zjištěných údajů vyplývá, že prvotní odhad při sestavování 

rozpočtu byl přijatelný, tato hodnota je také stanovena ve smlouvě o dílo.5%z cel 
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3.13 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a dále 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. 

 

Během výstavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, 

aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Doklady 

servisní knížky a dokumenty o shodě budou kontrolovány před započetím prací strojem. 

 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 

odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

 

Všichni pracovníci na stavbě budou řádně proškolení z bezpečnosti, což ztvrdí podpisem 

v knize BOZP. Zaměstnanci budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve 

smyslu platných předpisů. 

 

Podrobněji se o bezpečnosti na staveništi a o jednotlivých povinnostech zodpovědných 

osob odpovědných za realizaci výstavby zabývám v plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, který je součástí mé diplomové práce. K tomuto dokumentu náleží příloha 

plánu BOZP, kde je uveden i seznam bezpečnostních rizik (více viz seznam příloh). 

 

3.14 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti 

na životní prostředí.  

 

Zhotovitelé a podzhotovitelé jsou povinny provádět zejména tato opatření: 
 

- pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, 

-  provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů, 

- zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 

dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních 

strojů, 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech, 

-  maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě, 

-  přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti apod.), 
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- u vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů. A to buď pomocí suchého a posléze mokrého způsobu čištění. 

Voda z čistící zóny bude odvedena přes odkalovací nádrž pro sedimentaci 

hrubých částí do kanalizace. Tato nádrž bude dle potřeb vyvážena. Součástí bude 

i čistička, která přečistí znečištěnou vodu a vypustí ji dále do kanalizace, 

- provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a 

nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat, 

- udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená 

místa, 

- zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.), 

- k realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 

 

3.15 Důležitá telefonní čísla 

 

Ta budou vyvěšena v buňce stavbyvedoucího, aby se dalo v nouzových situacích velmi 

rychle jednat. 

 

 Tísňová volání: 

Jednotné evropské číslo tísňového volání  112 

Hasiči  150 

Záchranná služba  155 

Městská policie  156 

Policie ČR  158 

 

 První pomoc: 

Lékařská služba první pomoci pro dospělé 

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno  545 538 538 

 

Lékařská služba první pomoci pro děti 

Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9  532 234 935 

 

Stomatologická pohotovost 

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno  545 538 421 

 

Lékárenská pohotovostní služba, 

Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště 47  545 525 811 

 

Plyn  1239 

Voda  543 212 537 

Elektřina  840 111 222.  
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 Další 

Cizinecká a pohraniční policie, Kopečná 3 974 621 111 

Hasičský záchranný sbor JKM, Zubatého 1 950 630 190 

 

3.16 Přílohy 

 

 Příloha C. 8  – Časový plán zařízení staveniště 

 Příloha C. 9  – Výkres zařízení staveniště – 1. etapa 

 Příloha C. 10  – Výkres zařízení staveniště – 2. etapa 

 Příloha C. 11  – Průkaz jeřábu Liebher 160 EC – B6 Litronic 
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4.1 Obecné informace o stavbě 

 

4.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Obytný soubor Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby 

Místo stavby:  Brno, ulice Vídeňská 

Kraj:  Jihomoravský 

Investor: Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Objednatel:  Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Zhotovitel:  Bude vybrán na základě výběrového řízení 

Projektant:  Atelier Habina s.r.o 

 Helceletova 3, Brno 

 Ing. Stanislav Mikeš 

Zahájení akce:  1.4. 2013 

Ukončení akce:  30.9. 2015 

Katastrální území:  Brno - Štýřice  

Charakter stavby:  Novostavba polyfunkčního objektu s občanskou 

vybaveností a bydlením 

 

4.1.2 Členění stavby na stavební objekty 

 

SO 01 Příprava území 

SO 02 Objekt B 

SO 03 Přeložka trafostanice 

SO 04 Přeložka VN 

SO 05 Přeložka NN 

SO 06 Nová trafostanice 

SO 07 Přípojka VN 

SO 08 Splašková kanalizace 

SO 09 Dešťová kanalizace 

SO 10 Vodovod 

SO 11 Rozvody NN 

SO 12 Opěrná zeď pro MK 

SO 13 Místní komunikace – částečný násyp 

SO 14 Prodloužení horkovodu 

SO 15 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 16 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 17 Přípojka horkovodu 

SO 18 Přípojka vody 

SO 19 Přípojka slaboproudu 
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4.1.3 Rozměrové charakteristiky objektu B – SO 02 

 

 Přibližné půdorysné rozměry:  cca 77,0m x 9,3m (obdélník. část) +  

                                19,6 x 50,0m (výseč. část kružnice) 

 Podlahová plocha bytů: 4 016,68 m
2
 

 Podlahová plocha komerčních prostor:  734,49 m
2
 

 Podlahová plocha garáží: 3 331,13 m
2
 

 Počet bytů: 57 bytů 

 Počet vnitřních parkovacích stání:  97 stání 

 Obestavěný prostor administrativní budovy:  39 281,65 m
3 

 

4.1.4 Technické a dispoziční řešení 

 

Jedná se o monolitický sloupový systém v kombinaci s příčnými nosnými stěnami 

s železobetonovými stropními konstrukcemi. Nosný systém podzemních podlaží tvoří 

vnitřní sloupy s rozponem max. 7,5 m doplněné obvodovými železobetonovými stěnami. 

Nosný systém nadzemních podlaží je tvořen příčnými železobetonovými stěnami. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou podporovány 

železobetonovými stěnami a sloupy, ve vyšších podlažích jsou pak stěny zděné. 

Zastřešení je provedeno plochou střechou, jejíž nosná část je tvořena železobetonovou 

deskou.  

 

Celý objekt je založen na vrtaných železobetonových pilotách o průměrech 630, 900 a 

1200 mm délek od 6 do 20 m. Stavba je chráněna proti tepelným ztrátám kontaktním 

minerálním zateplovacím systémem. Takto zvolený systém bude dlouhodobě splňovat 

uživatelské a provozní požadavky investora. 

 

Objekt B má 2 podzemní a až 6 nadzemních podlaží. Stavba objektu B má 5 

schodišťových jader, ze kterých jsou přístupny jednotlivé byty. V podzemních podlažích 

jsou navrženy hromadné garáže a technické zázemí domu. 

 

4.1.5 Popis staveniště  

 

Stavební jáma se nachází na ulici Vídeňská v Brně mezi objekty Vídeňská 1 a Vídeňská 

24. Povrch na staveništi je svažitý směrem k ulici Vídeňská.  
 

Tímto technologickým předpisem se zabývám zajištěním stavební jámy při: 
 

  východním okraji staveniště – ulice Vídeňská,  

 při západní straně staveniště,  

 a na jižní straně pouze zabezpečení stávajícího objektu Vídeňská 24.  
 

Ostatní hrany stavební jámy pro objekt B – SO 02 budou svahovány se sklony dle zásad 

ČSN 733050/1980. 
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4.1.6 Geologické poměry  

 

 Před zahájením stavebních prací byl proveden na žádost zhotovitele podrobný IG 

průzkum. Pro jeho účely bylo provedeno celkem sedm průzkumných vrtaných sond, 

jejich rozmístění bylo předem pevně stanoveno. Umístění sond bylo voleno tak, aby co 

nejlépe pokryly celou posuzovanou plochu, a zároveň bylo umožněno přístupu pro 

vrtnou techniku na místa sondáže. Hloubky byly voleny tak, aby bylo dosaženo skalního 

podloží, případně dostatečně mocné terasy fluviálních štěrků, do kterých by bylo možné 

opřít základové konstrukce. 

 

Podzemní voda se v sondách neprojevila, její hladina je zaklesnuta relativně hluboko pod 

terénem, takže nebude ovlivňovat zakládání objektu, ani výrazným způsobem 

neovlivňuje geotechnické vlastnosti základových půd ve svrchních polohách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Situace sond 

 

Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště dobře použitelné, a to i pro 

projektovaný, relativně těžký objekt. Zatížení horní stavbou bude vhodné spustit do 
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úrovně terasy štěrků, případně skalního podkladu, které mají výrazně příznivé 

geotechnické vlastnosti a zhruba srovnatelné moduly deformace, takže nebude docházet 

k rozdílnému sedání jednotlivých částí projektovaných domů.  

 

Navážky a jiné, pro zakládání nevhodné, materiály se zde vyskytují v relativně malých 

mocnostech, takže budou vesměs odtěženy stavebními výkopy, které se zařezávají 

relativně hluboko pod současný terén. Výkopy budou hloubeny převážně ve středně 

obtížně rozpojitelných zeminách třídy 3 a 4 podle klasifikace ČSN 73 3050.  

 

Z geomorfologického hlediska se jedná o úpatí svahu Červeného kopce, jehož vrcholová 

část se vypíná ve vzdálenosti cca 200 m západně od posuzovaného místa. Pod plochou 

průzkumu pak terén přechází pozvolna do mírnějšího sklonu a později do ploché 

aluviální nivy řeky Svratky, které protéká ve vzdálenosti cca 300 m severně. 

 

Geologické podloží je v daném místě tvořeno převážně skalními horninami, které jsou 

zde zastoupeny marinními sedimenty slepenců, pískovců a prachovců devonského stáří. 

Toto skalní podloží vystupuje na povrch terénu v nejvyšších partiích Červeného kopce a 

na lokalitě bylo ověřeno pouze ve výše položených umístěních v hloubce 10 až 13 m pod 

současným terénem. 

 

Ve spodních polohách přimykají na toto skalní podloží neogenní marinní sedimenty, 

které byly zaznamenány v archivní sondáži východně od ulice Vídeňské. Z hlediska 

klasifikace základových půd se jedná o třídu F8-CH – vysoce plastický jíl. Konzistence 

těchto sedimentů je velmi proměnlivá od tuhé po téměř tvrdé polohy lavic jílovce a 

pískovce. Jíly jsou kryty mohutnou terasou fluviálních štěrků a štěrkopísků kvarterního 

stáří. Tyto zeminy jsou různého stupně zahlinění, a tak se jedná o třídy G3 a G2, méně 

často i G4. Štěrky jsou ve svrchních polohách suché a převážně ulehlé.  

 

Svrchní vrstvu kvarterního pokryvu pak tvoří mohutná duna spraší a sprašových hlín. 

Jedná se převážně o prachové hlíny se slabým obsahem jemného písku. Lokálně jsou tyto 

materiály slabě zajílované. Z hlediska klasifikace se jedná o třídu F5, méně často i F6. 

 

PRŮBĚH VRTŮ: 

 

 Východní strana – Ulice Vídeňská 
 

o Vrt V4 
 

(úroveň terénu 208,4 m n.m.) 

0,00 – 4,50 hlína prachová, tuhá - pevná 

4,50 – 5,30 hlína písčitá, tuhá 

5,30 – štěrk slabě zahliněný, ulehlý 

Podzemní voda nebyla naražena 
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o Vrt V5 
 

(úroveň terénu 210,4 m n.m.) 

0,00 – 5,90 hlína prachová, pevná 

5,90 – 6,50 jílovec, pevný - tvrdý 

6,50 – štěrk slabě zahliněný, ulehlý 

Podzemní voda nebyla naražena 

 

o Vrt V7 
 

(úroveň terénu 213,4 m n.m.) 

0,00 – 9,40 hlína prachová, tuhá - pevná 

9,40 – štěrk slabě zahliněný, ulehlý 

Podzemní voda nebyla naražena 

 

 Západní strana 

 

o Vrt V3 
 

(úroveň terénu 213,6 m n.m.) 

0,00 – 11,4 hlína prachová, tuhá - pevná 

11,40 – 13,0 štěrk slabě zahliněný, ulehlý 

13,00 - zvětralé skalní podloží – pískovec R4, R3 

Podzemní voda nebyla naražena 

 

o Vrt V6 
 

(úroveň terénu 217,5 m n.m.) 

0,00 – 9,20 hlína prachová, pevná 

9,20 - zvětralé skalní podloží – pískovec R4, R3 

Podzemní voda nebyla naražena 

 

 Zajištění objektu Vídeňská 24 

 
 

o Vrt V7 
 

(úroveň terénu 213,4 m n.m.) 

0,00 – 9,40 hlína prachová, tuhá - pevná 

9,40 – štěrk slabě zahliněný, ulehlý 

Podzemní voda nebyla naražena 
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4.2 Popis technologie 

 

4.2.1 Záporové pažení 

 

Záporové pažení (tzv. Berlínské pažení) je konstrukcí dočasnou, která patří mezi 

nejpoužívanější typy zajištění svislých výkopů stavebních jam a hlubokých rýh. 

Životnost pažení je obyčejně dána životností dočasných kotev (2 roky). To ovšem 

neznamená, že musí být po skončení své životnosti odstraněno, lze ho například využít 

jako ztracené bednění. Záporové pažení se skládá ze zápor a pažin. Dále pak mohou být 

součástí pažící konstrukce stabilizační prvky (kotvy a rozpěry), převázky, případně další 

prvky či úpravy povrchu pažení. 

 

4.2.2. Zápory 

 

Zápory jsou svislé nosné prvky z válcovaných ocelových profilů, které lze beranit či 

vibrovat a to ve vhodných základových půdách, kde je tato technologie reálná. Současně 

je třeba dbát na měření dynamických účinků při této práci tak, aby nedošlo k poškození 

či ovlivnění sousední zástavby. Na městských staveništích se však zápory vesměs 

vkládají do vrtů. Jejich průměr se volí podle použitých zápor od 400 do 650 mm, 

nejtypičtější jsou průměry vrtů 630 mm, které umožňují jistý posun zápor při jejich 

osazování za účelem dosažení přesné polohy.  

 

Zápory se obyčejně osazují jeřábem, po vycentrování se opřou o dno vrtu a u jeho ústí se 

poloha zajistí klíny, či jiným vhodným způsobem. Následuje vyplnění vrtu betonem nižší 

pevnosti (C-/5, C8/10) v hloubce pod budoucí úrovní dna stavební jámy a zásypem 

stabilizovaného materiálu až do úrovně stávajícího terénu. Má-li být zápora po skočení 

své funkce vytažena z vrtu, musí být ošetřena proti přilnutí betonu. Často se ale stává, že 

se tyto ocelové zápory ponechají ve vrtech z důvodů těžkého a problematického 

vytahování.  

 

Dle pana doc. Ing. Josefa Jettmara, CSc. z ČVUT – Zakládání staveb, je hloubka 

záporového pažení 5 – 20 m, vetknutí spodní části, neboli zápory, pod dno stavební jámy 

je min. 1,5 – 4 m a osové vzdálenosti zápor jsou v rozmezích 1,5 – 2,5 m, přičemž zcela 

nejtypičtější jsou osové vzdálenosti kolem 1,8 a 2,0 m.  

 

Nejpoužívanějšími profily zápor jsou IPE 300 – 400, HEB 240 – 340 a dvojice profilů 

UPE 260 – 300 obrácených k sobě stojinami ve vzdálenostech 120 až 200 mm spojených 

oboustranně navařenou pásovinou 100/10 asi po 2 m.  

 

 

 

 



139 
 

4.2.3. Pažiny 

 

Pažiny tvoří výplň mezi záporami, která odolává zemnímu tlaku. Z pravidla jsou dřevěné 

(z kulatiny nebo hraněného řeziva), ale lze použít i ocelové. Při osazování pažin musí být 

vždy vzniklý prostor za rubem pažin ihned dosypán a zhutněn, aby nemohlo dojít k sesutí 

nebo poklesu stěny výkopu. Osazování se provádí shora pouze pro první fázi odkopu, v 

dalších fázích odkopu již toto není možné a pažiny jsou osazovány z líce stěny a opět je 

třeba dbát na vyplňování prostoru za rubem pažin zhutněnou zeminou (např. hlinitým 

pískem).  

 

Pažiny se klínují dřevěnými klíny proti přírubám zápor, aby se dosáhlo jejich plného 

kontaktu s paženou zeminou a minimalizovaly se deformace pažící stěny. Klínování se 

nepoužívá v případě pažení, které slouží jako ztracené bednění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Příklad osazování pažin za současného snižování výkopu 

 

4.2.4. Stabilizační prvky 

 

Stabilizačními prvky záporového pažení jsou kotvy nebo rozpěry. Rozpěry se provádějí z 

ocelových rour a používají se z pravidla v rozích či výklencích, kde je obtížné osadit 

kotvu. Kotvy se používají zejména pro zajištění stability hlubších stavebních jam, pro 

zachycení zemních tlaků pažící konstrukce. U záporového pažení se nejčastěji se provádí 

dočasné pramencové horninové kotvy o dvou a více pramencích, jejich životnost je 

obvykle omezena na 2 roky.  
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Kotva se skládá ze třech hlavních částí, hlavy, táhla a kořene, který je upnut v 

horninovém prostředí pomocí injektáže a měl by sahat až za potenciální smykovou 

plochu. Táhlo je složeno z předpínacích lan o průměru 15,5 mm a opatřeno protikorozní 

ochranou. Hlavní funkcí kotev je přenos tahových sil z hlavy přes táhlo a kořen do 

horniny. Únosnost kotvy je dána především počtem pramenců (1 až 12 pramenců), 

kvalitou použitého materiálu, délkou kořene a geotechnickými vlastnostmi horninového 

prostředí. Sklon šikmé kotvy bývá něco mezi 15-30°. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 4.3 Schéma trvalé pramencové horninové kotvy 

 

Při zhotovení kotvy se postupuje následovně, nejprve je proveden vrt, který se vyplní 

cementovou zálivkou a osadí se kotva. Kotvy jsou vyráběny v centrální výrobně na 

automatické lince na povlékání pramenců. Na stavbu se dopravují smontované a 

připravené na osádku do vrtu. Vrty se hloubí rotačním nebo rotačně-příklepovým 

způsobem středněprofilovými vrtnými soupravami. Dále se pokračuje injektáží kořene 

cementovou injekční směsí přes injekční trubku. Po jeho zatvrdnutí je táhlo předpínáno a 

ukotveno v hlavě kotvy. Aktivace (předepnutí) kotev se provádí hydraulickým napínacím  

zařízením na hodnoty stanovené projektem. Kvalitu prací při napínání kotev je třeba 

ověřovat zkouškami dle ČSN EN 1537 (73 1051).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 4.4 Příklad aktivace kotev (předepnutí) hydraulickým napínacím zařízením 
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4.2.5. Ocelové převázky 

 

Ocelové převázky tvoří opěrnou konstrukci pro hlavu kotev. Nejčastěji jsou zhotovovány 

z dvojice profilů UPE (UPE 240 až 300) nebo IPE. Provádějí se jako předsazené 

(obvykle ob dvě zápory) v případě dostatečného množství prostoru ve stavební jámě a 

osazují se na kozlíky z plechu tloušťky 10 až 20 mm přivařených k záporám, čímž se 

zajistí požadované natočení převázky podle sklonu kotvy. Další možností jsou převázky 

zapuštěné, které jsou umísťovány mezi stojiny zápor, kdy ani hlava kotvy nepřesahuje 

vnitřní líc pažení. U tohoto způsobu je nutné kotvit každou záporu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Detail předsazené kotevní převázky 

 

Záporové pažení s pracovním prostorem lze po skončení své funkce zlikvidovat.  

 

Pracovní postup je následující: 
 

- po položení obvodové drenáže mezi stavbou a pažením vyrabujeme pažiny na výšku 

kolem 1,0 m a prostor mezi stavbou a základovou půdou zasypeme vhodnou 

zeminou, která se po vrstvách hutní, 

- takto postupujeme až k úrovni převázky, nebo k povrchu pažení, 

- pokud je pažení kotvené přes převázku, kotva se deaktivuje a převázka se demontuje 

a vytáhne (kotva se v zemi ponechá), 

- po likvidaci všech pažin a zásypu rýhy na celou výšku vytáhneme zápory (používá 

se při tom speciálního zařízení na principu obráceného beranu, kterým se zápora 

uvolní a povytáhne, návazně se použije mobilního jeřábu). 
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4.2.6. Pilotová stěna 

 

Pilotové stěny představují jednu z nejužívanějších metod pro trvalé pažící konstrukce, 

která je tvořena zpravidla jednou řadou pravidelně, výjimečně i nepravidelně 

rozmístěných vrtaných pilot, jež jsou namáhány na ohyb, resp. mimostředný tlak. 

Pilotové stěny se konstruují pouze z pilot typu "replacement", tj. z pilot vrtaných, ostatní 

typy pilot (displacement) se pro tyto konstrukce nehodí. Provádění pilotových stěn, jakož 

i kontrola nad jejich prováděním se řídí ustanovením evropské normy ČSN EN 1536: 

Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty. 

 

V závislosti na vzájemné osové vzdálenosti pilot a s ohledem na jejich průměr d 

rozeznáváme: 
 

a) pilotové stěny s velkou osovou vzdáleností pilot (volně stojící), kde a > d 

b) pilotové stěny tangenciální, kde a ~ d 

c) pilotové stěny převrtávané, kde a < d 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Příklady pilotových stěn 

 

V nesoudržných zeminách nebo v soudržných při větších osových vzdálenostech bývají 

pilotové stěny poměrně často opatřeny v líci stříkaným betonem, který má za rubem 

provedeny vertikální drény (svislé perforované plastové trubky - husí krky, obalené 

geotextilií) vyvedené dole před líc - k odstranění dešťové vody za rubem stříkaného 

betonu. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.7 Příklad provedené vertikálního drénu 
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Před prováděním stříkaného betonu se provede vertikální drenáž a do pilot se navrtají 

vrty průměr cca 42 mm. Do vrtů se do cementové zálivky osadí zahnuté ocelové trny z 

betonářské výztuže, na které se přichytí vrstva svařované ocelové sítě. Pro stabilizaci sítě 

lze použít vodorovné výztužné pruty položené na trny v pilotách. Potom se provede 

stříkaný beton. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 4.8 Detail osazení kari sítě  

 

Pokud je pilotová stěna navržena jako trvalá, bývá obvykle v hlavách pilot opatřena 

železobetonovým věncem i pokud není kotvená. V líci stěny je z estetických důvodů 

lepší navrhovat místo stříkaného betonu železobetonovou přibetonávku betonovanou do 

bednění a s povrchovou úpravou. 

 

4.3 Materiál 

 

Hlavním dodavatelem záporového pažení bude stavební firma nebo fyzická osoba 

s příslušným strojním parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí 

s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma. Zápory, z důvodu městské 

zástavby, byly zvoleny jako vkládané do předem vyvrtaných vrtů. 

 

4.3.1 Východní část 

 

Východní část stavební jámy bude zabezpečena nekotveným záporovým pažením. Za 

rubem pažení se nachází volný pás šířky cca 2,0 m, dále chodník šířky cca 3,5 m, na 

který navazuje komunikace ulice Vídeňská. Pažení bude odsazeno od budoucího objektu 

o cca 800 mm. Před započetím prací bude po celé délce snížen terén o 1,0 m pod stávající 

úroveň., aby se vyrovnali výškové úrovně. Výkop pro snížení bude svahován ve sklonu 

1:1 a spodní hrana svahu bude od zápor vzdálena min. 700 mm. Pažení je navrženo jako 

trvalé, z důvodu problematického zpětného vytahování ocelových zápor. 

 

 Zápory: 
 

Pro zajištění stavební jámy byly zvoleny nekotvené zápory IPE 400 a IPE 300 po 1,5 až 

2,0 m osazované do vrtu průměru 630 mm se zabetonovanou patou. Celková délka 
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ocelového profilu je 7,0 – 9,0 m. Do zápor přijdou osadit dřevěné pažiny (výdřeva) tl. 

100 mm, prostor za výdřevou bude zasypán a zhutněn. Výdřeva se bude osazovat 

zároveň s těžením stavební jámy pro objekt B – SO 02.  

 

o Výpočet je proveden dle výše uvedených doporučení: 
 

Pro zcela správnou dimenzi musí být rozmístění zápor a celý níže uvedený návrh 

podložen statickým výpočtem zkušenou a k této práci kvalifikovanou osobou. Pro 

statický výpočet by bylo vhodné využit příslušné programy (např. GEO5, Plaxis 2D, atd.) 

   

Uvažuji 3 rozdílné úrovně základ. spáry: 
 

 max. hloubka jámy + doporučená hloubka zápory = navržená délka 

pozn.:(hloubka zápor – nekotvené - uvažuji z důvodů bezpečnosti 4 m) 

- 3,95 + 4 ≈ 9 m 

- 3,4 +4 ≈ 8m 

- 2,8 + 4 ≈ 7 m 

 

 délka pažených částí/vzájemná vzdálenost profilů (doporučeno I profily po 

1,5 až 2,5 m – obvykle 1,8 a 2,0 m) = počet kusů  

-71/ 1,8 ≈ 39,5ks  

-po grafickém znázornění je konečný návrh 41 kusů. 

 

 Profily IPE jsou opět vybrány na základě již zmíněných doporučení. A 

také kvůli svému tvaru→ stanovená šířka umožňuje přiměřeně snadné 

vkládání výdřevy mezi příruby pažin a větší hloubka je vhodná pro 

zapuštění převázky kotvy. 

 

Další výpočet potřebného materiálu je uveden v příloze, která je součástí tohoto 

technologického předpisu.  

 

Tab. 4.1 Výpis zápor 
 

Č. zápory Profil Délka Hlava zápory Pata zápory 
Hmotnost 

zápory 

[-] [-] [ m ] [ m.n.m ] [ m.n.m ] [ kg ] 

Z1 IPE 400 9,00 209,22 200,22 596,70 

Z2 IPE 400 9,00 209,18 200,18 596,70 

Z3 IPE 400 9,00 209,13 200,13 596,70 

Z4 IPE 400 9,00 209,10 200,10 596,70 

Z5 IPE 400 9,00 209,07 200,07 596,70 

Z6 IPE 400 9,00 209,02 200,02 596,70 
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Z7 IPE 400 9,00 208,98 199,98 596,70 

Z8 IPE 400 9,00 208,93 199,93 596,70 

Z9 IPE 400 9,00 208,88 199,88 596,70 

Z10 IPE 400 9,00 208,78 199,78 596,70 

Z11 IPE 400 9,00 208,73 199,73 596,70 

Z12 IPE 400 9,00 208,74 199,74 596,70 

Z13 IPE 400 9,00 208,70 199,70 596,70 

Z14 IPE 400 9,00 208,65 199,65 596,70 

Z15 IPE 400 9,00 208,61 199,61 596,70 

Z16 IPE 400 9,00 208,56 199,56 596,70 

Z17 IPE 400 9,00 208,50 199,50 596,70 

Z18 IPE 400 9,00 208,43 199,43 596,70 

Z19 IPE 400 8,00 208,32 200,32 530,40 

Z20 IPE 400 8,00 208,22 200,22 530,40 

Z21 IPE 400 8,00 208,13 200,13 530,40 

Z22 IPE 400 8,00 208,07 200,07 530,40 

Z23 IPE 400 8,00 208,02 200,02 530,40 

Z24 IPE 400 8,00 199,97 191,97 530,40 

Z25 IPE 400 8,00 199,93 191,93 530,40 

Z26 IPE 400 8,00 199,87 191,87 530,40 

Z27 IPE 400 8,00 199,80 191,80 530,40 

Z28 IPE 400 8,00 199,73 191,73 530,40 

Z29 IPE 300 7,00 200,67 193,67 295,40 

Z30 IPE 300 7,00 207,60 200,60 295,40 

Z31 IPE 300 7,00 207,53 200,53 295,40 

Z32 IPE 300 7,00 207,45 200,45 295,40 

Z33 IPE 300 7,00 207,38 200,38 295,40 

Z34 IPE 300 7,00 207,30 200,30 295,40 

Z35 IPE 300 7,00 207,22 200,22 295,40 

Z36 IPE 300 7,00 207,15 200,15 295,40 

Z37 IPE 300 7,00 207,09 200,09 295,40 

Z38 IPE 300 7,00 207,05 200,05 295,40 

Z39 IPE 300 7,00 207,01 200,01 295,40 

Z40 IPE 300 7,00 206,91 199,91 295,40 

Z41 IPE 300 7,00 206,81 199,81 295,40 

Celková plocha pro výdřevy 229,40 m2 

Celková potřeba betonu C 12/15 – pata vrtu 59,8m3 
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4.3.2 Pažení u objektu Vídeňská 24 

 

Pro zajištění stávajícího objektu Vídeňská 24 byla zvolena pilotová stěna s rozestupy 

s převazovým trámcem v hlavách. Piloty průměru 900 mm jsou od sebe osově vzdáleny 

1,3 m. Pažení je navrženo jako trvalé. 

 

 Pilotová stěna: 
 

Piloty jsou navrženy průměru 900 mm dl. 7,5 m – 11, 5m, osově vzdáleny 1,3 m. Beton 

pilot bude C25/30 XC2, vyztuženy budou armokošem z oceli 10 505 R. Hlava pilot je na 

úrovni 208,28 m n.m. Povrch pilotové stěny bude opatřen pro vyrovnání povrchu 

stříkaným betonem min. tl. 80 mm, vyztuženým 1 KARI sítí 6/150x150. 

 

Navržení odpovídá již vypracované projektové dokumentaci. Tato pilotová stěna byla 

součástí výkresové dokumentace vrtaných pilot, která mi byla poskytnuta od firmy 

Komfort a.s..  

 

 Převazový trámec: 
 

Hlavy pilot budou svázány po celé délce průběžným převazovým trámcem šířky 1000 

mm, výšky 500 mm. Délka převazového trámce je 14,1 m. Převazový trámec bude z 

betonu C25/30 XC2, vyztužený ocelí 10 505 R. 

 

 

 Tab. 4.2 Materiál pro pilotovou stěnu  
 

Materiál Označení Počet  Poznámka Množství celkem 

Vrty V1 – V11 11ks Ø 900 mm, dl. 7,5 m – 11,5m 89 m 

Beton  C25/30 XC2 - na piloty 56,62 m3 

Armokoš A1 – A11 11ks 10 505 R, 10 216 E 3,25 t 

Beton C25/30 XC2 - na převazový trámec 7,05 m3 

Výztuž 10 505 R - na převazový trámec 0,317 t 

Kari síť KH 20 8 ks 6/150x150, (2 x 3 m š x d) 48 m2 

Stříkaný beton B20 m2 tl. 80mm 42,3m2 

 

4.3.3 Západní část 

 

Západní část stavební jámy bude zabezpečena pomocí kotveného záporového pažení. 

Výkop bude proveden ve 3 úrovních až na úroveň 208,70 m n.m. Úrovně jsou navrženy 

z důvodů provedení kotev, abychom dosáhli požadovaného výsledku, navrhla jsem výšku 

0,5 m pro snadnou a bezproblémovou manipulaci s materiály a se stroji. Pažení je 

odsunuto o cca 800 mm od budoucího objektu.   
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 Zápory: 
 

Pro zajištění stavební jámy byly zvoleny zápory IPE 400 a IPE 240 á 1,8 – 2,0 m 

osazované do vrtu průměru 630 mm se zabetonovanou patou. Celková délka ocelového 

profilu je 8,0 – 12,0. 

 

Do zápor přijdou osadit dřevěné pažiny (výdřeva) tl. 100 mm, prostor za výdřevou bude 

zasypán a zhutněn. Výdřevu osazovat opět zároveň s těžením. Zápory opatříme 

protikorozním nátěrem pro prodloužení životnosti. Betonová pata bude provedena až po 

hranu konečného budoucího výkopu. 

 

 Kotvy: 
 

Kotvy jsou navrženy uprostřed každého druhého pole mezi záporami. 

 

Kotvy K1 až K10: 
 

- kotvy jsou navrženy jako trvalé 5 pramencové z pramenců Lp 15,5 /      

  1800, 

- volná délka kotvy 4,5 m, 

- kořen kotvy 9,0 m, 

- sklon kotev 25°. 

 

Kotvy K11 až K16: 
 

- kotvy jsou navrženy jako trvalé 3 pramencové z pramenců Lp 15,5 / 

1800, 

- volná délka kotvy 3,5 m, 

- kořen kotvy 5,0 m, 

- sklon kotev 25°. 

 

Síla z kotev je na zápory přenášena pomocí převázek. Kotvy budou osazeny do vrtů 

vyplněných cementovou zálivkou. Zálivka a injektážní směs cementová c:v = 2,5:1, 

cement CEMII/A-S 32,5 

 

o Injektáž: 
 

Injektáž bude prováděna vzestupně po etážích dl. 500 mm pomocí dvojitého obturátoru 

na požadovaný konečný tlak. 

 

o Napínání: 
 

Napínání kotev lze zahájit nejdříve za 8 dní po ukončení injektáže kořene. Napínání dle 

ČSN EN 1537 nebo ON 73 1008 
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 Převázky: 
 

Převázky budou zhotoveny z dvojice profilů I320, I300, I240. Převázky budou v polích s 

kotvami, délka převázek je 2,6 m. Převázky budou opatřeny protikorozním nátěrem pro 

prodloužení životnosti. Převázku pomocí přivařeného plechu nebo úpalků z I profilů 

připevnit ve sklonu 25° na záporu. 

 

o Výpočet je proveden dle výše uvedených doporučení: 
 

Pro zcela správnou dimenzi musí být rozmístění zápor a celý níže uvedený návrh 

podložen statickým výpočtem zkušenou a k této práci kvalifikovanou osobou. Pro 

statický výpočet by bylo vhodné využit příslušné programy (např. GEO5, Plaxis 2D. atd.) 

 

Uvažuji 3 rozdílné výškové úrovně: 
 

 max. hloubka jámy + doporučená hloubka zápory = navržená délka 

pozn.:(hloubka zápor – kotvené - uvažuji na min 2,5 a 3 m), 

- 8,25 + 3 ≈ 12 m 

- 6,75 + 2,5 ≈ 10 m 

- 5,25 + 2,5 ≈ 8 m 

 

 délka pažených částí/ vzájemná vzdálenost profilů (doporučeno I profily 

po 1,5 až 2,5 m – obvykle 1,8 a 2,0 m) = počet kusů  

-59,8/ 1,8 ≈ 33ks  

-po grafickém znázornění je konečný návrh 32 kusů. 

 

 Profily IPE jsou opět vybrány na základě již zmíněných doporučení. A 

také kvůli svému tvaru→ stanovená šířka umožňuje přiměřeně snadné 

vkládání výdřevy mezi příruby pažin a větší hloubka je vhodná pro 

zapuštění převázky kotvy. 

 

 Horninové kotvy pro zabezpečení pažin vždy ob jedno pole 

Počet kotev = počet zápor/2(ob jedno)  

-33/2* = 16,5 ks….. konečný návrh je 16 kusů 

 

 Sklon šikmé kotvy bývá něco mezi 15-30° - navrhuji 25° 

 

 Přibližná délka kotvy včetně táhla: 
 

-K1 až K10 
 

 -Lk = 6+1,4*(h-4)+0,4*h                         h…pr. hloubka staveb.jámy 

 -Lk = 6+1,4*(7,5-4)+0,4*7,5 = 13,09m 

 -Lh (půdorysně) = 0,94*Lk 

 -Lh (půdorysně) = 0,94*13,09 = 13,07m 
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      …..navrženo:  

- volná délka kotvy 4,5 m 

- kořen kotvy 9,0 m 

- celková délka 13,5m 

- průměr 15,5 mm…nejčastěji používaný 

 

- K11 až K16 
 

 -Lk = 6+1,4*(h-4)+0,4*                           h…pr. hloubka staveb.jámy 

 -Lk = 6+1,4*(4,75-4)+0,4*4,75 = 8,95m 

 -Lh (půdorysně) = 0,94*Lk 

 -Lh (půdorysně) = 0,94*8,95 = 8,41m 

 

      …..navrženo:  

- volná délka kotvy 3,5 m 

- kořen kotvy 5,0 m 

- celková délka 8,5m 

- průměr 15,5 mm…nejčastěji používaný 

 

Další výpočet potřebného materiálu je uveden v příloze, která je součástí tohoto 

technologického předpisu.  

 

Tab. 4.3 Výpis zápor 
 

Č. zápory Profil Délka Hlava zápory Pata zápory 
Hmotnost 

zápory 

[-] [-] [ m ] [ m.n.m ] [ m.n.m ] [ kg ] 

Z1 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z2 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z3 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z4 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z5 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z6 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z7 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z8 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z9 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z10 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z11 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z12 IPE 400 12,00 216,95 204,95 795,60 

Z13 IPE 400 10,00 215,45 205,45 663,00 

Z14 IPE 400 10,00 215,45 205,45 663,00 
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Z15 IPE 400 10,00 215,45 205,45 663,00 

Z16 IPE 400 10,00 215,45 205,45 663,00 

Z17 IPE 400 10,00 215,45 205,45 663,00 

Z18 IPE 400 10,00 215,45 205,45 663,00 

Z19 IPE 400 10,00 215,45 205,45 663,00 

Z20 IPE 400 10,00 215,45 205,45 663,00 

Z21 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z22 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z23 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z24 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z25 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z26 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z27 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z28 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z29 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z30 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z31 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Z32 IPE 240 8,00 213,95 205,95 245,60 

Celková plocha pro výdřevy 400,25 m2 

Celková potřeba betonu C 12/15 – pata vrtu 32,2m3 

 

 

Tab. 4.4 Převázky pilot 
 

 

Č. převázky Profil 
Délka 

převázky 

Hmotnost 

převázky 

[-] [-] [ m ] [ kg ] 

P1 I 320 2,60 158,60 

P2 I 320 2,60 158,60 

P3 I 320 2,60 158,60 

P4 I 320 2,60 158,60 

P5 I 320 2,60 158,60 

P6 I 320 2,60 158,60 

P7 I 300 2,60 140,92 

P8 I 300 2,60 140,92 

P9 I 300 2,60 140,92 

P10 I 300 2,60 140,92 

P11 I 240 2,60 94,12 
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P12 I 240 2,60 94,12 

P13 I 240 2,60 94,12 

P14 I 240 2,60 94,12 

P15 I 240 2,60 94,12 

P16 I 240 2,60 94,12 

 

Tab. 4.5 Výpis kotev 
 

Poč. 

pramenců 

Typ 

pramenců 
Sklon 

Volná 

délka 
Kořen 

Celk. 

délka 

Hlava 

piloty 
Předp. síla 

[ks] [ - ] [ ° ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m.n.m ] [KN] 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 214,45 400 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 214,45 400 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 214,45 400 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 214,45 400 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 214,45 400 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 214,45 400 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 213,45 400 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 213,45 400 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 213,45 400 

5 Lp 15,5/1800 25 4,5 9 13,5 213,45 400 

3 Lp 15,5/1800 25 3,5 5 8,5 211,45 240 

3 Lp 15,5/1800 25 3,5 5 8,5 211,45 240 

3 Lp 15,5/1800 25 3,5 5 8,5 211,45 240 

3 Lp 15,5/1800 25 3,5 5 8,5 211,45 240 

3 Lp 15,5/1800 25 3,5 5 8,5 211,45 240 

3 Lp 15,5/1800 25 3,5 5 8,5 211,45 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9 Řez převázkou v místě kotvy 



152 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.10 Půdorys kotveného záporového pažení 

 

4.3.4 Doprava 

 

Dovoz ocelových IPE profilů a armokošů na stavbu bude pomocí tahače s návěsem 

Mercedes-Benz Actros 1846 LS z velkoobchodu s hutním materiálem FeroStal a.s. se 

sídlem na ulici Zaoralova 15, Brno - Líšeň, 628 00. Trasa je délky 5,4 km a 

předpokládaná doba je cca 9-15 minut (více viz kapitola č. 2 – Řešení širších dopravních 

vztahů). 

 

Beton bude zajišťovat pomocí autodomíchávače betonárna STAPPA mix, spol. s.r.o, 

Heršpická 11, 639 00 Brno, která je vzdálená 1,8 km od stavby. 

 

Dřevěné fošny se budou dovážet z Líšně. Přesnější adresa: Pila Belcredi Líšeň 

s.r.o., ulice Kučerova (za fotbalovým hřištěm) 628 00 Brno-Líšeň. Délka trasy je 12 km. 

Tento materiál bude opět dovážen pomocí nákladního automobilu Tatra 815-2.  

 

Manipulace materiálu na stavbě bude zajišťovat autojeřáb Tatra AD 20 popř. i rypadlo-

nakladač JCB 3 CX SM. 

 

o Převzetí materiálu: 
 

Provádí buď stavbyvedoucí, nebo osoba jim pověřená. Při předání se musí vizuálně 

prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. Zápisy z předání 

materiálu musí být zaznamenány do stavebního deníku, buď osobou, která převzala 

materiál, nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat.  

 

4.3.5 Skladování 

 

Skladování ocelových prvků (armokoše, IPE profily,…) bude na dřevěných prokladcích, 

nejlépe na zpevněném povrchu s možností odvodnění. Pokud budeme prvky skládat na 

sebe, je nutné prokládat prvky dřevěnými prokladkami, aby se nepoškodily. Prokladky 

klademe od kraje 1/10 délky příslušného prvku, nebo 30 mm a dále po 1,5 m. 

Nezapomeneme přikrýt plachtou, kterou řádně upevníme buďto provazy, nebo ji 

přitížíme prkny, aby chránila výrobky před nepříznivými klimatickými vlivy. 
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KARI sítě se uskladní na dřevěných paletách pod plachtou a hřebíky v uzamykatelném 

skladu. 

Fošny budou opět pod plachtou, nejlépe na paletách, které budou vynášet dřevo nad 

zemský povrch, a tím nebude vlhnout. 

 

Veškerý materiál musíme chránit před mechanickým poškozením. Zásobování materiálu 

včetně umisťování na skládce při vlastní realizaci si bude zajišťovat sám stavbyvedoucí, 

s ohledem na výše zmíněné základní zásady, který má přesný přehled o tom, jak se 

zásoby materiálu tenčí a jaká je dodací lhůta od jednotlivých dodavatelů. 

 

Strategie zásobování je zásobovat stavbu metodou just in time. 

 

4.4 Převzetí pracoviště 

 

Staveniště bude převzato hlavním zhotovitelem a pracoviště bude předáno zástupci 

subdodavatele. Subdodavatel provede požadované práce na zajištění stavební jámy. Před 

začátkem musí být hotové ty práce, po nichž bude následovat samotné provádění 

záporového pažení a pilotové stěny.  Jedná se odstranění stávajících plotů z drátěného 

pletiva a odstranění stávajících stromů, také sejmutí a odvezení ornice o tl. 650 mm., 

potřebné zařízení staveniště a oplocení celého staveniště před započetím stavby. Dále 

budou provedeny hrubé terénní úpravy pro výstavbu obslužné komunikace SO13 a vjezd 

na staveniště + pláň pro pažení a bude již provedena přeložka trafostanice. 

 

Prohlídka pracoviště se provede vizuálně a případně se doopraví problémy, které by 

vedly k špatné práci při provádění zápor a pilotové stěny  

 

V rámci zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou 

etapu, stav komunikací, stav a rovinnost skladovacích ploch. Dále bezpečnost a 

provozuschopnost strojů pro tuto etapu. Jelikož tuto činnost provádí subdodavatel, musí 

mít zajištěn vstup na staveniště všem svým pracovníkům. Subdodavatel bude mít 

umožněn přístup ke zdroji elektrické energie a zdroji vody.  

 

Výsledkem převzetí pracoviště bude podepsaný zápis o předání a převzetí pracoviště a 

také musí být stavbyvedoucím proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním 

protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel prohlašuje svůj souhlas se 

správností provedení předchozích prací a zavazuje se provést práce následující v 

odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou dokumentací stavby. 
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4.5 Obecné pracovní podmínky 

 

Zřizování záporového pažení a práce spojené s touto technologií jsou klimaticky 

omezené jen za velmi nízkých teplot, za velmi silného větru, za hustého sněžení a deště a 

za snížené viditelnosti, která by ohrožovala bezpečnost pracovníků.  

Pro zajištění plynulého průběhu práce a dosažení kvalitních výsledků musí být zajištěno: 
 

 veškeré stavební práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném 

odvětví a všichni pracovníci budou obeznámeni a poučeni o BOZP, 

 veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a 

požadavky investora, 

 na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní komunikace, pro dostatečný pohyb po 

staveništi, 

 na staveništi budou zbudovány šatny, kancelář stavbyvedoucího a přenosné WC, 

 buňky staveniště se budou nacházet blízko vjezdu na staveniště a budou uloženy 

na betonových panelech, 

 vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěna, 

aby nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace, 

 vedoucí zaměstnanci jsou povinni - při každé změně technologického postupu 

nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně seznámit se změnami 

všechny zaměstnance, 

 stavba bude označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“ na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim 

vedou včetně všech vjezdů na staveniště pro vozidla. 

 

o Pažení 
 

Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopů, zabránit poklesu okolního 

území, znemožnit sesuv stěn výkopů a zabránit ohrožení stability hotových nebo 

budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí být takové, 

aby dávaly potřebný pracovní prostor pro manipulaci při provádění stavebních prací. 

 

Pokud se změní stabilita horniny v průběhu prací, je zhotovitel povinen upravit druh 

a rozsah pažení podle skutečných poměrů na staveništi ke spokojenosti stavebního 

dozoru. 

Podmínky použití jednotlivých druhů pažení a pilotových stěn upravují příslušné 

čl. ČSN 733050. 

 

o Pilotová stěna 
 

Pro hloubení piloty se použije technologie předepsaná v dokumentaci. Změna je možná 

jen se souhlasem objednatele/správce stavby. Výjimku tvoří pomocné technologie 

použité např. pro odstranění vrtných překážek.  
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Vyhloubené vrty na konečnou hloubku se zabetonují v nejkratší možné době, vždy v 

jedné směně. Zhotovitel provede taková opatření, aby se zabránilo vniku povrchové vody 

a nečistot do vrtu a porušení zeminy v jeho okolí. 

Pořadí provádění pilot se musí volit tak, aby nebyly poškozeny sousední již vyvrtané 

piloty. Při použití technologií, jež vyvolávají dynamické rázy a vibrace, nebo pokud je 

nebezpečí hydraulického propojení vrtů, je minimální osová vzdálenost dočasně 

zapažených vrtů 6-ti násobek průměru piloty a to tehdy, pokud beton nevykazuje 

dostatečnou pevnost. 

 

o Ochrana přírody a nálezů 
 

Jestliže se při provádění prací vyskytnou nálezy, u kterých nelze vyloučit, že jde o nálezy 

historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o minerální prameny nebo 

jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se podle zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu v platném znění. 

 

Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce, musí mít odpovídající znalosti 

a zkušenosti. Na místě těžby zemin a ukládání a hutnění sypanin musí být po celou dobu 

technologických procesů pracovník s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je 

odpovědný za tyto práce včetně technologické dopravy. 

 

4.6 Personální obsazení 

 

Pracovní četa musí mít svého vedoucího pracovní čety, který řídí práce. Tento pracovník 

zodpovídá za provedení stavebních prací, určuje postup práce dle technologického 

předpisu. Kontroluje provedení vrtů, osazení zápor, zabetonování pat, jakost armokošů, 

kvalitě betonování a odpovídá za bezpečnost při práci. 

 

Dále vede veškeré potřebné a předepsané dokumentace a je povinen i za správné 

informování zástupce TD objednatele nebo projektanta o změnách nebo odchylkách od 

očekávaných podmínek. 

 

Složení pracovní čety: 
 

 Provedení vrtu, vč. osazení a vytyčen:  
 

1x geodet 

1x řidič vrtné soupravy 

1x řidič autojeřábu – spouštění IPE profilů (do vrtů) 

1x řidič nákladního automobilu – dovoz IPE profilů 

3x pomocník 

1 x řidič autodomíchávače 
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 Výkop stavební jámy:  
 

1x řidič rýpadla – nakladače 

2x pomocník 

2x řidič nákladního automobilu  

2x pracovníci pro nařezání přesných délek výdřevy 

2x pracovníci pro vkládání výdřevy mezi pažiny 

1x řidič vrtné soupravy pro pramencové kotvy 

2x pracovníci na manipulaci s pramencovou  kotvou, včetně zanijketování jejího kořene,   

     osazení převázky a napnutí 

 

 Pilot. stěna:  
 

1x řidič vrtné soupravy 

1x řidič autojeřábu 

2x pomocník 

2x železáři 

1x betonář 

1x řidič rypadlo-nakladače 

2x řidič nákladního automobilu 

1x řidič autodomíchávače 

2x pracovníci pro odbednění trámce, přibití armatury a provedení stříkaného betonu 

1x obsluha čerpadla beton. směsí 

 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce 

musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně 

stanoveny a v souladu se zákonem 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. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

4.7 Stroje a pracovní podmínky 

 

4.7.1 Stroj pro vrty 
 

 

 Vrtná souprava Bauer BG 18 H  
 
 

Váha stroje:  45 000 kg 

Výška soupravy:  15,60 – 16,80 m 

Převozní šířka soupravy:  3,00 m 

Pracovní šířka soupravy:  4,00 m 
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Délka soupravy:  6,55 m 

Max. hl. vrtu:  do 24 m 

Vrtné nástroje:  od 620 mm do 1520 mm 

 

Pažnicové kolony:  620 mm, 

  880 mm,  

 1220 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     Obr. 4.11 Vrtná souprava 
 

 

 Maloprůměrová vrtná souprava KELEMM KR 702-2 
 

Váha stroje:  4 000 kg 

Šířka soupravy:  750  mm 

Výkon:  95/55 kW 

Head room  > 2,2 m 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.12 Vrtná souprava KELEMM KR 702-2 

 

4.7.2 Stroj pro betonářské práce 

 

 Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C 

 

Jmenovitý objem:  8 m
3
 

Délka: 6358 mm 

Šířka: 2400 mm 

Průměr bubnu: 2300 mm 
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Průjezdná výška: 2507 

Hmotnost nástavby:  3 220 kg 

Celk. hmotnost cca:  12 700 kg 

Celk. přípustná hmotnost:  32 000 kg 

Pro transport betonových směsí: 19 300 kg 

Výkon motoru:  267 kW 

 

 

 

 

 Obr. 4.13 Autodomíchávač Stetter 

 

 Pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 137 Deutz 

 

Skutečná výkonnost:  125 l/s 

Jmenovitý provozní tlak:  7 barů 

Objem olejového systému:  13 l 

Hladina akustického výkonu:  99dB(A) 

Hladina akustického tlaku:  71dB(A) 

Maximální okolní teplota:  50°C 

Ventily výstupu vzduchu:  3 x 3/4" 

Hmotnost:  1800kg  

 

 

 

 

                                                                            Obr. 4.14 ATLAS COPCO XAS 137 Deutz 

 

 Čerpadlo betonových směsí KCP 40RX-170 

 

Čerpací baterie:  D-150x1000 

Výkon motoru:  54 kW 

Max. tlak:  76 bar 

Max. dopravní výkon:  35 m
3
/h 

Průměr doprav. válce:  150 mm 

Zdvih doprav. válce:  1000 mm 

Počet zdvihů:  32 min
-1

 

Hmotnost:  2270 kg 

Max. teoret. výlož. délka:  300m 

Max. teoret. výlož. výška:  100m  

 

 

                  Obr. 4.15 Čerpadlo SCHWING SP 500 
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4.7.3 Stroje pro nasypání a odvoz zeminy 

 

 Rypadlo-nakladač JCB model 3CX SM  
 

Provozní hmotnost:  8136 kg 

Hloubková lopata:  0,23 m
3
 

Lžíce:  1 m
3
 

Dosah hloubkové lopaty:  5,46 m 

Maximální cestovní rychlost:  40,6 km/h 

Pohotovostní hmotnost:  2630 kg 

Užitečná hmotnost:  3320 kg 

Max. výkon motoru: 63 kW                       

 

           

 

 

 

                                                                                        Obr. 4.16 Rypadlo JCB 3 CX  SM 

 

 Nákladní automobil se sklápěcí korbou TATRA 815-2 
 

Užitná hmotnost:  9,1 t 

Pohotovostní hmotnost:  11,3 t 

Max. celková hmotnost vozidla:  19 t 

Objem korby:  8 m
3
 

Rozměr korby:  4,3x2,5x1m 

 

 
 

         

 

 

 

    Obr. 4.17 Tatra T815-2 

 

4.7.4 Stroj pro dovoz a manipulaci zápor, armokošů a dovoz vrtné 

soupravy 

 

 Tahač s návěsem Mercedes-Benz Actros 1846 LS  
 

 

Celková nosnost nákladu:  24 t (návěs = plachta - 3str. shrnovačka) 

Ložný prostor - objem :  93 m3 

Ložný prostor – rozměr:  (d) 13,70 x (š) 2,50 x (v) 2,75 m 
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Možnost nakl./vykl :  bokem, zadem, jeřábem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.18 Tahač s návěsem Mercedes Benz Actros 1846 LS 

 

 Tažná souprava: – pro přepravu vrtné soupravy 
 

 Tahač: MAN 33.464 DFLT 

 Návěs: Goldhofer STZ-L6-62/80F1AA 

 

Nosnost:  61,5 t  

Celková délka:  21,7 m – 37,75 m 

Šířka:  2,55 m – 3,0 m 

Horní hrana návěsu nad vozovkou: 900 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.19 Tažná souprava 

 

 Autojeřáb Tatra AD 20 
 

Délka:  7,8 m 

Šířka:  2,45 m 

Výška: 3,36 m 

Šířka s vys. opěrami: 5,6 m 

Celková hmotnost: 23 000 kg 

Nosnost: 20 000 kg 

Vyložení:  7,8 m 

Vyložení s nástavci:  26,80 m                            
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Obr. 4.20 Autojeřáb Tatra AD 20 

 

4.7.5 Nářadí 

 

Geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem, ocelové pásmo, lopata, rýče, 

vicekilové palice, metr, svářečka 

 

4.7.6 Pomůcky při práci na ochranu BOZ 

 

Pracovní obuv, ochranná přilba, pracovní rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle žádá-li 

si to práce. 

 

4.8 Pracovní postupy 

 

4.8.1 Přípravné práce 

 

V první fázi provedeme vytyčení stavební jámy (pomocí kolíků, laťových křížů, 

profilových a rohových laviček) a vytyčení vrtů pro zápory a piloty. Vytyčení stavební 

jámy se provede pomocí výše uvedených pomůcek a zachytí se tím důležité body, které 

vystihují objekt. Ty zaznačíme vtlučením hřebíků, ryskami či zářezy. Díky tomu můžeme 

přesně zaměřit i správné polohy již zmíněných zápor a pilot podle projektové 

dokumentace pro zřízení záporového pažení a pilotové stěny. Tyto práce provádí odborná 

osoba (geodet), který s pomocí dvou dělníku zaměří potřebné body pro vyznačení a 

vytyčení všech potřebných pozic. Důležité je i následné zpětné zaměření a vyhotovení 

protokolu o skutečném zaměření.  

 

Každý vrt pro záporu a pilotu bude označen kolíkem z betonářské oceli s červeně 

označeným vrcholem. Kolík je průměru d= 20 mm a délky 300 mm. Kolík se většinou 

zatlouká obyčejně s úrovní terénu, aby nedošlo k jeho posunu a aby netvořil překážky pro 

pohybující se mechanismy.  

 

Vrty se budou provádět pomocí rotačně náběhového vrtání v průměrech 630 a 900 mm. 

Vrty, budou hloubeny jako pažené, protože není zaručeno, že při procesu vrtání budou 

stěny dostatečně stabilní. Při vrtání se vytěžená zemina bude sypat na okolní terén, kde 
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zůstane do doby, kdy bude vnesen IPE profil do vrtu a jeho spodní část, zápora, bude 

zabetonována. Pak bude shrnuta kolovým nakladačem JCB zpět. Přebývající zemina a 

zemina z pilot bude po výstavbě pilot. stěny  naložena a odvezena na skládku do 

Černovic. 

 

Rotační náběhové vrtání se provádí pomocí speciálního nářadí. Použití vrtáků se rozlišuje 

podle toho, v jaké zemině vrtáme dle geologického průzkumu. 

Ne každý vrták se dá použít pro danou zeminu. (viz obr. 4.21) 

  

 

 

   Obr. 4.21 Nástroje pro vrtání  
 

          Legenda popisků: 
 

Vrtné nástroje:     

 a) vrtný hrnec (šapa) 

 b) vrtný šnek (spirál) 

 c) vrtací korunka 

 d) jednolanový drapák 

 e) dláto 

Legenda:       

 1) vrtná tyč 

 2) ovladač vyklápění dna 

  3) vrtný hrnec 

 4) dno vrtného hrnce 

     s výměnnými zuby 

  5) centrátor 

  6) tělo 

  7) závitky šneku 

  8) výška závitu   

  9) řezací zuby 

  10) závěs 

  11) rolny 

  12) lopatky 

  13) břit 

 

 

 

Vrtný hrnec  - vrtné nářadí tvaru válce se dnem sloužící k rotačně    

  náběrovému,     

                                           vrtání, upevněné svoji horní částí na vrtací tyč (Kelly), 

- opatřen řezacími destičkami nebo zuby, příslušnými výřezy  

   k nabírání zeminy a odklopným dnem, 

- je vhodný pro písčité a štěrkovité zeminy, suché i zvodnělé a   

   pro skalní horniny. 
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Vrtný šnek  - vrtné nářadí, které je na povrchu opatřeno závity ve formě  

                                           spirály a na koci zuby, sloužící k rotačně náběrovému vrtání, 

 - je vhodný pro soudržné zeminy. 

Vrtací korunka  - pro provrtání složek skalních hornin. 

Jednolanový drapák  - se používá pro těžení balvanů. 

Vrtné dláto  - pro rozbíjení vrtných překážek nebo k prohloubení vrtu do   

    tvrdého podloží. 

 

V našem případě bude použit vrtný šnek, vrtný hrnec. Pokud se vyskytne překážka, která 

nepůjde provrtat, bude použito vrtné dláto. 

 

4.8.2 Vlastní postup  

 

V první fázi započneme s vrty o průměru 630 mm v západní části staveniště. Začneme od 

zápory č. 32 a dále postupujeme až k zápoře č. 1. Při hloubení vrtů vkládáme pažnice, 

které průběžně zavrtáváme. Až se dostane s pažením k úrovni povrchu zeminy, musíme 

pažnici nastavit a opět při hloubení postupně zavrtáváme. K pažení vrtů se používá, 

ocelová spojovací roura, jež se instalují přímo pomocí speciálního nástroje na vrtné 

soupravě. Vrtání se provádí vrtákem příslušného průměru. Vrtací zařízení ustaveno, tak 

aby se hrot vrtaného nástroje dotýkal vytyčovacího kolíku. Poté kolík odstraníme a 

započne samotné vrtání.  

 

Hydraulické vrtací zařízení musí být svislé v obou směrech na sebe kolmých. Svislost je 

kontrolována kalibrovanou vodováhou. Výkyvný pohyb vrtacího zařízení se ustálí ručně 

(pomocí dvou pomocných dělníků). Poté co dovrtáme vrt, který je řádně zapažen, bude 

provedeno čištění vrtu a kontrola jeho délky. Následuje osazení zápor, které jsme opatřili 

protikorozním nátěrem pro prodloužení životnosti. Zápory se po vycentrování opřou o 

dno vrtu a u jeho ústí se poloha zajistí klíny. Kontrolujeme hlavně jejich svislost a 

správnou polohu ve vrtu. Následuje zalití pat v úrovni pode dnem výkopu betonem C 

12/15 pomocí betonových trub a zásyp zeminou až do úrovně stávajícího terénu 

s postupným vytahováním pažnice. 

 

Poté se přemístíme k východní straně staveniště a začínáme se záporou č. 41 a 

pokračujeme stejným postupem jako v západní části až k zápoře č. 1. Poté co uděláme 

poslední vrt zápor, přeměníme vrták o průměru 900 mm a pokračujeme v budování 

pilotové stěny. Dodržujeme stejné zásady při vrtání, které už byly zmíněny. Po dočištění 

a pročištění vrtu jej vrtmistr přeměří a předá mistrovi. Vrty se musí chránit před 

znečištěním, povrchovou vodou a spadem výkopu z povrchu terénu a před pádem 

různých předmětů do vrtů.  

Výztuž pilot je tvořeno armokoši z oceli 10 505, jejichž délku a skladbu určuje projekt. 

Armokoše budou připraveny předem a do vrtů se zapouští vcelku, svisle a centricky. 
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Armokoše se skládají z podélné výztuže, příčné výztuže, distančních kruhů a distančních 

koleček. Krytí svislé výztuže 100 mm bude zajištěno distančními betonovými kolečky.  

 Armokoš je tvořen hlavní podélnou nosnou výztuží a dalšími prvky.  

 

Min. krytí dle ČSN EN 1536 je min.: 
 

- 60 mm u pilot s D > 0,6 m nebo, 

- 50 mm u pilot s D ≤ 0,6 m. 

 

Během celé betonáže piloty musí být k dispozici dostatečná zásoba betonu, aby byla 

umožněna plynulá betonáž. Použitý beton musí mít vysokou odolnost proti rozměšování, 

vysokou plasticitu, schopnost samozhutnění, správné složení a konzistenci. Na betonáž 

vrtaných pilot bude použit transportbeton C 25/30 XC2. Vodní součinitel nesmí překročit 

hodnotu 0,6 a konzistence betonové směsi bude na stupni S4, sednutí Abramsova kužele 

160 – 210 mm.  Přestávka mezi zhotovením vrtu, jeho vyčištěním, armováním a 

začátkem betonáže musí být co nejkratší. Před samotnou betonáží se musí provést 

dodatečný průzkum vrtu, abychom se ujistili, že se v zapaženém vrtu nevyskytuje voda. 

 

Betonáž do sucha spočívá v betonování piloty pomocí betonážní roury s násypkou 

umístěné svisle ve středu vrtu tak, aby se zabránilo rozměšování betonu a aby proud 

betonu nenarážel ani na výztuž piloty, ani na stěny vrtu. Vnitřní průměr usměrňovací 

betonážní roury nesmí být větší jak osminásobek velikosti největší frakce použitého 

kameniva a její délka má být alespoň do poloviny hloubky vrtu. Ilustrativní příklad 

takové betonáže je na obrázku č. 4.22.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                      b) 

Obr. 4.22. Příklad osazování vrtu 

a) Betonáž piloty pomocí betonovací roury s násypkou 

b) Osazování vrtu armokošem pomocí vrtné soupravy Bauer BG 15 
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Beton se bude dovážet autodomíchávači z místní betonárny vzdálené od stavby 3-8 minut 

cesty. Jedná se o betonárnu  STAPPA mix, spol. s r.o. 

 

Beton vrtaných pilot nesmí být zhutňován vibrací! 

 

Součástí betonáže pilot zapažených pažnicemi je vytahování ocelových pažnic, které smí 

být zahájeno jen tehdy, je-li dostatečný sloupec betonu v pažnicích, který vyvodí 

dostatečný přetlak: 

- aby se zabránilo vniknutí vody nebo zeminy do vrtu nad patou pažnic a 

- aby nedošlo k povytažení armokoše. 

 

Pažnice se musí vytahovat, pokud má beton ještě dobrou zpracovatelnost. Během 

vytahování pažnic musí být ve vrtu dostatečné množství a výška betonu, tak aby byla 

zachována rovnováha vzhledem k tlaku okolní zeminy. Pažnice je třeba vytahovat zvolna 

a neustále sledovat hladinu betonu, jež klesá v souvislosti s plněním mezikruží betonem a 

může klesnout náhle v souvislosti se zaplněním zapažnicových kaveren. Po vytažení dílů 

pažnic je třeba zkontrolovat pozici armokoše ve vrtu. 

 

Po betonáži všech pilot provedeme zhotovení převazového trámce nad pilotami. 

Převazový trámec je výšky 0,5 m, šířky 1,0 m a celkové délky 14,1 m. Nejprve se 

provede cca 50 mm tlustá vrstva podkladního betonu, aby se zajistila rovná plocha pro 

pokládku výztuže převázky. Poté se na tuto vrstvu uloží samotná výztuž. Jako další krok 

bude zřízení bednění, které bude zafixováno tak, aby nedošlo k jeho deformaci. Následně 

se přévázka vybetonuje za současného vibrování betonu, aby z něj unikly vzduchové 

bubliny a zamezilo se tak vzniku kaveren.  

 

Převázka je s pilotami spojena pomocí pilotové výztuže, která přesahuje nad úroveň 

hlavy pilot až do převázky, a zajišťuje tak provázání a spolupůsobení převázky s 

pilotovou stěnou. Beton musí být následně náležitě ošetřován dle stanovených předpisů. 

 

Současně s prováděním vrtů pro zápory se začne s hloubením stavební jámy. Jakmile 

tedy dokončíme zápory na západní straně staveniště, se vrtná souprava přesouvá 

k východní části a rypadlo-nakladač zahájí výkopové práce na již záporami zajištěné 

straně. Výkop probíhá v maximálních hloubkových pasech 1,5 m (= maximální hloubka 

svislého nepaženého výkopu) na první navrhovanou výškovou úroveň (213,95m.n.m), za 

současného osazování dřevěných pažin pro daný hloubkový pás.  

 

Ocelové převázky, které slouží pro podepření hlavy kotev, se osadí na kozlíky z plechu 

tloušťky 10 až 20 mm přivařených k záporám, čímž se zajistí požadované natočení 

převázky podle sklonu kotvy (25°). Převázky budou zhotoveny z dvojice profilů I320, 

I300, I240 a opatřeny protikorozním nátěrem pro prodloužení životnosti.  
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Rypadlo- nakladač JCB 3CX SM při hloubení ihned nakládá zeminu na nákladní 

automobil T815-2, který ji odváží pryč ze staveniště na skládku do Černovic, vzdálenou 

5,4 km od stavby (přesná adresa: Pískovna Černovice, spol. s r.o., Vinohradská 83, 618 

00 Brno) 

 

Po dosažení první úrovně se vytyčí střed maloprofilového vrtu a poté se pomocí vrtné 

soupravy KELEMM KR 702-2 vyvrtá vrt na potřebnou délku pod úhlem 25˚. Po 

vyčištění se vrt pomocí PVC trubky vyplnění cementovou zálivkou, jejíž poměr c:v je  

2,5:1. Po zainjektování vrtu se osadí příslušná lanová pramencová kotva. Kotvy se na 

stavbu dopravují smontované a připravené na osádku do vrtu. Poté se s požadovaným 

časovým odstupem provede injektáž kořene kotvy pomocí dvojitého obturátoru. Ten 

injektuje vrt postupně po etážích (dl. cca 500mm) za současného sledování předepsaných 

trhacích tlaků zálivky a injektážních tlaků pomocí manometru. Když bude v dané etáži 

dosaženo příslušného tlaku, obturátor se posune do další etáže. Po dokončení injektáže se 

osadí kotevní hlava, která se po technologické pauze (min. 8 dní) předepne pomocí 

hydraulického napínacího zařízení na požadovanou předpínací sílu. 

 

Po napnutí těchto kotev a po realizaci pilotové stěny, začneme s hloubením na druhou 

výkopovou úroveň (212,95 m.n.m) opět u západní stěny. Kde provádíme činnosti 

stejným výše uvedeným postupem. Během technologické pauzy v této úrovni se 

provedou inženýrské sítě pod budoucí místní komunikací SO13. Jedná se o objekty 

SO08, SO09, SO10, SO14, které budou zakončeny šachtami a příslušnými odbočkami. 

Nově vybudované kanalizace využijeme pro zařízení staveniště, viz Technická zpráva 

pro zařízení staveniště - příloha č. 3. 

 

Po dokončení druhé úrovně následuje třetí výkopová úroveň. Jakmile rypadlo-nakladač 

dosáhne požadované hloubky, přemístí se k prostoru stavební jámy č. 03 a posléze do 

jámy č. 01 k východní straně staveniště. Tím uvolní pracovní prostor pro dodělání zbytku 

pažení (které již probíhalo při samotném hloubení) a následnému provedení posledních 

šesti vrtů pro osazení pramencových kotev. Ty se znovu po technologické přestávce, 

která je nutná pro správné provedení, napnou na požadovanou hodnotu. 

 

Během hloubení na konečnou úroveň se provede i sjezd mezi jámami č. 2 a 1 nutný pro 

příjezd vrtných souprav. Sjezd bude o sklonu 20°, šíře 6 m a délky cca 10 m. Tyto 

požadované hodnoty zajistí přímo na stavbě stavbyvedoucí při vlastní realizaci a umožní 

tak bezproblémovou další práci na staveništi. 

 

Současně s výkopem opět odvážíme přebytečnou zeminu na skládku do Černovic pomocí 

nákladního automobilu TATRA 815 – 2. Na mezideponii se ponechá pouze ta část, která 

je nutná na pozdější obsypy a zásypy. Mezi současné probíhající práce se dále řadí i 

vkládání dřevěných pažin mezi příruby zápor u východní strany jámy. Jakmile se uvolní 

prostor u obnažené pilotové stěny, provede se na její líc stříkaný beton.  
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Pozn.: 
 

Pro lepší pochopení a objasnění tohoto navrženého postupu byly vypracovány pracovní 

schémata pro potřebné stroje. Výkresy byly vyhotoveny v programu AutoCad a jsou 

součástí této diplomové práce jako výkresové přílohy. 

Dále jsou přiloženy i výkresy navrženého záporové pažení. Více viz 4. 12. 

 

 Provádění stříkaného betonu 
 

 

- Technologie: 
 

Strojní nanášení betonu na libovolný povrch se provádí suchým nebo mokrým způsobem. 

Sestava pro stříkaný beton se skládá z kompresoru/čerpadla, dopravního potrubí a trysky. 

Využití této technologie je především ve výrobě pažících stěn, nástřiku stěn pro 

vytvoření podkladní vrstvy pod hydroizolace, vyztužování stávajících konstrukcí 

zřízením podpěrného obalu, stabilizaci svahů a stěn tunelů. 

 

- Příprava povrchu: 
 

 

Povrch by měl být čistý, pro dokonalé přilnutí betonové směsi. Očištění se provede 

tlakovou vodou, která zároveň podklad navlhčí, aby neodebíral vlhkost betonové směsi. 

Volně stékající nebo prosakující voda je nežádoucí, zabrání přilnutí betonu a proto je 

nutné místa, kde voda vytéká, dokonale utěsnit. Při nanášení betonu na měkké podklady, 

se doporučuje udělat první vrstvu do tloušťky 15 mm a po jejím zatuhnutí nanášet ostatní 

vrstvy dle potřeby. 

 

- Armování: 
 

 

Šířka ok min 100 mm, při menším rastru se zvyšuje odraz kameniva. Doporučuje se 

též provést první tenkou vrstvu nástřiku pro lepší přilnutí vrstev dalších. Při nanášení 

betonu na dvě vrstvy sítí je vhodné udělat nanesení směsi pouze na první síť a až poté 

upevnit síť druhou a nanášet další vrstvu. Před prováděním stříkaného betonu se provede 

vertikální drenáž a do pilot se navrtají vrty průměr 42 mm. Do vrtů se do cementové 

zálivky osadí zahnuté ocelové trny z betonářské výztuže, na které se přichytí vrstva 

svařované ocelové sítě. Potom se provede stříkaný beton. 

 

- Cement: 
 

 

Cement slouží ve stříkaném betonu jako pojivo. Typ a množství použitého cementu má 

vliv především na pevnost a trvanlivost betonu. V ČR jsou pro stříkaný beton nejčastěji 

využívány portlandské cementy vyšších pevností (např. CEM I 42,5 R). Množství 

cementu je voleno obvykle mezi 370 až 430 kg na m
3
 betonu pro suchý proces a mezi 

400 až 450 kg/m
3 

pro mokrý proces. 
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- Kamenivo: 
 

 

Kamenivo slouží ve stříkaném betonu jako plnivo a jeho kvalita je velmi důležitá, ostatně 

jako u všech speciálních druhů betonu. Při použití kameniva s velikostí zrn do 4 je 

produkt označován jako stříkaná cementová malta, při uplatnění frakcí kameniva nad 4 

mm mluvíme o stříkaném betonu.  

 

Dodržení křivky zrnitosti kameniva je velmi důležité, značný význam mají především 

obsah a vlastnosti jemných frakcí kameniva. Doporučené meze zrnitosti kameniva podle 

je uvedeno obr. 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.23 Doporučené pásmo čáry zrnitosti kameniva pro stříkaný beton (EFNARC 

1996) 
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Suchá směs: 
 

Pro suchou směs by se mělo používat přírodního (nedrceného) kameniva, protože drcené 

kamenivo způsobuje značné opotřebení stříkacího zařízení (hadice, tryska, těsnění). Je-li 

směs příliš suchá, vzniká při stříkání příliš mnoho prachu. Je-li přirozená vlhkost příliš 

vysoká, může to vést k problémům (snížení průchodnosti a zacpávání stroje či hadic). 

Proto by se přirozená vlhkost směsi měla pohybovat mezi 3 až 5,5 %.  

 

Mokrá směs:  
 

Při mokrém stříkaném betonu je třeba sladit složení zrnitosti kameniva zejména s 

požadavky na čerpatelnost betonu. Příliš nízký podíl jemného kameniva vede k 

segregaci, špatné lubrikaci a k ucpávání zařízení. Vyšší podíl jemného kameniva zlepšuje 

přilnavost stříkaného betonu k podkladu a umožňuje docílení vyšší hutnosti výsledného 

betonu v oblasti kontaktní spáry nově nanášené vrstvy a podkladu. 

 

- Voda: 
 

 

Poměr vody a cementu je jedním z nejdůležitějších faktorů pro výslednou kvalitu 

stříkaného betonu. U suché směsi se celkové množství vody skládá z vody přivedené k 

trysce a vlastní vlhkosti obsažené v kamenivu. U tohoto postupu tedy neexistuje předem 

přesně daná hodnota poměru vody a cementu na rozdíl od mokré technologie, protože 

množství přidávané vody je určováno obsluhou trysky. V případě nízké dávky vody 

vzniká okamžitě nadměrná prašnost a u vysokého dávkování nedrží nastříkaný beton na 

svém podkladu a stéká dolů.  

 

Správné dávkování vody se pohybuje okolo součinitele o velkosti 0,5. Množství vody ve 

stříkaném betonu může být účinně korigováno pomocí přísad upravujících 

zpracovatelnost čerstvého betonu. 

 

- Vzdálenost a úhel trysky od povrchu: 
 

 

Ideální je cca 1 m. Při zvětšení nebo zmenšení vzdálenosti se zvyšuje množství 

odpadu, který spadne na zem. Vzdálenost ovlivňuje např. frakce kameniva (čím vyšší, 

tím větší vzdálenost) a též tlak a rychlost stříkané betonové směsi (čím vyšší, tím větší 

vzdálenost). Úhel trysky vůči povrchu je ideální 90°. Jeho změna opět ovlivňuje 

množství odraženého kameniva a tím i odpadu, který nemá celkově činit více než 10-

15% u stěn kolmých a 25-30% u stropů. Odpad se nesmí k dalšímu stříkání opětovně 

použít, degradoval by pevnost nastříkaného materiálu až o 20%. 

 

- Suchý způsob: 
 

Technologie spočívá v dopravě suché směsi pneumatickými čerpadly a vlhčení až v 

místě nástřiku. Směs obsahuje zpravidla urychlující přísadu tuhnutí. 
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o Výhody: 
 

- díky velké rychlosti přepravovaného materiálu (30m/s) se nastříkaná směs dokonale   

  zhutní, 

- maximální vzdálenosti jsou: vodorovná 300 m, svislá 100 m, 

- nižší tlaky a průřezy potrubí (0,6 MPa a max 50 mm), 

- bez nutnosti čištění zařízení mezi pracovními cykly, 

- jednodušší strojní zařízení. 

 

o Nevýhody: 
 

- prašnost. 

- odraz materiálu daný vysokými úsťovými rychlostmi u stříkací pistole. 

- vlhkost směsi koriguje obsluha u pistole. 

 

- Mokrý způsob: 
 

Technologie spočívá v dopravě mokré směsi už od čerpadla betonu hadicemi až 

k místu zpracování. Urychlení směsi pro stříkání ve stříkací trysce tlakem vzduchu. 

 

o Výhody: 
 

- není prašná, lepší pracovní podmínky, 

- přesnější dávkování vody a tím i optimálnější vodní součinitel dle potřeby, 

- lepší přilnavost k povrchu, 

- vyšší výkon nástřiku, 

-možnost nástřiku silnějších vrstev (vzhledem k působení přísad). 

 

o Nevýhody: 
 

- nižší rychlost u trysky – nižší zhutnění nastříkané směsi – nižší pevnost, 

- menší dopravní vzdálenosti, 

- obtížné přerušení výrobního procesu. Po delší přestávce nutno celou soustavu vyčistit, 

- robustnost dopravní soustavy, složitost zřízení. 

 

Pro naši pilotovou stěnu, po zvážení všech výhod a nevýhod, byl zvolen mokrý způsob 

provedení. Hlavním důvodem je prašnost a možný odraz materiálů u suchého provádění a 

lepší přilnavost k povrchu.  

 

 Mokrá směs:  
 

Technologie: 
 

 Nástřik mokrou cestou je technologií, která přináší výrazně lepší výsledky, ale vyžaduje 

podstatně vyšší technologickou kázeň. Výrobu a zpracování betonové směsi svěříme 

výrobci s potřebnou certifikací a to betonárce STAPPA mix, s.r.o.  
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Při dovozu směsi pomocí autodomíchaváče budou převzaty i dodací listy, kde bude 

uvedeno množství cementu, frakce kameniva, příměsí, přísad a vody. Také by se měla 

zaznamenat teplota čerstvého betonu a údaje o době míchání.  

 

Při teplotách čerstvého betonu nad 20 °C může docházet k rychlejšímu zahájení procesu 

hydratace a následně i k ucpávání potrubí při čerpání. Doba zpracování by neměla 

překročit 1,5 hod. K prodloužení doby zpracovatelnosti je možné použít příslušných 

zpomalujících přísad.  

 

Postup nástřiku:  
 

Nástřik provádíme po vrstvách rovnoměrnými (rotačními) pohyby trysky, aniž by se 

přerušovala spojitost nanášení stříkaného betonu. Při velkých tloušťkách stříkaného 

betonu (cca nad 150 mm) je nutno nanášet dvě nebo více vrstev, aby se zabránilo 

odpadávání čerstvého betonu vlastní hmotností. Při delších časových přerušeních 

nástřiku jednotlivých vrstev (více než 24 hodin) je potřebné při nárocích na vysokou 

přilnavost starou vrstvu stříkaného betonu očistit směsí tlakového vzduchu a vody. 

Nástřik provádíme odspodu nahoru, aby se vyloučilo zastříkávání napadaného spadu. 

 

Vzdálenost a směr trysky:  
 

Vzhledem k přepravnímu výkonu a přepravní rychlosti proudu směsi (dané rychlostí a 

množstvím vzduchu) je třeba udržovat odstup stříkací trysky od podkladu ve vzdálenosti 

mezi 1,0 až 1,5 m. Úhel nástřiku, tj. úhel nasměrování trysky k ploše podkladu, musí být 

co nejkolmější. Zmenšení nebo překročení doporučeného odstupu trysky, stejně tak i 

šikmé odklonění trysky od podkladu, snižuje kvalitu zhutnění stříkaného betonu a 

zvyšuje spad. 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.24 Vliv úhlu nástřiku na množství spadu  
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Jak již bylo řečeno, dovozcem betonu bude betonárka STAPPA mix s.r.o, se sídlem na 

Heršpické 11 v Brně. Betonová směs bude dopravena pomocí autodomíchávačů, které ji 

na stavbě nalijí do čerpadla SCHWING SP 500. Odtud bude přesouvána pomocí 

prodlužovací hadice na konci doplněné stříkací tryskou, do které je napojen přísun 

stlačeného vzduchu z pojízdného kompresoru Atlas Copco XAS 137 Deutz. Nastříkávač 

udává rychlost (objem) nezhutněného stříkaného betonu a zároveň ho usměrňuje na místo 

určení, kde se po dopadu na povrch zhutní. 

 

Před započetím nástřiku nesmíme opomenout na kontrolu podkladu (viz výše). Během 

nanášení dodržujeme již uvedená pravidla, jako např. provádění nástřiku po vrstvách 

rovnoměrnými (rotačními) pohyby trysky, vzdálenost trysky od podkladu by měla být 

mezi 1,0 až 1,5 m, úhel nástřiku musí být co nejkolmější, nástřik provádět odspodu 

nahoru atd. 

 

Nespotřebované zbytky směsi při delších přerušeních práce a spad se nesmějí pro 

stříkaný beton používat. Jeho množství by mělo být minimalizováno. 

 

 

4.9 Jakost, kontrola a zkoušení 

 

Pro pilotovou stěnu platí stejná pravidla, jako u vrtaných pilot viz podrobný popis – 7. 

Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty.   

 

Pro zajištění stavební jámy je zpracován podrobný popis - 5. Kontrolní a zkušební pro 

zajištění stavební jámy.   

 

4.9.1 Vstupní kontrola 

 

Stavba je ve fázi, kdy je dokončena příprava území SO01, což znamená, že je provedeno 

odstranění keřového porostu a stávajícího plotu, sejmutí ornice, úprava vjezdu, provedení 

pláně pro pažení a také oplocení celého staveniště. Kontrola všech předcházejících 

činností je prováděna průběžně stavbyvedoucím během těchto prací.  

 

Při vstupní kontrole pro tuto etapu bude vedoucím pracovní čety u přejímky 

kontrolována předchozí činnost. 

 

Kontrolováno je:  
 

- provedené mobilní oplocení, 

- stavbyvedoucí překontroluje nivelačním přístrojem pláň pro pažení u 

východní strany staveniště a další významné geod. body, 
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- také kontrolujeme stroje pro vrtání a pracovní pomůcky pro započetí každé 

pracovní činnosti, 

- zkontroluje se také vytyčení stávající přípojek (=stávající přípojka vody), 

- nezapomene na kontrolu všech dokumentů potřebných k realizaci. 

 

4.9.2 Mezioperační kontrola 

 

Odpovědnost za provádění vrtů pro zápory a pro piloty musí být svěřena zkušenému a 

kvalifikovanému pracovníkovi, který odpovídá: 
 

- za soulad provádění stavebních prací s ustanoveními ČSN EN 1536, ČSN EN 

1537 (73 1051) a ČSN EN 1997-1 (73 1001) s technickými podmínkami 

smlouvy o dílo a se schváleným technologickým postupem, 

- za dohled nad prováděním pilot a záporového pažení a za vedení všech 

potřebných protokolů o provádění prací, 

- za správné informování zástupce objednatele a/nebo projektanta o změnách 

nebo odchylkách od očekávaných podmínek na staveništi. 

 

Před zahájením zajišťovacích prací je nutné dohodnout technologii provádění, zkoušky, 

dokladování prací i dohled a přejímku prací. Provádění prací na zajištění stavební jámy 

se musí monitorovat a musí se zaznamenat veškeré údaje. 

 

Mezioperační kontrola zahrnuje: 
 

- dohled nad správným postupem vrtů, osazování profilů, hloubení výkopu, 

osazování výdřevy, osazování pramencových kotev, jejich injektáž, vnášení 

předpětí, 

- stavbyvedoucí (nebo jím pověřený pracovník) také kontroluje množství a 

kvalitu dodaného materiálu, 

- dále je třeba kontrolovat soulad vytěžené zeminy s GP, a provést dohled nad 

čerpáním vody ze stavební jámy. 

 

4.9.3 Výstupní kontrola 

 

Provádí stavbyvedoucí. 
 

- stavbyvedoucí ručí za správnost provedených prací a celkové kvality prací, 

- dále za pečlivost a přesnost provedení v souladu s projektovou dokumentací, 

- během této kontroly se přeměří provedené práce, vertikálnost osazení IPE 

profilů, hloubky jámy a její rozměry, rovnoměrnost nastříkaného betonu a 

pevnost kotev. 
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Poté stavbyvedoucí se stavebním dozorem provedou konečnou kontrolu prací a po 

zapsání do stavebního deníku je tato etapa ukončena. 

 

4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Před zahájení veškerých prací na této etapě musí všichni pracovnicí projít školením a 

být seznámeni s technologickým postupem a dále musí být proškoleni z bezpečnosti 

práce. 

 

Během školení musí být pracovníci seznámeni s místními podmínkami na staveništi a 

platnými předpisy, které se týkají bezpečnosti. Týká se to především Nařízení vlády č. 

591 / 2006 Sb. v platném znění, s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění a s 

předpisy.  

 

Pří provádění těchto prací musí všichni pracovníci a zaměstnanci na stavbě používat 

přilby, reflexní vesty a ochranné pomůcky 

 

Obecné požadavky: 
 

 I. Požadavky na zajištění staveniště 

 II. Zařízení pro rozvod energie 

 III. Požadavky na venkovní staveniště 

 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi: 
 

 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 II. Stroje pro zemní práce 

 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 XIV. Společné ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
 

 I. Skladování a manipulace s materiálem 

 IX. Betonářské práce a práce související 

 IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

 IX. 5 Železářské práce 

 XI. Montážní práce 

 

NV 362/ 2005 Sb. : 
 

 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
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Jednotlivé výše body podrobně rozepsány v nařízení vlády 591/2006 Sb. a 362/2005Sb. 

 

Jednotlivá bezpečnostní rizika, která hrozí na staveništi při výstavbě, jsou uvedena v 

příloze plánu BOZP, který je součástí diplomové práce pod přílohou č. 12. 

 

 

4.11 Ekologie 

 

Po dobu provádění stavebních prací v rámci tohoto pracovního předpisu je nutné 

dodržovat ustanovení zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivu životního prostředí a 

činit potřebná opatření ke snížení hluku, zejména je důležité dbát na dodržování 

nejvyšších přípustných hladin hluku stanovených hygienickými předpisy. V průběhu 

stavebních prací dle předpisů, bude důležité provádění opatření ke snížení prašnosti. Při 

provádění vrtů budou nejvíce ohrožovat životní prostředí oleje a maziva, které se použijí 

k mazání stavebních strojů, dále znečištění pudy a komunální odpad. Je nutné dbát na to, 

aby během výstavby nedocházelo k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 

k ohrožování kvality podzemních vod. Řízeno vyhláškou a zákonem. Ostatní odpady 

budou skladovány v přistavěném kontejneru a poté odvezeny do spalovny. Během 

stavebních prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí dodržovat 

stanovení zákonů a norem. 

 

Z hlediska ochrany životního prostředí, musejí být respektovány především tyto 

dokumenty: 
 

 Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů 

 Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou 

se stanoví 

 Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 Předpis č. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

4.12 Přílohy 

 

Příloha A. 5  - Výpočet vrtů a potřebného materiálu pro zajištění st. jámy 

Příloha C. 13 - Koordinační situace - zajištění st. jámy 

Příloha C. 14 - Pažení stavební jámy - západní část 

Příloha C. 15 - Pažení stavební jámy - přední část 

Příloha C. 16  - Schéma postupu - provádění zápor 

Příloha C. 17 - Schéma postupu - hloubení stavebních jam 
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5.1 Kontrolní a zkušební plán pro zajištění stavební jámy  
 

- VSTUPNÍ, MEZIOPERAČNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLA –  

 

V
ST

U
P

N
Í 

č. práce popis dokument 
kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

způsob 
kontroly 

výsl. 
kontroly 

vyh./              
nevyh. 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

1 Doklady 
Kontrola stav. 
dokumentů - 

PD,… 
- 

Stavebník, 
HSV 

Jednorázově 
Vizuální, 

přeměřením 
SD 

 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

2 
Převzetí 

geodetických 
bodů 

Kontrola 
geodet. bodů, 
výškopisné i 
polohopisné 

zaměření 
stavby 

ČSN 73 0420-
1 
 

HSV, TDI, 
GD 

Jednorázově 
 

Vizuálně, 
měřením -  
pásmem 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

3 
Převzetí 

staveniště 

Převzetí 
staveniště a 

předání PD vč.  
kontroly 

 

zákon č. 
183/2006 

Sb. 
HSV, TDI 

Jednorázově 
 

Vizuálně, 
měřením, 

zaznačením 
dle PD 

SD, protokol 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

4 
Kontrola 
oplocení 

staveniště 

Přeměření 
polohy, 

správnost 
osazení brány 

Nařízení vlády 
č. 

591/2006 Sb. 
PSV Jednorázově 

Vizuálně, 
měření 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

5 
Vytyčení 

stávajících 
sítí a přípojek 

Kontrola 
vyznačení ing. 

sítí   
 

 ČSN 73 6006, 
ČSN 73 0202 

HSV, GD Jednorázově 
Vizuálně, 
měření 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

6 
Kontrola 

vstupního 
nástroje 

funkčnost, 
použitelnost 

Technické 
listy stroje 

PSV, 
vrtmistr 

2 x denně 
vizuálně, 

metr 
SD 

 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

umístěné vrtné 
kolony 

PD Vrtmistr každý vrt 
měření 

(vodováha, 
olovnice) 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 
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M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 

č. práce popis dokument 
kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

způsob 
kontroly 

výsledek 
kontroly 

vyh./              
nevyh. 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

7 
Vytyčení 
stavební 

jámy a vrtů 

Kontrola 
správného 

vytyč. staveb. 
jámy a vrtů 

ČSN 73 0420-
1, 

ČSN 73 0205 

HSV, TDI, 
GD 

opakovaně 
Vizuálně, 

měřením - 
teodolitem 

SD, protokol 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

8 
Kontrola 

záporového 
pažení 

Kontrola správ. 
osaz. 

zápor a 
stability, 

pevnosti i 
rovinn. stěn 

PD, 
ČSN 73 6133 

HSV, GE, S opakovaně 
Vizuální 
kontrola 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

9 
Zabezpečení 

výkopu 

Kontrola 
zabezpečení 
výkopu proti 
pádu osob a 
předmětů 

TP, Nařízení 
vlády 

č. 591/2006 
Sb. 

PSV, TDI 1x denně 
Vizuálně, 
měřením 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

10 
Soulad s IG 
průzkumem 

Kontrola vytěž. 
zeminy s GP 

 

ČSN 73 6133, 
ČSN 73 1000 

HSV, PSV, 
GE 

1x denně po 
dobu výkop. 

prací 
Vizuálně 

zápis do 
SD, řešení s 
geologem 

 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

11 
Výkopy stavební 

jámy 

Kontrola 
postupu 

prací s časovým 
plánem, 

sklon sjezdu 
mezi jámami 

ČSN 73 6133, 
TP, 

technické 
listy 

sjíždějících 
strojů 

HSV, PSV 
1x denně po 
dobu výkop. 

prací 

Měřením - 
latí s 

nivelačním 
přístrojem 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

12 
Čerpání 

podzemní 
vody 

Kontrola 
čerpadla - 

funkce, odč. 
množství, 

velikost částic 

ČSN 73 6133 PSV 1x denně 
Vizuální 
kontrola 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 
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Pozn.: 

Pro pilotovou stěnu  a provádění vrtů patří obdobná pravidla jako pro vrtané piloty, viz. kapitola 7. – KZP pro vrtané piloty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
Ý

ST
U

P
N

Í 

č. práce popis dokument 
kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

způsob 
kontroly 

výsledek 
kontroly 

vyh./              
nevyh. 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

13 
Geometrie 

zemních 
prací 

Kontrola 
hloubky a 

rovinnosti dna 
stavební jámy 
i její rozměry 

ČSN 73 6133, 
ČSN 73 0212-

3 
HSV, TDI 

Jednorázově 
 

Vizuálně, 
měřením - 

pásmo, 
nivelační 

přístroj, 3m 
lať 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

 
14 Kontrola kotev 

Kontrola 
napnutí kotev 

PD, ČSN 1537 HSV, S Každá kotva Měřením 
SD, 

protokol  

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 
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5.2 Vysvětlivky k tabulkové části 

 

ZKRATKY:  
 

HSV - hlavní stavbyvedoucí   PSV- pomocný stavbyvedoucí,  

            mistr 

TDI - technický dozor investora  GD - geodet 

GE - geolog TP - technologický předpis 

PD - projektová dokumentace STR - strojník 

S - statik SD - stavební deník 

 

5.2.1 Vstupní kontrola  

 

Bod 1: Doklady 
 

 

Kontrola stavebních dokumentů jako jsou územní rozhodnutí, stavební 

povolení, platná projektová dokumentace vyskytující se na stavbě, vlastnické listy, 

stavebního deník. 

 

Bod 2: Převzetí geodetických bodů  
 

 

Kontrola geodetických bodů se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) 

výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím 

kontrolních prvků.  
 

 

Kontrola se provádí: 
 

a) stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami, které použijeme při 

standardním vytyčování 

b) jiným postupem s podobnou přesností 

c) pomocí kontrolních geometrických prvků, kde je důležitá úplnost kontroly, např. 

zaměřením 

    dalších geometrických prvků 

 

Bod 3: Převzetí staveniště  
 

 

Staveniště předá zhotovitel zástupci subdodavatele. Subdodavatel provede požadované 

práce na zajištění stavební jámy. Před začátkem musí být hotové ty práce, po nichž bude 

následovat samotné provádění záporového pažení a pilotové stěny.  

 

Prohlídka pracoviště se provede vizuálně, popř. za pomoci pásma a bude-li potřeba, tak 

se doopraví problémy, které by vedly k špatně provedené práci.  

 

V rámci zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou 

etapu, stav komunikací, stav a rovinnost skladovacích ploch.  Jelikož tuto činnost provádí 
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subdodavatel, musí mít zajištěn vstup na staveniště všem svým pracovníkům. 

Subdodavatel bude mít umožněn přístup ke zdroji elektrické energie a zdroji vody.  

 

Výsledkem převzetí pracoviště bude podepsaný zápis o předání a převzetí pracoviště a 

také musí být stavbyvedoucím proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním 

protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel prohlašuje svůj souhlas se 

správností provedení předchozích prací a zavazuje se provést práce následující v 

odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou dokumentací stavby. 

 

Bod 4: Kontrola oplocení staveniště  
 

 

Na základě obdržené dokumentace se zkontroluje oplocení staveniště, jeho výška a 

neporušenost. Za pomocí pásma a nivelačního přístroje dále kontrolujeme souvislost jeho 

hranice, správné umístění brány pro vjezd/výjezd potřebné stavební mechanizace. 

 

Bod 5: Vytyčení stávajících sítí a přípojek  
 

Kontrola polohy vyznačení všech stávajících inženýrských sítí a podzemních vedení dle 

podkladů dodaných od správců sítí. Jedná se o stávající přípojku vody a kontrolu elektr. 

vedení. Tato činnost je prováděna vizuálně a také přeměřením pomocí pásma.  

 

Bod 6: Kontrola vrtného nástroje  
 

A. Funkčnost, použitelnost  

- kontrola funkčnosti, použitelnosti a údržba stroje,  

- provedení kontroly pracovních pomůcek,  

- požadované listiny:  

- technické listy stroje  

- údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti - ověření břemene  

- stav zařízení a správné plnění jeho funkce  

- osvědčení o pevnosti lana, montážních částí a háků  

- souhlas s užíváním  

 

B. Umístění vrtné kolony  

- kontrola půdorysného umístění a svislosti vrtné kolony 

 

5.2.2 Mezioperační kontrola  

 

Bod 7: Vytyčení stavební jámy a vrtů 
 

Je nutno zkontrolovat vyvápnění, polohu osazení průběžných a rohových laviček a 

polohu vytyčených vrtů pro zápory a piloty pro pilotovu stěnu. Na lavičkách musí být 

zaznamenány výškopisné údaje a také musí být zkontrolována vzdálenost laviček od 

vyvápnění jámy, ta je max. 1,5 m. Osy vrtů jsou označeny pomocí ocelových kolíků 
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délky 0,3 m a průměru 20 mm (přípustná odchylka je 20 mm od středu vrtu). Kontrola se 

provádí vizuálně a následně i teodolitem. V průběhu stavby se provádí kontrola všech 

geodetických značek, zdali nedošlo k jejich poškození. 

 

Bod 8: Kontrola záporového pažení 
 

Pro hloubení stavební jámy je zapotřebí provedení záporového pažení. Při postupném 

hloubení se kontroluje rovinnost, svislé i vodorovné deformace IPE profilů (odchylka 

svislosti 1% délky zápory), nepříliš velké vykopávky za hranicí zápor max. 0,2 m, 

důkladně provedené výdřevy (kompletnost vyplnění, max. vodorovná spára je 10 mm), 

správné přivaření ocelových převázek, dokonalé zainjektování pramencových kotev 

včetně jejich předepnutí na projektem stanovenou sílu (ta bude znovu překontrolována i 

při výstupní kontrole). Odstřižení přečnívajících pramenců, aby nezasahovaly do prostoru 

budoucí obvodové zdi.  

 

Dále se musí zkontrolovat připevnění KARI sítí s přesahem jakožto výztuže pro stříkaný 

beton, správné provedení stříkaného betonu, tl. 80mm.  

 

Stavbyvedoucí také kontrolujeme jakost dodávaného materiálu, jeho množství, 

geometrické rozměry srovnáním dodacího listu s objednacím. Dále kontrolujeme 

nepoškozenost a čistotu, jednotlivé pažnice musí být hladké, bez výstupků a bez 

jakýchkoliv zbytků betonu.  

 

Bod 9: Zabezpečení výkopu  
 

 

Ochranné zábradlí musí být nainstalováno na okraji stavební jámy, která je hlubší více 

než 1,5 m. Zábradlí bude výšky min 1,1 m s jednou mezilehlou částí a jednou spodní 

částí pro ochranu proti nežádoucímu pádu předmětu do stavební jámy.  

 

Zábradlí bude zřízeno po obvodě tam, kde je to nezbytné z důvodů výškového rozdílu. 

Potřebné umístění a nutnost tohoto opatření určí přímo na stavbě příslušný koordinátor 

BOZP , popř. stavbyvedoucí s cílem zajištění bezpečnosti na stavbě. 

 

Bod 10: Soulad s inženýrsko-geologickým průzkumem  
 

 

V průběhu výkopových prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem na její 

fyzikální vlastnosti. V případě jakýchkoliv pochybností pak příslušný geolog zhodnotí 

situaci a navrhne nápravná opatření.  

 

Vše musí sedět s původním inženýrsko-geologickým průzkumem. Případné odlišnosti a 

nápravná opatření (i vyhotovení zvláštního inženýrsko-geologického protokolu danou 

firmou) musí být zapsána do stavebního deníku. 
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Bod 11: Výkop stavební jámy  
 

 

Kontrola shody s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových prací provádí hlavní 

stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zjišťovat skutečný 

stav výkopů měřením pomocí latě a nivelačního přístroje. Při kontrole přesnosti 

provedení výkopu stavební jámy je tolerována půdorysná odchylka max. ±50 mm. 

Výšková odchylka dna výkopu max ±42 mm. 

 

Bod 12: Čerpání podzemní vody  
 

 

Kontrola správně umístěného kalového čerpadla uloženého v plastové trubce s DN 500 

mm, které zabrání čerpání větších částic do kanalizace. (Čerpadlo je na to stavěné, ale 

platí určité množství kalu, které se může vypouštět do místní kanalizace.)  

 

Umístění čerpadla bude vždy v hlubší části výkopu (cca o 1 m). Při delším čerpání se 

kontroluje také koroze sít a jejich zanesení. 

 

5.2.3 Výstupní kontrola  

 

Bod 13: Geometrie zemních prací  
 

 

Kontrola úpravy dna a stěn stavební jámy, pokud k nim přiléhají stavební konstrukce, 

musí být vykonána s přesností mezních odchylek +30 mm a -50 mm nebo -0,75*dmax v 

mm od PD (směrodatná hodnota = vyšší hodnota).  

 

Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se dodržet předepsaný tvar (t.j. 

nejmenší předepsaná hodnota). Kontrola úpravy dna výkopů, na které má být 

vybudovaná zpevněná plocha, musí být zhotovena s přesností mezních odchylek  ± 

(40+dmax*10e
-1

) v mm od projektované výšky. 

 

Dále se provede kontrola potřebného sjezdu do stavební jámy, která je nutná pro další 

technologickou etapu (provedení vrtaných pilot).  

 

Bod 14: Kontrola kotev 
 

Tuto kontrolu provede statik společně se stavbyvedoucím, důležité je správné napnutí, 

které umožní další bezpeční provádění prácí.  

 

V těchto místech se bude nacházet během 1. fáze výstavby hlavní skladovací plocha 

staveniště. Dle normy je dovolený pokles max. 1% z napínací síly. 
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6.1.Obecné informace o stavbě 

 

6.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Obytný soubor Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby 

Místo stavby:  Brno, ulice Vídeňská 

Kraj:  Jihomoravský 

Investor: Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Objednatel:  Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Zhotovitel:  Bude vybrán na základě výběrového řízení 

Projektant:  Atelier Habina s.r.o 

 Helceletova 3, Brno 

 Ing. Stanislav Mikeš 

Zahájení akce:  1.4. 2013 

Ukončení akce:  30.9. 2015 

Katastrální území:  Brno - Štýřice  

Charakter stavby:  Novostavba polyfunkčního objektu s občanskou 

vybaveností a bydlením 

 

6.1.2 Rozměrové charakteristiky objektu B – SO 02 

 

 Přibližné půdorysné rozměry:  cca 77,0m x 9,3m (obdélník. část) +  

                                19,6 x 50,0m (výseč. část kružnice) 

 Podlahová plocha bytů: 4 016,68 m
2
 

 Podlahová plocha komerčních prostor:  734,49 m
2
 

 Podlahová plocha garáží: 3 331,13 m
2
 

 Počet bytů: 57 bytů 

 Počet vnitřních parkovacích stání:  97 stání 

 Obestavěný prostor administrativní budovy:  39 281,65 m
3 

 

6.1.3 Urbanistické a architektonické řešení 

 

Stavba se skládá ze dvou křídel obepínajících prostor klidového vnitrobloku a je 

umístěna ve svažitém území navazujícím na ulici Vídeňskou. Objekt B sestává z křídla, 

ležícího v přímé vazbě na ulici Vídeňskou – dispozice bytů jsou klidovými částmi 

orientovány do vnitrobloku, do ulice jsou umístěny jen kuchyně, sklady a hygienické 

prostory, a z křídla obloukového půdorysu. Parkovací a odstavná stání jsou s výjimkou 

několika venkovních stání umístěna ve dvou podzemních podlažích, umístěných pod 

stavbou. 
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Architektonická struktura odpovídá funkčnímu využití i urbanistickému začlenění 

objektů. Z hlediska začlenění stavby do městské tkáně jsou dominantně důležitá uliční 

křídla. Uliční křídlo objektu bloku B, které svým výškovým členěním na prosklený 

parter, hlavní fasádu, piano nobile a korunní římsu (zde má význam akustické ochrany 

teras a fasád ustupujícího podlaží), cituje tradiční vzory, vlastním výtvarným řešením se 

však snaží o maximálně soudobý výraz. Architektura je postavena na prvcích, 

zajišťujících dostatečné oslunění a osvětlení bytů, tedy šikmých rizalitech, 

lichoběžníkových lodžiích a terasách, podaných se snahou o výtvarné sjednocení. 

 

6.1.4 Technické a dispoziční řešení 

 

Jedná se o monolitický sloupový systém v kombinaci s příčnými nosnými stěnami 

s železobetonovými stropními konstrukcemi. Nosný systém podzemních podlaží tvoří 

vnitřní sloupy s rozponem max. 7,5 m doplněné obvodovými železobetonovými stěnami. 

Nosný systém nadzemních podlaží je tvořen příčnými železobetonovými stěnami. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou podporovány 

železobetonovými stěnami a sloupy, ve vyšších podlažích jsou pak stěny zděné. 

Zastřešení je provedeno plochou střechou, jejíž nosná část je tvořena železobetonovou 

deskou.  

 

Celý objekt je založen na vrtaných železobetonových pilotách o průměrech 630, 900 a 

1200 mm délek od 6 do 20 m. Stavba je chráněna proti tepelným ztrátám kontaktním 

minerálním zateplovacím systémem. Takto zvolený systém bude dlouhodobě splňovat 

uživatelské a provozní požadavky investora. 

 

Objekt B má 2 podzemní a až 6 nadzemních podlaží. Stavba objektu B má 5 

schodišťových jader, ze kterých jsou přístupny jednotlivé byty. V podzemních podlažích 

jsou navrženy hromadné garáže a technické zázemí domu. 

 

6.1.5 Popis staveniště 

 

Staveniště se nachází na ulici Vídeňská v Brně mezi objekty Vídeňská 1 a Vídeňská 24. 

Celý pozemek je umístěn na členitém svažitém terénu, s celkovým sklonem k 

severovýchodu. Založení bude probíhat ze dna stavební jámy. Dno stavební jámy bude 

na úrovni 205,5 a 205,38 – 204,68 m n.m. 

 

Před zahájením stavebních prací byl proveden na žádost zhotovitele podrobný IG 

průzkum. Pro jeho účely bylo provedeno celkem sedm průzkumných vrtaných sond, 

jejich rozmístění bylo předem pevně stanoveno. Umístění sond bylo voleno tak, aby co 

nejlépe pokryly celou posuzovanou plochu, a zároveň bylo umožněno přístupu pro 

vrtnou techniku na místa sondáže. Hloubky byly voleny tak, aby bylo dosaženo skalního 
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podloží, případně dostatečně mocné terasy fluviálních štěrků, do kterých by bylo možné 

opřít základové konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Situace sond 

 

Podzemní voda se v sondách neprojevila, její hladina je zaklesnuta relativně hluboko pod 

terénem, takže nebude ovlivňovat zakládání objektu, ani výrazným způsobem 

neovlivňuje geotechnické vlastnosti základových půd ve svrchních polohách.  

 

Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště dobře použitelné, a to i pro 

projektovaný, relativně těžký objekt. Zatížení horní stavbou bude vhodné spustit do 

úrovně terasy štěrků, případně skalního podkladu, které mají výrazně příznivé 

geotechnické vlastnosti a zhruba srovnatelné moduly deformace, takže nebude docházet 

k rozdílnému sedání jednotlivých částí projektovaných domů.  

 

Navážky a jiné, pro zakládání nevhodné, materiály se zde vyskytují v relativně malých 

mocnostech, takže budou vesměs odtěženy stavebními výkopy, které se zařezávají 

relativně hluboko pod současný terén. Výkopy budou hloubeny převážně ve středně 

obtížně rozpojitelných zeminách třídy 3 a 4 podle klasifikace ČSN 73 3050.  
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Z geomorfologického hlediska se jedná o úpatí svahu Červeného kopce, jehož vrcholová 

část se vypíná ve vzdálenosti cca 200 m západně od posuzovaného místa. Pod plochou 

průzkumu pak terén přechází pozvolna do mírnějšího sklonu a později do ploché 

aluviální nivy řeky Svratky, které protéká ve vzdálenosti cca 300 m severně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 Příklad sond 

 

Geologické podloží je v daném místě tvořeno převážně skalními horninami, které jsou 

zde zastoupeny marinními sedimenty slepenců, pískovců a prachovců devonského stáří. 

Toto skalní podloží vystupuje na povrch terénu v nejvyšších partiích Červeného kopce a 

na lokalitě bylo ověřeno pouze ve výše položených umístěních v hloubce 10 až 13 m pod 

současným terénem. 

 

Ve spodních polohách přimykají na toto skalní podloží neogenní marinní sedimenty, 

které byly zaznamenány v archivní sondáži východně od ulice Vídeňské. Z hlediska 

klasifikace základových půd se jedná o třídu F8-CH – vysoce plastický jíl. Konzistence 

těchto sedimentů je velmi proměnlivá od tuhé po téměř tvrdé polohy lavic jílovce a 

pískovce. Jíly jsou kryty mohutnou terasou fluviálních štěrků a štěrkopísků kvarterního 

stáří. Tyto zeminy jsou různého stupně zahlinění, a tak se jedná o třídy G3 a G2, méně 

často i G4. Štěrky jsou ve svrchních polohách suché a převážně ulehlé.  
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Svrchní vrstvu kvarterního pokryvu pak tvoří mohutná duna spraší a sprašových hlín. 

Jedná se převážně o prachové hlíny se slabým obsahem jemného písku. Lokálně jsou tyto 

materiály slabě zajílované. Z hlediska klasifikace se jedná o třídu F5, méně často i F6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3 Geologický profil sondy V7 



194 
 

6.2 Popis technologie vrtaných pilot 

  

Založení celé budovy bude provedeno na vrtaných ŽB pilotách o průměrech 630 mm, 

900 mm a 1200 mm. Piloty budou zavázány do základové desky vytaženou výztuží 

z pilot na dl. 300 mm. 

 

Vrtané piloty jsou typickým představitelem skupiny pilot typu „non displacement“, kdy 

při jejich výrobě dochází k těžení zeminy z prostoru, který pilota zaujímá. Vrtané piloty 

se provádějí v zeminách a horninách vrtáním a těžením. Mají nosný dřík, jenž přenáší 

zatížení a/nebo omezuje deformace.  

 

Pro výrobu, dohled, monitoring výroby a zkoušení vrtaných pilot platí evropská norma 

ČSN EN 1536. 

 

Vlastní postup vrtaných pilot se skládá z následujících kroků: 
 

 vrtání a těžení (vrtů nezapažených, zapažených ocelovými pažnicemi, nebo 

jílovou suspenzí), 

 přípravné práce před betonáží (čištění vrtu, čištění pažící suspenze, příprava a 

osazení armokoše), 

 betonáž piloty (do sucha, pod vodu či pod pažící suspenzi) a event. vytahování 

pažnic, 

 dokončovací práce (úprava hlavy piloty, úprava výztuže). 

 

6.3 Materiál 

 

6.3.1 Specifikace materiálu 

 

Beton pilot:  C25/30 XA1 

Betonářská výztuž:  10505 (R), 10216 (E)  

Konsistence betonu:  S3 - S4 

Max. frakce kameniva:  22 mm 

Na pilotách nejsou dle projektu navrženy hlavice. 

Požadavky na konzistenci čerstvé betonové směsi jsou: 

 zkouška rozlitím, 

 zkouška sednutím. 

 

Doplňkové materiály pro provádění: 

- vázací drát, pažnice, kolíky z betonářské oceli, dřevěné kolíky, ochranná páska 
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Tab. 6.1 Vrty pro piloty - Ø 630 
 

 

Ø vrtu (mm) Délka (m ) Množství (ks) Poznámka Objem (m3) 

630 6,0 6  11,2221 

630 6,5 15  30,3931 

630 7,0 2  4,3641 

630 7,5 2  4,6759 

630 8,0 8  19,9504 

630 10,5 7  22,9118 

630 11,5 5  17,9242 

Celkem: 357,5m 45ks  111,4415m3 

 

 

Tab. 6.2 Vrty pro piloty - Ø 900 
 

Ø vrtu (mm) Délka (m ) Množství (ks) Poznámka Objem (m3) 

900 7,0 1 Pro objekt A 4,4532 

900 8,0 2 Pro objekt A 10,1788 

900 9,5 1 Pro objekt A 6,0436 

900 11,0 2 Pro objekt A 13,9958 

900 9,0 7  40,0789 

900 10,0 3  38,1704 

900 11,0 4  27,9916 

900 12,0 3  22,9022 

900 13,0 11  82,7024 

900 14,0 5  44,5321 

900 15,0 5  28,6278 

Celkem: 54,5m 6ks Pro objekt A 34,6714 

Celkem: 461,0m 38ks Pro objekt B 293,2755 

Celkem: 515,5m 44ks  327,9469m3 

 

 

Tabulka 6.3 Vrty pro piloty - Ø 1200 
 

Ø vrtu (mm) Délka (m ) Množství (ks) Poznámka Objem (m3) 

1200 13,0 4  58,8106 

1200 13,5 5  76,3407 

1200 14,0 7  110,8354 

1200 16,0 2  36,1911 

1200 20,0 1  22,6195 

Celkem: 269,5m 19ks  304,7973m3 
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Tab. 6.4 Beton potřebný na piloty – C 25/30 XA1 
 

 

Ø vrtu (mm) Délka pilot (m) Množství pilot (ks) Objem (m3) 

630 357,5 45 111,4415 

900 515,5 44 327,9469 

1200 269,5 19 304,7973 

Celkem: 1142,5m 108ks 744,1858m3 

 

 

Tab. 6.5 Ocel potřebná na piloty – 10505 R, 10216 E  
 

Typ armokoše Ø vrtu (mm) 
Množství 

(ks) 

10 505 R 

(kg) 

10 216 E 

(kg) 
Poznámka 

A1 630 33 1309,605 220,077  

A2 630 12 677,328 120,072  

A3 900 6 953,400 85,200 Pro objekt A 

B1 900 10 671,360 134,820  

B2 900 28 2513,112 528,360  

C1 1200 19 2791,746 584,535  

Celkem (tun):   8,917 1,673  

Celková ocel (tun): 10,590 

 

   
6.3.2 Doprava 

 

Stavba bude během realizace této etapy průběžně zásobena a doplňována již vyrobenými 

armokoši. Materiál bude na staveniště dodáván pomocí tahače s návěsem Mercedes-Benz 

Actros 1846 LS z armovny FeroStal a.s. se sídlem na ulici Zaoralova 15, Brno - Líšeň, 

628 00. Trasa je délky 5,4 km a předpokládaná doba je cca 9-15 minut (více viz kapitola 

č. 3 – Řešení širších dopravních vztahů). 

 

Beton, na piloty bude na stavbu dovážen v autodomíchávačích z místní betonárny 

STAPPA mix, spol. s r.o., Heršpická 11, která je vzdálená 1,8 km. Vrtná souprava bude 

dopravena na stavbu pomocí nákladního automobilu s návěsem pro dopravu tohoto stroje 

(více viz 6.7.4 této kapitoly). 

 

Manipulace s armokoši na stavbě bude zajišťovat autojeřáb Tatra AD 20. Betonáž pilot 

bude probíhat pomocí již zmíněných autodomíchávačů a také pomocí SCHWINGU S 47 

SX. Jeho poloha a dosahy jsou patrné z přílohy C. 12, která je součástí výkresových 

příloh této diplomové práce. 
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o Převzetí materiálu: 
 

 

Provádí buď stavbyvedoucí, nebo osoba jim pověřená. Při předání se musí vizuálně 

prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. Zápisy z předání 

materiálu musí být zaznamenány do stavebního deníku, buď osobou, která převzala 

materiál, nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat.  

 

6.3.3 Skladování 

 

Armokoše musí být skladovány tak, aby vazač při přepravě na místo mohl armokoš 

bezpečně upnout na hák autojeřábu. Armokoše budou proloženy dřevěnými prokladkami, 

aby se nepoškodily. Prokladky klademe od kraje 1/10 délky příslušného prvku, nebo 30 

mm a dále po 1,5 m.  

 

Doporučený počet vrstev při skladování: 

                  vrstvy 

Armokoš do vrtu 630 mm   3 

Armokoš do vrtu 900 a 1200 mm   2 

 

Při skladování nesmí dojít k znehodnocení výztuže zeminou ani jinými látkami, což by 

mohlo ovlivnit soudržnost výztuže s betonem. Armokoše společně s pažnicemi budeme 

skladovat na v západní části staveniště na připravených skladovacích plochách. Poloha a 

rozměry jsou patrné ve výkresech zařízení staveniště. 

 

Ostatní materiál (pomocný materiál a drobné nářadí) budeme uskladňovat ve 

skladovacím kontejneru typ STANDART 24 (poloha je opět dána dle výkresu zařízení 

staveniště). 

 

6.4 Převzetí pracoviště 

 

Staveniště bude převzato hlavním zhotovitelem a pracoviště bude předáno zástupci 

subdodavatele. Subdodavatel provede požadované práce na založení stavby. Před 

začátkem musí být hotové všechny práce, po nichž následuje pilotáž. Jedná se o záporové 

pažení, pilotovou stěnu a nachystaný prostor stavební jámy. Piloty budou vrtány 

z upravené pracovní plošiny, která umožní pohyb těžké mechanizace o hmotnosti 45t. 

Současně s pracovní plošinou pro pojezd vrtné soupravy bude převzata i skladovací 

plocha pro uskladnění armokošů a pažnic.  

 

Prohlídka pracoviště se provede vizuálně a případně se doopraví problémy, které by 

vedly k špatné práci při provádění pilot. Kontrolu a převzetí staveniště provádí 

stavbyvedoucí.  
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Kontroluje se především správnost hloubky jámy a její očistění od různých nečistot. 

Musí být vybudovány příjezdové komunikace do jam. V rámci zařízení staveniště se 

kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, stav komunikací, stav a 

rovinnost skladovacích ploch. Dále bezpečnost a provozuschopnost strojů pro tuto etapu. 

Jelikož tuto činnost provádí subdodavatel, musí mít zajištěn vstup na staveniště všem 

svým pracovníkům. Subdodavatel bude mít umožněn přístup ke zdroji elektrické energie 

a zdroji vody.  

 

6.5 Obecné pracovní podmínky 

 

Pro zajištění plynulého průběhu práce a dosažení kvalitních výsledků musí být zajištěno: 
 

 

 veškeré stavební práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném 

odvětví a všichni pracovníci budou obeznámeni a poučeni o BOZP, 

 na stavbě budou připraveny plochy pro sklad materiálu a odpovídající rozsah 

staveniště. Při skladování nesmí dojít k znehodnocování materiálů a ani při jeho 

transportu, 

 veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a 

požadavky investora, 

 na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní komunikace, pro dostatečný pohyb po 

staveništi, 

 na staveništi budou zbudovány šatny, kancelář stavbyvedoucího a přenosné WC, 

 buňky staveniště se budou nacházet blízko vjezdu na staveniště a budou uloženy 

na betonových panelech, 

 vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěna, 

aby nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace (více viz Zařízení 

staveniště – kap. č. 3), 

 vedoucí zaměstnanci jsou povinni - při každé změně technologického postupu 

nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně seznámit se změnami 

všechny zaměstnance, 

 stavba bude označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“ na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim 

vedou včetně všech vjezdů na staveniště pro vozidla, 

 celé staveniště bude oploceno, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob. 

 

Vrtací práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek, což je rozmezí 

teplot +5 až +30 °C. V případě dlouhotrvajících dešťů a rozmělnění terénu, kdy dochází 

k zabořování stavebních strojů, není možno práce provádět.Betonáž pilot bude probíhat 

také v tomto rozmezí teplot. V případě, že je teplota nižší než +5 °C, je nutné upravit 

složení betonu tak, aby ho bylo možné použít i při takové teplotě, a to například použitím 

cementu s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla, což ovšem musí být 

odsouhlaseno statikem.  
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Provádění pilot se předpokládá v období, kdy by již teploty neměly klesat pod bod 

mrazu. Zároveň nebudou základové práce prováděny v případě nízké viditelnosti 

způsobené mlhou, kdy je dohlednost menší než 10 m. V takovém případě musí být 

proces odložen, dokud nenastanou příznivější pracovní podmínky. 

 

6.6 Personální obsazení 

 

Pracovní četa musí mít svého vedoucího pracovní čety, který řídí práce. Tento pracovník 

zodpovídá za provedení stavebních prací, určuje postup práce dle technologického 

předpisu. Kontroluje provedení vrtů, jakost armokošů, odpovídá za bezpečnost při práci. 

 

Složení čety pro vrtné práce: 
 

 

1x vedoucí čety 

4x pomocní dělníci 

1x vazač 

1x železář 

2x řidič vrtné soupravy 

1x řidič nakladače 

1x řidič nákladního automobilu 

1 x řidič autojeřábu 

1 x řidič autodomíchávače 

1x geodet 

 

6.7 Stroje a pracovní podmínky 

 

6.7.1 Stroj pro vrtané piloty 

 

 Vrtná souprava Bauer BG 18 H  
 

Váha stroje:  45 000 kg 

Výška soupravy:  15,60 – 16,80 m 

Převozní šířka soupravy:  3,00 m 

Pracovní šířka soupravy:  4,00 m 

Délka soupravy:  6,55 m 

Max. hl. vrtu:  do 24 m 

Vrtné nástroje:  od 620 mm do 1520 mm 

Pažnicové kolony:  620 mm,  

 880 mm, 

  1220 mm 

                                                              

 

                                                                     Obr. 6.4 Vrtná souprava Bauer 
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6.7.2 Stroj pro betonářské práce 

 

 Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C 

 

Jmenovitý objem:  8 m
3
 

Délka: 6358 mm 

Šířka: 2400 mm 

Průměr bubnu: 2300 mm 

Průjezdná výška: 2507 

Hmotnost nástavby:  3 220 kg 

Celk. hmotnost cca:  12 700 kg 

Celk. přípustná hmotnost:  32 000 kg 

Pro transport betonových směsí: 19 300 kg 

Výkon motoru:  267 kW 

 

     

                                                                                     

        Obr. 6.5 Autodomíchávač Stetter 

 

6.7.3 Stroje pro nasypání a odvoz zeminy 

 

 Rypadlo-nakladač JCB model 3CX SM  
 

Provozní hmotnost:  8136 kg 

Hloubková lopata:  0,23 m3 

Lžíce:  1 m3 

Dosah hloubkové lopaty:  5,46 m 

Maximální cestovní rychlost:  40,6 km/h 

Pohotovostní hmotnost:  2630 kg 

Užitečná hmotnost:  3320 kg 

Max. výkon motoru: 63 kW 

 

 

                                             

                                              

                                             

                                                     Obr. 6.6 Rypadlo JCB 3 CX SM 

 

 Nákladní automobil se sklápěcí korbou TATRA 815-2 
 

Užitná hmotnost:  9,1 t 

Pohotovostní hmotnost:  11,3 t 

Max. celková hmotnost vozidla:  19 t 
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Objem korby:  8 m3 

Rozměr korby:  4,3x2,5x1m 

 

 
 

                  

 

  Obr. 6.7 Tatra T815-2 

 

6.7.4 Stroj pro dovoz a manipulaci armokošů a dovoz vrtné soupravy 

 

 Tahač s návěsem Mercedes-Benz Actros 1846 LS  
 

 

Celková nosnost nákladu:  24 t (návěs = plachta - 3str. shrnovačka) 

Ložný prostor - objem :  93 m3 

Ložný prostor – rozměr:  (d) 13,70 x (š) 2,50 x (v) 2,75 m 

Možnost nakl./vykl :  bokem, zadem, jeřábem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Obr. 6.8 Tahač s návěsem  

                                                                                             Mercedes Benz Actros 1846 LS 

                                                 

 Tažná souprava: – pro přepravu vrtné soupravy 
 

 Tahač: MAN 33.464 DFLT 

 Návěs: Goldhofer STZ-L6-62/80F1AA 

 

Nosnost:  61,5 t  

Celková délka:  21,7 m – 37,75 m 

Šířka:  2,55 m – 3,0 m 

Horní hrana návěsu nad vozovkou: 900 mm 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                   Obr. 6.9 Tažná souprava 
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 Autojeřáb Tatra AD 20 
 

Délka:  7,8 m 

Šířka:  2,45 m 

Výška: 3,36 m 

Šířka s vys. opěrami: 5,6 m 

Celková hmotnost: 23 000 kg 

Nosnost: 20 000 kg 

Vyložení:  7,8 m 

Vyložení s nástavci:  26,80 m   

 

 

                                   Obr. 6.10 Autojeřáb Tatra AD 20 

 

6.7.5 Nářadí 

 

Theodolit, lopata, ocelové pásmo, vicekilové palice, metr, svářečka 

 

6.7.6 Pomůcky při práci na ochranu BOZ 

 

Pracovní obuv, ochranná přilba, pracovní rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle žádá-li 

si to práce. 

 

 

6.8 Pracovní postupy 

 

6.8.1 Přípravné práce 

 

Před samotným prováděním vrtů se provede zaměření a vytyčení pilot podle projektové 

dokumentace. Tyto práce provádí odborná osoba (geodet), který s pomocí dvou dělníku 

vytyčí osově pilotový rast a potom přesně střed každé piloty. Poloha každé piloty bude 

zpětně zaměřena a vyhotoven protokol o skutečném zaměření pilot.  

 

Každá z pilot bude označena kolíkem z betonářské oceli s červeně označeným vrcholem. 

Kolík je průměru d= 20 mm a délky 300 mm. Kolík se většinou zatlouká obyčejně s 

úrovní terénu, aby nedošlo k jeho posunu a aby netvořil překážky pro další mechanismy 

pohybující se v jámě. Pro snazší orientaci, kde se kolík nalézá, se překryje (např. 

cihlou,…). 

 

Vytyčení musíme průběžně kontrolovat, aby třeba pohybem mechanizmů ve stavební 

jámě, nebo při vrtání vrtné soupravy sousední piloty nedošlo k posunu terénu a tím ke 

změně polohy vytyčeného vrtu.  
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Před samotnými pracemi musíme zkontrolovat, že příjezdová cesta do jámy bude 

zajištěna, a že maximální úhel nepřesáhne 20
°.
 Především z hlediska bezpečnosti pro 

vrtnou soupravu a autodomíchávač. 

 

Piloty se budou provádět pomocí rotačně náběhového vrtání v průměrech 630, 900 a 

1200 mm. Vrty, budou hloubeny jako pažené, protože není zaručeno, že při procesu 

vrtání budou stěny dostatečně stabilní. Rotační náběhové vrtání se provádí pomocí 

speciálního nářadí. 

 

Použití vrtáků se rozlišuje podle toho, v jaké zemině vrtáme dle geologického průzkumu. 

Ne každý vrták se dá použít pro danou zeminu. Podrobný popis používaného nářadí byl 

uveden v kapitole č. 4. 

  

6.8.2 Vlastní postup vrtů 

 

Provádění vrtu bude zabezpečeno dvěma vrtnými soupravami. Prostor vyhloubené 

stavební jámy se za účelem rozvržení prací a lepší dostupnosti potřebných mechanizmů 

rozdělí na 4 části (jeden stroj = dvě části), kdy v každé části se provedou potřebné vrty. 

Z důvodu různých průměrů, které jsou stanoveny projektem, je nutné v každé části měnit 

vrták dle příslušné velikosti.  

 

Podrobné schéma postupu těchto prací je znázorněno v příloze C. 18, která je přiložena k 

výkresové části této diplomové práce. 

 

Při hloubení vrtů vkládáme pažnice, které průběžně zavrtáváme. Až se dostane s pažením 

k úrovni povrchu zeminy, musíme pažnici nastavit a opět při hloubení postupně 

zavrtáváme. K pažení vrtů se používá, ocelová spojovací roura, jež se instalují přímo 

pomocí speciálního nástroje na vrtné soupravě. Vrtání se provádí vrtákem příslušného 

průměru.  

 

Vrtací zařízení vrtné soupravy Bauer BG 18 H musí být ustaveno, tak aby se hrot 

vrtaného nástroje dotýkal vytyčovacího kolíku. Hydraulické vrtací zařízení musí přitom 

být ve svislé poloze, což bude kontrolováno vodováhou, kterou bude přikládat pomocný 

pracovník na plášť hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých směrech. Po dosažení 

svislé polohy vrtacího zařízení se bude moci souprava zavrtat. Dále se svislost bude 

kontrolovat dle potřeby, nejméně však po odvrtání 1 m vrtu. 

 

Vytěžená zemina je průběžně nakládána a odvážena na skládku do Černovic, vzdálenou 

5,4 km od stavby (přesná adresa: Pískovna Černovice, spol. s r.o., Vinohradská 83, 618 

00 Brno). 
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Při zavrtání se pomocní pracovníci vzdálí mimo dosah hydraulického vrtacího zařízení 

nejméně 6 m. Po zavrtání vrtného šneku do zeminy na určitou hloubku bude spolu s 

natěženou zeminou vytažen nad horní úroveň vrtu, kde bude natěžená zemina ze šneku 

odstraněna kroutivým trhaným pohybem a poté se bude pokračovat ve vrtání. 

 

Z tohoto místa bude vytěžená zemina nabírána rypadlo-nakladačem JCB 3 CX SM a 

nakládána na nákladní automobily Tatra T815-2. Spolu se šnekem se zavrtává i již 

zmíněná spojovatelná ocelová pažnice. 

 

V průběhu hloubení musí být přítomen geolog, který bude kontrolovat těženou horninu a 

srovnávat ji s předpoklady projektu. Do protokolu o pilotě bude zaznamenávat úroveň 

změny kvality nebo druhu horniny a každou odchylku od předpokladu projektu. Zjištěné 

odchylky bude hlásit technickému dozoru investora stavby, který zajistí jejich řešení s 

projektantem eventuelně objednatelem. 

 

V případě, že by se hloubení piloty zastavilo na nepřekonatelné překážce bránící 

dosažení požadované hloubky piloty, navrhne geotechnik investora náhradní opatření, 

které bude předloženo stavbyvedoucímu ke schválení. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.11 Schéma spojování pažnic  
 

Legenda obrázku: 
 

1) díl pažnice 

2) spoj pažnice se spojovacími šrouby 

3) pažnicová korunka 

 

 

. 
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Obr. 6.12 Schéma vrtné soupravy s dopažovacím 

            zařízením – Souprava pro rotační vrtání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

6.8.3 Přípravné práce před betonáží 

 

Tyto práce se skládají z čištění vrtu, kontroly jeho délky a armování piloty. Čištění vrtu 

se provádí vrtnými soupravami, dno se čistí pomocí tzv. šapy (vrtného hrnce). Po 

dočištění a pročištění vrtu jej vrtmistr přeměří a předá mistrovi. Vrty se musí chránit před 

znečištěním, povrchovou vodou a spadem výkopu z povrchu terénu a před pádem 

různých předmětů do vrtů.  

 

Výztuž pilot je tvořeno armokoši z oceli 10 505 a 10 216, jejichž délku a skladbu určuje 

projekt. Armokoše budou připraveny předem a do vrtů se zapouští vcelku, svisle a 

centricky. Armokoše se skládají z podélné výztuže, příčné výztuže, distančních kruhů a 

distančních koleček viz obr 6.13. 

 

Na armokoše budou nasazena plastová distanční tělíska, která zajistí správnou polohu 

výztuže ve vrtu, krytí 100 mm a zabrání jejímu posunu či deformaci v průběhu betonáže. 

Armokoš bude opatrně zasunut do vrtu až do dosažení jeho správné polohy.  
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            Obr. 6.13 Příklad armokoše vloženého do vrtu 
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Min. krytí dle ČSN EN 1536 je min.: 
 

- 60 mm u pilot s D > 0,6 m, nebo 

- 50 mm u pilot s D ≤ 0,6 m. 

 

Armokoše musí být po výrobě zkontrolovány mistrem a převzaty objednatelem. Budou 

opatřeny visačkou s typem piloty, pro kterou byly vyrobeny a budou uloženy na určené 

skládce.  

 

Uložené armokoše musí být chráněny před znečištěním a poškozením provozem stavby. 

Před osazením je armokoš znovu kontrolován co do délky, skladby a provedení. 

 

V armokoši musí být dostatečný prostor, pro vedení betonářské roury. Dále se musí 

zkontrolovat, zdali zamyšlený přesah výztuže nad hlavu piloty pro další betonáž 

základové desky je správné délky. 

 

6.8.4 Betonáž pilot 

 

Během celé betonáže piloty musí být k dispozici dostatečná zásoba betonu, aby byla 

umožněna plynulá betonáž. Použitý beton musí mít vysokou odolnost proti rozměšování, 

vysokou plasticitu, schopnost samozhutnění, správné složení a konzistenci.  

 

Na betonáž vrtaných pilot bude použit transportbeton C 25/30 XC2. Vodní součinitel 

nesmí překročit hodnotu 0,6 a konzistence betonové směsi bude na stupni S4, sednutí 

Abramsova kužele 160 – 210 mm.   

 

Přestávka mezi zhotovením vrtu, jeho vyčištěním, armováním a začátkem betonáže musí 

být co nejkratší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6.6 Složení čerstvého betonu 
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Tab. 6.7 Požadavky na zpracovatelnost čerstvého betonu při různých podmínkách 

betonáže  

 

Před samotnou betonáží se musí provést dodatečný průzkum vrtu, abychom se ujistili, že 

se v zapaženém vrtu nevyskytuje voda. 

 

 Betonáž do sucha spočívá v betonování piloty pomocí betonážní roury s násypkou 

umístěné svisle ve středu vrtu tak, aby se zabránilo rozměšování betonu a aby proud 

betonu nenarážel ani na výztuž piloty, ani na stěny vrtu. Vnitřní průměr usměrňovací 

betonážní roury nesmí být větší jak osminásobek velikosti největší frakce použitého 

kameniva a její délka má být alespoň do poloviny hloubky vrtu. 

 

Beton se bude dovážet autodomíchávači z místní betonárny vzdálené od stavby cca 5 

minut cesty. Jedná se o betonárnu  STAPPA mix, spol. s r.o. (více viz kapitola č. 2 – 

Řešení širších dopravních vztahů). 

 

Beton vrtaných pilot nesmí být zhutňován vibrací! 

 

6.8.5 Vytahování pažnic 

 

Součástí betonáže pilot zapažených pažnicemi je vytahování ocelových pažnic, 

které smí být zahájeno jen tehdy, je-li dostatečný sloupec betonu v pažnicích, který 

vyvodí dostatečný přetlak: 

 

- aby se zabránilo vniknutí vody nebo zeminy do vrtu nad patou pažnic, a 

- aby nedošlo k povytažení armokoše 

 

Pažnice se musí vytahovat, pokud má beton ještě dobrou zpracovatelnost. Během 

vytahování pažnic musí být ve vrtu dostatečné množství a výška betonu, tak aby byla 

zachována rovnováha vzhledem k tlaku okolní zeminy. Pažnice je třeba vytahovat zvolna 

a neustále sledovat hladinu betonu, jež klesá v souvislosti s plněním mezikruží betonem a 

může klesnout náhle v souvislosti se zaplněním zapažnicových kaveren. Hlavu piloty je 

třeba vždy dostatečně přebetonovat, aby z výše uvedených důvodů neklesla po odpažení 
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pod svoji projektovanou úroveň. Po vytažení dílů pažnic je třeba zkontrolovat pozici 

armokoše ve vrtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.14 Postup vrtaných pilot 

Legenda obrázku: 

3a) zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu,  

3b) dovrtání nezapažené časti vrtu pod pažnicí,  

3c) vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu, 

3d) betonáž piloty,  

3e) odpažení vybetonovaného vrt 

 

 

6.8.6 Předání stavby po provedení pilot 

 

Předání stavby se doporučuje ihned po dokončení pilotových konstrukcí, především aby 

nevznikali prodlevy s časovým plánem. A aby se předešlo problémům s reklamací vad, 

které nebyly zaviněny subdodavatelem, ale došlo k nim následujícími pracemi. Předání 

by se mělo uskutečnit společnou prohlídkou díla a následně by měl být zhotoven 

protokol o předání díla do stavebního deníku. 

 

6.9 Jakost, kontrola a zkoušení 

 

Viz. podrobný popis – 7. Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty.   
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6.9.1 Vstupní kontrola 

 

Stavba je ve fázi, kdy je dokončena příprava území SO01, což znamená, že je provedeno 

odstranění keřového porostu a stávajícího plotu, sejmutí ornice, úprava vjezdu, provedení 

pláně pro pažení a také oplocení celého staveniště. Dále etapy výkopových prací, 

záporového pažení a podchycení okolních objektů pilotovou stěnou. Kontroly 

předcházejících činností jsou kontrolovány průběžně stavbyvedoucím a mistrem v 

předchozích etapách.  

 

Při vstupní kontrole bude vedoucím pracovní čety u přejímky dodávky kontrolována 

předchozí činnost. 

 

Kontrolováno je:  
 

- stavbyvedoucí překontroluje nivelačním přístrojem dno stavební jámy, 

- před betonáží správnost betonu, množství a specifikace armokošů, 

- také kontrolujeme stroje pro vrtání, vytyčení vrtů a pracovní pomůcky pro 

započetí každé pracovní činnosti, 

- nezapomene na kontrolu všech dokumentů potřebných k realizaci. 

 

6.9.2 Mezioperační kontrola 

 

Odpovědnost za provádění vrtaných pilot musí být svěřena zkušenému a 

kvalifikovanému pracovníkovi, který odpovídá: 
 

- za soulad provádění stavebních prací s ustanoveními ČSN EN 1536, 

s technickými podmínkami smlouvy o dílo a se schváleným 

technologickým postupem, 

- za dohled nad prováděním pilot a za vedení všech protokolů o provádění 

pilot, 

- za správné informování zástupce objednatele a/nebo projektanta o změnách 

nebo odchylkách od očekávaných podmínek na staveništi. 

 

Před zahájením pilotážních prací je nutné dohodnout technologii provádění pilot, 

zkoušky, dokladování prací i dohled a přejímku prací. Provádění pilot se musí 

monitorovat a musí se zaznamenat veškeré údaje, které zahrnují: 
 

- vytyčení, typ, rozměr a hloubka piloty, 

- technologický postup vrtání, stroje a nástroje, 

- geologický profil vrtu, 

- osazování pažnic, 

- vrtné překážky, čištění vrtu, 

- typ armokoše pro daný vrt, jeho rozměry, tvar a délka, a osazení výztuže, 

- údaje o pevnostní třídě, složení betonu a jeho konzistenci, 
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- údaje o způsobu betonáže, množství betonu, době betonáže, přebetonování 

a projektované výšce betonu, 

- údaje o vytahování betonážních rour a vytahování pažnic. 

  

Dovolené odchylky:  
 

-  poloha osy piloty v projektované úrovni jejich hlav ± 100 mm,  

-  sklon osy pilot max. 1,5% z délky,  

-  výšková úroveň hlavy piloty po odbourání ± 25 mm, 

-  výšková poloha armokoše piloty ± 50.  

 

Odběr vzorků a zkoušení 
 

 Četnost odběru vzorku betonové směsi pro jednotlivé zkoušky: 
 

1. Po jedné sadě z 3 pilot na staveništi. 

2. Po jedné sadě z každých následujících 5 pilot. 

 

Minimální počet jednotlivých krychlí nebo válců pro jednu sadu zkoušek jsou minimálně 

3 ks. Odběry musí odpovídat ČSN EN 206-1. Zpracovatelnost se stanovuje zkouškou 

sednutí kužele. Tato zkouška se provádí u každé dodávky betonu z autodomíchávače. 

 

6.9.3 Výstupní kontrola 

 

Provádí stavbyvedoucí. 

 

Kontrolováno je:  
 

- umístění jednotlivých pilot a po zatvrdnutí betonu bude zkontrolován 

geometrický tvar a úprava hlavy piloty, 

- kontroluje výztuže nad hlavou piloty (dle PD 300 mm),  

- stavbyvedoucí ručí za správnost provedených prací a celkové kvality prací, 

dále za pečlivost a přesnost provedení v souladu s projektovou 

dokumentací, 

- také se provedou potřebné zatěž. zkoušky (podrobněji viz KZP pro piloty - 

7. kapitola). 

 

Stavbyvedoucí se stavebním dozorem provedou konečnou kontrolu prací a po zapsání do 

stavebního deníku je tato etapa ukončena. 
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6.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Před zahájení veškerých prací na této etapě musí všichni pracovnicí projít školením a 

být seznámeni s technologickým postupem a dále musí být proškoleni z bezpečnosti 

práce. 

 

Během školení musí být pracovníci seznámeni s místními podmínkami na staveništi a 

platnými předpisy, které se týkají bezpečnosti. Týká se to především Nařízení vlády č. 

591 / 2006 Sb. v platném znění, s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění a s 

předpisy.  

 

Pří provádění těchto prací musí všichni pracovníci a zaměstnanci na stavbě používat 

přilby, reflexní vesty a ochranné pomůcky. 

. 

Obecné požadavky: 
 

 I. Požadavky na zajištění staveniště 

 II. Zařízení pro rozvod energie 

 III. Požadavky na venkovní staveniště 

 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi: 
 

 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 II. Stroje pro zemní práce 

 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 XIV. Společné ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
 

 I. Skladování a manipulace s materiálem 

 IX. Betonářské práce a práce související 

 IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

 IX. 5 Železářské práce 

 XI. Montážní práce 

 

NV 362/ 2005 Sb. : 
 

 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 

Jednotlivé body podrobně rozepsány v nařízení vlády 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 
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Zajištění vrtů: 
 

Jelikož některé vrty nebudou hned betonovány, musí byt dostatečně zajištěny. Zajištění 

se bude provádět dřevěnými kolíky, které natlučeme kolem vrtu ve vzdálenosti 0,8 m od 

vrtu. 

 

Kolík bude vysoký 1,2 m, kolem kterého omotáme bezpečnostní pásku. Jelikož takto 

zajištěných vrtů nebude tolik, můžeme ke každému vrtu dát ceduli s nápisem nebezpečí 

pádů. Jednotlivé body podrobně rozepsány v nařízení vlády 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 

 

Jednotlivá bezpečnostní rizika, která hrozí na staveništi při výstavbě, jsou uvedena v 

příloze plánu BOZP, který je součástí diplomové práce pod přílohou č. 12. 

 

6.11 Ekologie 

 

Po dobu provádění stavebních prací v rámci tohoto pracovního předpisu je nutné 

dodržovat ustanovení zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivu životního prostředí a 

činit potřebná opatření ke snížení hluku, zejména je důležité dbát na dodržování 

nejvyšších přípustných hladin hluku stanovených hygienickými předpisy. V průběhu 

stavebních prací dle předpisů, bude důležité provádění opatření ke snížení prašnosti. Při 

provádění vrtů budou nejvíce ohrožovat životní prostředí oleje a maziva, které se použijí 

k mazání stavebních strojů, dále znečištění pudy a komunální odpad. Je nutné dbát na to, 

aby během výstavby nedocházelo k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 

k ohrožování kvality podzemních vod. Řízeno vyhláškou a zákonem. Ostatní odpady 

budou skladovány v přistavěném kontejneru a poté odvezeny do spalovny. Během 

stavebních prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí dodržovat 

stanovení zákonů a norem. 

 

Z hlediska ochrany životního prostředí, musejí být respektovány především tyto 

dokumenty: 
 

 

 Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 

stanoví 

 Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 Předpis č. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 
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Tab. 6.8 Tabulka odpadů při provádění pilot 

 

6.12 Přílohy 

 

Příloha C. 18 - Schéma postupu - piloty 
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7.1 Kontrolní a zkušební plán vrtané piloty  
 

- VSTUPNÍ, MEZIOPERAČNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLA –  

 

V
ST

U
P

N
Í 

č. práce popis dokument 
kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

způsob kontroly 
výsl. 

kontroly 
vyh./              

nevyh. 
kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

1 
Kontrola 

PD 

úplnost, rozsah, 
kontrola a zapracování 

připomínek do PD 

vyhl. 499/2006 Sb., 
vyhl. 137/1998 Sb.,                          

ČSN 013481 

HSV, 
PSV, TDI 

jednorázově vizuální SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

2 
Přejímka 

pracoviště 

stavební jáma:             
a)půdorysné plochy,                 

b)správné vysahování,                      
c)hloubka staveb. jámy 

PD, 
ČSN 73 6133,                        

ČSN 73 0212-3 
HSV, PSV jednorázově 

a)měření, ocel. 
komparované pásmo s mm 
dělením, b)měření 3m lať, 

ocel. měřítko s mm 
dělením, c)měření, 

nivelační přístroj, nivel. lať 

SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

výška a rovinnost 
pilotovací úrovně 

ČSN 73 6133,                             
ČSN 73 0212-3, PD 

HSV, 
PSV, G 

jednorázově 
měření, nivelační přístroj, 

nivelační lať 
SD   

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

3 
Jakost 

materiálů 
doložení jakosti výztuže 

a bet. směsi 

certifikát 
betonárky dle ČSN 

ISO 9002 
HSV, PSV 

každá 
dodávka 

vizuální hutní atest SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

4 
Kontrola 

vstupního 
nástroje 

funkčnost, použitelnost 
technické listy 

stroje 
PSV, 

vrtmistr 
2 x denně vizuálně, metr SD   

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

umístěné vrtné kolony PD vrtmistr každý vrt 
měření (měření, dl. 
vodováha, olovnice) 

SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

fdsffsdf 
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M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 
č. práce popis dokument 

kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

způsob kontroly 
výsledek 
kontroly 

vyh./              
nevyh. 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

5 
Vytyčení 

pilot (vrtu) 
odchylky osy piloty ve 
vodor. rovině ± 15 mm 

ČSN 73 0210 - 1 HSV, TDI 
jednorázově, 

každý vrt 

geodetická měření, 
ocelové komparované 
pásmo s mm dělením 

SD, 
protokol 

  
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

6 
Kontrola 

provádění 
vrtů 

hloubka vrtu, těžená 
hornina, svislost 

hydraulického zařízení, 
drapáku 

ČSN EN 1536                                         PSV 
každá pilota, 

průběžně 
měření SD   

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

7 
IG 

průzkum 

složení a vrstvení 
zeminy po délce 

prováděné piloty,druh 
základové půdy v patě 

piloty 

ČSN 73 6133,                                              
TP,                                                       

ČSN EN 206 - 1 
HSV, TDI každá pilota vizuální, měření SD   

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

8 
Kontrola 

armokoše 

manipulace, 
nepoškozenost, geom. 

rozměry, distanční 
tělesa 

ČSN EN 13 670  
HSV, 

PSV, TDI 
každý 

armokoš 
vizuální, měření SD   

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

9 
Osazení 

armokoše 
svislost, polohové a 

výškové osazení 
ČSN EN 13 670  PSV 

každý 
armokoš 

vizuální SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

10 
Kontrola 
kvality 
betonu 

dodací list, označení 
konzistence, 
stejnorodost 

ČSN EN 12 350,                                        
ČSN EN 206 - 1 

HSV každý mix měření SD, LD 

  

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

11 
Kontrola 

provedení 
pilot 

krychelná pevnost 
vzorků, vodotěsnost, 

zhutnění, kotevní 
výztuž, odchylka 

nosných prutů, osy 
piloty, začištění hlavy 

ČSN 73 0205,                                         
ČSN 73 1002 

HSV, G jednorázově měření 
SD, 

protokol 

  

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 
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12 
Ošetřování 
mladého 
betonu 

vlhčení, zateplení, 
opatření proti 
povětrnostním 

podmínkám 

ČSN EN 13 670,                                                  
ČSN 73 6180,                                 
ČSN 73 2028 

HSV každá pilota vizuální SD 

  

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

 

 

V
Ý

ST
U

P
N

Í 

č. práce popis dokument 
kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

způsob kontroly 
výsledek 
kontroly 

vyh./              
nevyh. 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

13 
Umístění 

pilot 

a)odchylka osy piloty v 
hlavě piloty od 

projektované polohy, 
b)úroveň vyrovnaného 
zhlaví pilot, c)poloha 

nosných prutů výztuže 
(trnů), d)výškové 

osazení výztuže (trnů), 
e)kontrola úpravy hlavy 

piloty dle PD 

ČSN 73 0210 - 1,                           
ČSN EN 13 670,                                                                     

PD 
HSV každá pilota 

a)měření, ocel. 
komparované pásmo s mm 

dělením, b)měření, 
nivelační přístroj, nivel. lať, 
d)měření, svinovací metr, 

e)vizuální kontrola 

SD   
jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

14 
Zatěžovací 

zkoušky 
statické a dynamické 
zatěžovací zkoušky 

ČSN 73 1002 HSV, S jednorázově měření 
SD, 

protokol 
  

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 

jméno: 
dne: 
podpis: 
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7.2 Vysvětlivky k tabulkové části 

  

ZKRATKY:  
 

HSV - stavbyvedoucí  SD - stavební deník  

PSV - mistr  TDI - technický dozor investora  

TP - technologický předpis  PD - projektová dokumentace 

 

7.2.1 Vstupní kontrola  

 

Bod 1: kontrola PD  
 

- Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace.  

- Musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem.  

- Zapracování připomínek do PD.  

- Provádí stavbyvedoucí, zápis do stavebního deníku.  

 

Bod 2: přejímka pracoviště  
 

 

A. Stavební jáma:  
 

a) půdorysné rozměry:  
 

Tab. 7.1 Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů  

 

DRUH 

OBJEKTU 

 

VZÁJEMNÁ 

VZDÁLENOST 

POZEMNÍCH 

STAVEBNÍCH 

OBJEKTŮ D (M) 

 

MEZNÍ ODCHYLKA DÉLKA 

KONTROLNÍHO MĚŘENÍ 
 

VE 

VODOROVNÉ 

ROVINĚ VE 

DVOU VZÁJ. 

KOLMÝCH 

SMĚRECH 

 

 

 

 

VE VÝŠCE 

 

 

 

 

  
 

VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY 

 
 

 

BYTOVÉ A 

OBČANSKÉ 

OBJEKTY 

 

 

d ˂ 20 

 

 

50 mm 
 

10 mm 

 

20 ≤ d ˂ 50 

 

 

50 mm 
 

10 mm 

 

50 ≤ d ˂ 100 

 

 

50 mm 
 

10 mm 

d ≥ 100 
 

100 mm 
 

20 mm 
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b) svahování (sjezd do jámy)  
 

- do hloubky zářezu ≤ 3 m … max. 1 : 2, 

- při hloubce zářezu 3 - 6 m … max. 1 : 1,75,  

- při hloubce > 6 m … max. 1 : 1,75.  

 

Nerovnost svahování - kontroluje se 4 m latí v příčných profilech vzájemně vzdálených 

max. 100 m - max. povolené prohlubeň pod latí 50 mm (dle ČSN 736133).  

 

c) zaměření požadované hloubkové úrovně stavební jámy nivelačním   

    přístrojem.  

 

B. Výška a rovinnost pilotovací úrovně:  
 

- správná výška pilotovací úrovně se měří pomocí nivelačního 

přístroje, max. povolená odchylka je ± (40 + dmax10
-1

) mm,  

- rovinnost pilotovací úrovně se měří na 3 metrové lati a max. 

povolenými odchylkami +30 mm, -50 mm.  

 

Bod 3: Jakost materiálů  
 

 

 A. Beton:  

- Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové 

směsi.  

- Prohlášení o shodě dle § 13, Zákona 22/97 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů a §11 nařízení vlády č. 

163/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

- krychelné zkoušky - z dodaného betonu se odeberou 3 zkušební 

krychle o hraně 150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí 

zjišťuje:  

- pevnost betonu v tlaku,  

- hloubka max. průsaku tlak. vodou, 

- odolnost povrchu proti působení vody a chemicky 

rozmrazující prostředky. 
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Tab. 7.2 Zatvrdlý beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.3 Čerstvý beton 
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 B. Výztuž  
 

Skladování - zpevněná suchá plocha, podkladky, označení štítky - čitelné, označení typu 

vložky, množstvím a váhou svazku. 

 

Kontrola množství, druhu a ceny prutů dle dodacích listů a odpovídající PD. Kontrola 

atestu - pokud vše odpovídá s atestem neprovádí se zkoušky.  

 

Bod 4: Kontrola vrtného nástroje  
 

A. Funkčnost, použitelnost  
 

- kontrola funkčnosti, použitelnosti a údržba stroje,  

- provedení kontroly pracovních pomůcek,  

- požadované listiny:  

- technické listy stroje,  

- údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti - ověření břemene,  

- stav zařízení a správné plnění jeho funkce,  

- osvědčení o pevnosti lana, montážních částí a háků,  

- souhlas s užíváním.  

 

B. Umístění vrtné kolony  
 

- kontrola půdorysného umístění a svislosti vrtné kolony. 

 

7.2.2 Mezioperační kontrola  

 

Bod 5: Vytýčení pilot (vrtů)  
 
 

Polohová odchylka svislé (nebo šikmé) vrtané piloty v úrovni vrtání (pracovní plošiny):  

- e ≤ e max = 0,10 m pro vrtané piloty s D nebo W ≤ 1,0 m,  

- e ≤ e max = 0,10 x D pro vrtané piloty 1,0 m < D nebo W ≤ 1,5m, 

- e ≤ e max = 0,15 m pro vrtané piloty s D nebo W > 1,5 m.  

 

Odchylka ve sklonu svislé vrtané piloty se sklonem n ≥ 15 º  

- i ≤ i max = 0,02. 

 

Odchylka středu rozšířené části piloty od její osy:  

- e ≤ e max = 0,10 x D.  

 

Standard: piloty se v základech rozmísťují pokud možno tak, aby každá pilota byla osově 

a přibližně stejně zatížená. Osová vzdálenost pilot se stanoví s ohledem na statické 

působení pilot a technologie jejich provádění. Nejmenší osová vzdálenost je u 

velkoprůměrových pilot zpravidla 1,5 d, minimálně však d + 0,5 m. 
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Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových kolíků délky 0,3 m a průměru 20 mm. 

Kontrolujeme polohu vytýčených středů pilot totální stanicí, kde od projektovaného 

středu piloty je přípustná odchylka 20 mm v úrovni hlav pilot. 

 

Bod 6: Kontrola provádění vrtů  
 

-  svislost vrtacího zařízení - vodováhou, kterou přikládáme na plášť 

hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých směrech minimálně po 

odvrtání 1 m vrtu,  

-  vizuální kontrola - zavalování vrtu, čistotu dna, průsak podzemní vody 

-  případné odčerpání,  

-  max. odchylka osy vrtu vzhledem k PD je 0,05 d, případně 5% nejmenší 

délky vrutů, max. však 100 mm,  

-  svislost vrtu - max. vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu,  

-  odchylka osy pilot ve vodorovném směru je  15 mm,  

-  platí pro hloubení pilot drapákem. 

 

Bod 7: Inženýrsko-geologický průzkum  
 

-  složení a vrstvení zeminy po prováděné piloty, druh základové půdy v patě 

piloty,  

-  v průběhu vrtání kontrolujeme těženou zeminu a provádíme ji s předpoklady 

prováděného inženýrsko-geologického průzkumu s ohledem na její fyzikální 

vlastnosti,  

-  v případě pochybností povoláme geodeta, který zhodnotí situace a navrhne 

nápravná opatření - o odlišnostech se provede zápis do stavebního deníku, 

popřípadě vyhotovit zvláštní protokol inženýrsko-geologickou firmou.  

 

Bod 8: Kontrola armokoše 
 

 

Užití správného armokoše na dané pilotě, nepoškozenost.  

 

Bod 9: Osazení armokoše  
 

 

 

-  armokoše se musí zavěšovat, ukládat a rozpírat tak, aby při betonáži byla 

zajištěna jejich správní poloha,  

-  tolerance v osazení armokoše piloty - úroveň horní hrany armokoše po 

vybetonování musí být rovna navrhované hodnotě s max. odchylkou - 0,15 m 

až + 0,15 m.  

 

Rozmístění konstruktivní (rozdělovací výztuže) ± 60 mm:  
 

-  odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky ± 30 

mm,  

-  výškové osazení výztuže +100 mm, -50 mm,  
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-  vázání výztuže a zajištění proti posunutí, v délce nesvařovaných přesahů,  

výztuže +2 profily výztuže, čistota výztuže,  

-  kontrola poškození armokoše při zatlačování do piloty,  

-  kontrola vkládání armokoše bez vibrování, hrozí nebezpečí roztřídění betonu.  

 

Bod 10: Kontrola kvality betonu  
 

 

-  kontrola dle dodacího listu - množství, čas výroby, čas dodání a její 

specifikace z označení, 

-  max. doba transportu - 0 - 25°C => 90 min, t < 0°C => 45min, t > 25°C => 

45 min,  

-  zkouška konzistence - sednutí kužele či zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350 

- z počátku každý autodomíchávač a postupně z každého třetího  

 

Zkouška rozlitím (ČSN EN 12350- 5) 
 

Podstatou této zkoušky je stanovení konzistence čerstvého betonu rozlitím na desce 
 

Pracovní pomůcky: 
 

 Střásací stolek 

 Forma 

 Dusadlo 

 Pravítko 

 Nádoba na promíchání 

 Lopata 

 Vlhký hadřík 

 Lopatka 

 Stopky 

 

Postup zkoušky: 
 

1.  Střásací stolek se umístí na vodorovnou plochu, která není ovlivněna vnějšími 

vibracemi 

2.  Těsně před provedením zkoušky se forma a stolek očistí a navlhčí vodou 

3.  Kontaktní zarážky je nutno udržovat čisté forma se umístí na střed desky a udržuje 

se v této poloze přišlápnutím nebo s použitím magnetů 

4.  Forma se naplní lopatkou betonovou směsí ve dvou stejných vrstvách, každá vrstva 

se zhutní 10 lehkými údery dusadla. Pokud je to nutné, přidá se ještě beton na 

druhou vrstvu tak, aby převyšovala horní hranu formy. 

5.  Pomocí dusadla se beton zarovná s horní hranou formy 

6.  Po 30 sekundách od urovnání betonu se pomocí držadel zvedne forma svisle nahoru 

7.  Střásací stolek se stabilizuje přišlápnutím na přední straně spodní desky a pomalu se 

horní hrana zvedne až k horní zarážce, přičemž do ní nesmí prudce narazit. Horní 



226 
 

deska se nechá volně dopadnout až k spodní zarážce. Tento cyklus opakujeme 15 

krát. Každý cyklus nesmí být kratší jak dvě sekundy a ne delší jak 5 sekund. 

8.  Pravítkem se změří největší rozměr rozlitého betonu ve dvou směrech d1 a d2, 

rovnoběžně s hranami stolku a obě měření se zaznamenávají, zaokrouhlujeme na 

nejbližších 10 mm. 

9.  Pokud se u rozlitého betonu objeví segregace, je zkouška nevyhovující 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1 Zkouška rozlitím 

 

Vyhodnocení zkoušky: 
 

Stanovíme dle vzorce (d1+d2)/2 rozlití a zaznamenáme si hodnotu, zaokrouhlenou na 

nejbližších 10 mm. 

 

Stupeň Průměr rozlití v mm 

F1 ≤340 

F2 350-410 

F3 420-480 

F4 490-550 

F5 560-620 

F6 630-750 

F7 760-850 
 

Tab. 7.4 Vyhodnocení zkoušky rozlitím 
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Zkouška sednutí kužele – (ČSN EN 12350-2) 
 

Podstatou této zkoušky je to, že se naplní forma tvaru komolého kužele betonovou směsí, 

která se zhutní, a vzdálenost, o kterou poklesne beton po zvednutí formy, udává 

konzistenci betonu. 
 

Pracovní pomůcky: 
 

 forma pro tvorbu zkušebního tělesa, 

 propichovací tyč, 

 pravítko, 

 podkladní deska, 

 nádoba na promíchání vzorku, 

 lopata, 

 vlhký hadřík, 

 stopky, 

 

Postup zkoušky: 
 

1.  Formu a podkladní beton navlhčíme. 

2.  Forma musí být během plnění betonovou směsí pevně přichycena k podložce a to 

buď přišlápnutím, nebo svěrkami. 

3.  Forma se plní betonem ve třech vrstvách, každá vrstva se musí řádně zhutnit 25 

vpichy tyčí na propichování. 

4. Beton po zhutnění poslední vrstvy musí převyšovat horní okraj forma, přebytečný 

beton seřízneme. 

5.  Zvednutí formy se musí provést během 5-10 s rovnoměrně bez otáčivých pohybů. 

6.  Celá zkouška by měla trvat 150 s (od plnění po zvednutí). 

7.  Ihned po zvednutí formy se změří daný pokles a zaznamená sednutí. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2 Zkouška sednutím 
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Beton po zvednutí formy musí zůstat neporušený, pokud se ale těleso usmykne, musí se 

odebrat jiný vzorek a postup se opakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 7.3 Tvar po sednutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.4 Zkouška sednutí kužele 
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 Obr. 7.5 Vyhodnocení zkoušky sednutí 

 

Bod 11: Kontrola provedení pilot  
 

 

Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazování dílců 

základů: (ČSN 73 0210-1, př. A, tab. A.1)  
 

-  ve vodorovné rovině od osy ± 15 m, 

-  v předepsané výškové úrovni od hrany opěrné roviny ± 25 mm, 

-  začátek betonáže do 8 hodin od vyvrtání vrtu,  

-  kontrola klimatických podmínek při betonáží - teploty vzduchu 5 - 25°C,  

-  teplota betonu před uložením + 10 °C,  

-  kontrola betonážní popř. sypákové roury - hloubka ponoření sypákové 

roury nesmí být menší než 1,5 m, u pilot s průměrem D ≥ 1,2 m - 

ponoření min. 2,5 m,  

-  kontrola podzemní vody - nesmí pronikat do vrtu  
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-  kontrola plynulosti betonáže, max. výška shozu do roury, jakost, 

betonové směsi, znečištění betonu zeminou a dosažení výškové úrovně 

hlavy piloty,  

-  kontrola tuhnutí betonu měřením penetračního odporu dle ČSN 73 1332.  

 

Bod 12: Ošetřování mladého betonu  
 

 

-  mladý beton je nutné po dobu hydratace (min. 12 hodin) ochlazovat a 

zvlhčovat - za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota povrchu 

betonu min. 5° C, 

-  pokud není dodržena min. teplota +5°C - použití vytápěných stanů nebo 

překrytí folií - nesmí docházet k vysušování povrchu - vlhčení nebo 

ošetření přípravkem (Novapor), 

-  min. teplota vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +5°C. 

 

7.2.3 Výstupní kontrola  

 

Bod 13: Umístění pilot  
 

 

a) odchylka osy piloty v hlavě piloty od projektované polohy - pomocí 

geodetického zařízení  

         - výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle projektové  

           dokumentace +100 mm a -50 mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných  

           prutů s odchylkou maximálně +/-30 mm,  

b) úroveň vyrovnaného zhlaví pilot - osa zhlaví piloty musí být +/-25 mm od 

projektované osy.  

 

Dále kontrolujeme správné začištění hlavy piloty a pevnost betonu na dříve odebraných 

vzorcích. Kontrolujeme i zhutnění betonu v pilotě ultrazvukem, kdy zjistíme dutiny a 

případné trhliny v pilotě.  

 

Bod 14: Zatěžovací zkoušky  
 

 

-  statické zátěžové zkoušky - kontrolujeme sedání zhotovené piloty 

vyvozené hydraulickými lisy,  

-  dynamické zatěžovací zkoušky - měříme kmity, které snímáme v úrovni 

hlavy piloty při úderu břemene - kvalitu provedené piloty vyhodnotíme 

podle frekvence a amplitudy vzniklých kmitů. Výsledek zkoušek je 

zapsán do protokolu o jejich provedení. 
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Statická zatěžovací zkouška pilot 
 

 

Je to základní metoda pro stanovení únosnosti osamělé piloty. Zobrazuje zcela 

věrohodně, jak technologické aspekty provádění, tak i vlivy přírodní tj. vlastnosti 

základové půdy a dostatečně modeluje časový průběh sedání. 

 

Statické zatěžovací zkoušky lze rozdělit na tyto: 
 

 Studijní- provádějí se na mimosystémových pilotách v předstihu před stavbou, 

obyčejně jako součást doplňujícího geologického průzkumu. 

 Průkazní- provádějí se před zahájením realizace pilot a na rozsáhlých 

staveništích s velkým počtem pilot. Účelem je ověřit předpoklady projektu a 

reagovat na změny, které v realizačním projektu nastaly. 

 Kontrolní- které se provádějí v průběhu realizace pilot, nebo po jejich skončení, 

existuje - li odůvodněná pochybnost o kvalitě pilot, nebo jedná-li se o velký počet 

pilot na staveništi. 

 

Výsledkem statické zatěžovací zkoušky, je vždy tzv. pracovní diagram zkoušky piloty, 

jehož př. je na (obr. 7.6). Pro měření průběhu normálového napětí v dříku piloty se 

používá strunových tenzometrů navázaných na armokoši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.6 Schéma statické zatěžovací zkoušky vrtané piloty 
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Dynamická zatěžovací zkouška pilot 
 

 

Dynamická zkouška je v porovnání se zkouškami statickými jednodušší, levnější, 

ale neumožňují však přímo měřit průběh pracovního diagramu piloty. Zkouška se 

provádí při známé velikosti dynamické síly- úderu závaží jiné hmotnosti, padajícího 

volným pádem z určité výšky.  

 

Dále se měří okamžitá deformace hlavy piloty a rychlost této deformace a 

to ve dvou, nad sebou umístěných průřezech, což se obvykle provádí pomocí 4 snímačů. 

Princip zobrazen na (obr 7.7 a). Dynamická odezva piloty sestává z odporu materiálu 

piloty a odporu zemního prostředí, přičemž ten se skládá z tření na plášti piloty a 

z odporu na patě piloty. Pro analytické řešení této dynamické zkoušky byl sestaven 

fyzikální model. Dle (obr. 7.7 b), v němž je dřík piloty rozdělen na množství vzájemně 

spojených dílků, jež jsou modelovány jako hmotné body spojené příslušnými vazbami. 

 

V souvislosti s prováděním dynamických zkoušek pilot je třeba rozeznávat metody 

dynamického monitorování a testování pilot, které jsou objektivní, co do velikosti 

měřených parametrů a metody fyzikálního modelování spolu s řešeným pomocí 

matematického modelu příslušným softwarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr 7.7 

                      a - Princip dynamické zatěžovací zkoušky 

   b- Fyzikální model dynamické zatěžovací zkoušky 
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8.1.Obecné informace o stavbě 

 

8.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Obytný soubor Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby 

Místo stavby:  Brno, ulice Vídeňská 

Kraj:  Jihomoravský 

Investor: Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Objednatel:  Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Zhotovitel:  Bude vybrán na základě výběrového řízení 

Projektant:  Atelier Habina s.r.o 

 Helceletova 3, Brno 

 Ing. Stanislav Mikeš 

Zahájení akce:  1.4. 2013 

Ukončení akce:  30.9. 2015 

Katastrální území:  Brno - Štýřice  

Charakter stavby:  Novostavba polyfunkčního objektu s občanskou 

vybaveností a bydlením 

 

8.1.2 Rozměrové charakteristiky objektu B – SO 02 

 

 Přibližné půdorysné rozměry:  cca 77,0m x 9,3m (obdélník. část) +  

                                19,6 x 50,0m (výseč. část kružnice) 

 Podlahová plocha bytů: 4 016,68 m
2
 

 Podlahová plocha komerčních prostor:  734,49 m
2
 

 Podlahová plocha garáží: 3 331,13 m
2
 

 Počet bytů: 57 bytů 

 Počet vnitřních parkovacích stání:  97 stání 

 Obestavěný prostor administrativní budovy:  39 281,65 m
3 

 

8.1.3 Urbanistické a architektonické řešení 

 

Stavba se skládá ze dvou křídel obepínajících prostor klidového vnitrobloku a je 

umístěna ve svažitém území navazujícím na ulici Vídeňskou. Objekt B sestává z křídla, 

ležícího v přímé vazbě na ulici Vídeňskou – dispozice bytů jsou klidovými částmi 

orientovány do vnitrobloku, do ulice jsou umístěny jen kuchyně, sklady a hygienické 

prostory, a z křídla obloukového půdorysu. Parkovací a odstavná stání jsou s výjimkou 

několika venkovních stání umístěna ve dvou podzemních podlažích, umístěných pod 

stavbou. 
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Architektonická struktura odpovídá funkčnímu využití i urbanistickému začlenění 

objektů. Z hlediska začlenění stavby do městské tkáně jsou dominantně důležitá uliční 

křídla. Uliční křídlo objektu bloku B, které svým výškovým členěním na prosklený 

parter, hlavní fasádu, piano nobile a korunní římsu (zde má význam akustické ochrany 

teras a fasád ustupujícího podlaží), cituje tradiční vzory, vlastním výtvarným řešením se 

však snaží o maximálně soudobý výraz. Architektura je postavena na prvcích, 

zajišťujících dostatečné oslunění a osvětlení bytů, tedy šikmých rizalitech, 

lichoběžníkových lodžiích a terasách, podaných se snahou o výtvarné sjednocení. 

 

8.1.4 Technické a dispoziční řešení 

 

Jedná se o monolitický sloupový systém v kombinaci s příčnými nosnými stěnami 

s železobetonovými stropními konstrukcemi. Nosný systém podzemních podlaží tvoří 

vnitřní sloupy s rozponem max. 7,5 m doplněné obvodovými železobetonovými stěnami. 

Nosný systém nadzemních podlaží je tvořen příčnými železobetonovými stěnami. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou podporovány 

železobetonovými stěnami a sloupy, ve vyšších podlažích jsou pak stěny zděné. 

Zastřešení je provedeno plochou střechou, jejíž nosná část je tvořena železobetonovou 

deskou.  

 

Celý objekt je založen na vrtaných železobetonových pilotách o průměrech 630, 900 a 

1200 mm délek od 6 do 20 m. Stavba je chráněna proti tepelným ztrátám kontaktním 

minerálním zateplovacím systémem. Takto zvolený systém bude dlouhodobě splňovat 

uživatelské a provozní požadavky investora. 

 

Objekt B má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. Stavba objektu B má 5 schodišťových 

jader, ze kterých jsou přístupny jednotlivé byty. V podzemních podlažích jsou navrženy 

hromadné garáže a technické zázemí domu. 

 

8.1.5 Popis staveniště 

 

Projektovaný bytový komplex je situován na volných pozemcích v proluce po pravé 

straně ul. Vídeňské mezi ulicemi Kamenná a Vinohrady. Území vymezené pro zástavbu 

je volné, nezastavěné, dříve využívané pro zahrádky. Terén je velmi členitý a svažitý 

s ukloněním k severovýchodu. 

 

Z IG průzkumu, který byl proveden na žádost zhotovitele, vyplývá, že podloží území 

tvoří skalní podloží, které vystupuje na povrch až v nejvyšších partiích Červeného kopce. 

V prostoru staveniště je skalní podloží překryté sprašemi a sprašovými hlínami mocnosti 

10-12 m se zatřídění do třídy F5 ML, F6. Povrch terénu je pak lokálně upraven 

navážkami. Jedná se o přesunuté zeminy z výkopů, v dolní části pak o stavební odpad ze 

staveb v ul. Vídeňské. Třída těžitelnosti 3, u skalního podloží 4 výjimečně až 5. 



238 
 

Podzemní voda se v sondách neprojevila, její hladina je zaklesnuta relativně hluboko pod 

terénem, takže nebude ovlivňovat zakládání objektu, ani výrazným způsobem 

neovlivňuje geotechnické vlastnosti základových půd ve svrchních polohách.  

 

Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště dobře použitelné, a to i pro 

projektovaný, relativně těžký objekt.  

 

8.2 Popis technologie monolitických stropů 

 

Tyto stropy se provádějí přímo na místě stavby do bednění, ve kterém je uložena výztuž. 

Jako materiál se používá beton. Přenášejí svislé zatížení i vodorovné zatížení do svislých 

nosných podpor. Zajišťují stabilitu a tuhost objektu. Hlavní výhodou je dokonalé ztužení 

objektu v obou směrech, vysoká hospodárnost využití materiálu, vyplývající z možnosti 

ekonomicky volit tvary a rozměry pro dané podmínky. Naopak nevýhodou je nutnost 

bednění, mokrý pracovní proces, velká staveništní pracnost a dlouhá doba tvrdnutí, která 

prodlužuje dobu výstavby, závislost na klimatických podmínkách. 

 

Dle tvaru se monolitické konstrukce dělí na: 

- deskové, 

- trámové, 

- hřibové. 

 

8.3 Materiál 

 

8.3.1 Specifikace materiálu 

 

- v objektu jsou provedeny železobetonové monolitické stropní konstrukce tloušťky 260 

mm ve všech podlažích. Pouze stropní deska nad 1. PP má navrženu proměnnou 

tloušťku, kdy pod obytnou částí je navržena deska 260 mm, pod zatravněnou částí je 

pak navržena tloušťka 350 mm. V této části je uvažováno s možností vjezdu požárních 

vozidel, 

- stropní deska nad posledním podlažím je tloušťky 200 mm, 

- stropní desky jsou projektovány z betonu C25/30 XC1, v garážích pak z betonu 

C25/30 XC3, XD1.  

 

Beton je obecně kompozitní stavební materiál, který je složen z pojiva a plniva. 

Funkci plniva zde plní kamenivo a různých frakcí, funkci pojiva zde tvoří cement a 

další nedílnou součástí je voda. Beton bude mít takovou konzistencí, která umožní 

betonovou směs čerpat autočerpadlem (S2-S3). 

 

- jako výztuž ve stropní konstrukci bude použita ocel R 10 505, 
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- jako systém bednění stropních konstrukcí bude použit systém Multiflex od společnosti 

PERI. Jedná se o variabilní stropní nosníkové bednění. 

 

Tab. 8.1 Výpis materiálu 
 

 

Druh konstrukce MJ Množství  

Beton C25/30 XC1  m3 314,71 

Výztuž 10 505 R t 39,52 

Plocha bednění PERI m2 1525,59 

 

 
Veškeré hodnoty uvedené v tabulce 8.1 jsou pro strop nad 2. NP objektu SO 02 a 

jsou přebrány z výkazu výměr, který je součásti této diplomové práce pod označením 

A.1. 

 

Dále potřebujeme: 

o vodu na ošetření betonu (dodávaná ze staveništního vodovodního rozvodu), 

o systémové bednění PERI (podrobně uvedeno v 8.6.2), 

o distanční prvky pro zajištění správné polohy výztuže (distanční lišty a distanční 

žebříky), 

o vázací drát. 

 

8.3.2 Doprava  

 

 Primární doprava: 
 

 

Primární dopravu bednění bude zajišťovat samotná společnost PERI, které nabízí 

kromě pronájmu systémového bednění také dopravu. Po dokončení monolitických prací a 

nepotřebnosti pronajatého bednění firma PERI zajistí odvoz. 

 

Beton bude na staveniště dopravován v požadované kvalitě, množství a konzistenci 

prostřednictvím  autodomíchávačů z místní betonárny STAPPA mix, spol. s r.o., 

Heršpická 11, která je vzdálená 1,8 km.  

 

Výztuž bude dopravována průběžně dle potřeby s ohledem na zhotovení jednotlivých 

stropních konstrukcí a její částí. Při zásobování bude stavbyvedoucí využívat metodu Just 

in time, což zabezpečí plynulou dodávku oceli bez většího skladování na staveništi. 

 

Veškerá výztuž bude přichystána k bezprostřednímu zabudování do konstrukce, tudíž je 

třeba dbát zvýšené opatrnosti na její značení a zachovat roztřídění do jednotlivých svazků 

tak, jak bylo provedeno při její výrobě v dílně. Tato přehlednost a systematické třídění 
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usnadní práci při zabudování do konstrukce. Veškerý přepravovaný materiál bude uložen 

a bezpečně zajištěn tak, aby se nemohl při převozu pohnout. Betonářská ocel bude ležet 

na dřevěných podkladcích pro snadné složení.  

 

Při přejímce výztuže je třeba provést vstupní kontrolu, zda odpovídá množství, třídění, 

míra znečištění – mastnoty, mechanické poškození, míra koroze, rozměry a průměry.  

 

Na staveniště bude výztuž dopravena z armovny firmy Ferostal a.s., Zaoralova 15, která 

je vzdálena 5,4 km od stavby. 

 

 Sekundární doprava: 
 

 

Betonáž bude prováděna pomocí autočerpadla Schwing S 47 SX. Pokud to bude nutné, 

může se použít i betonáž za pomoci staveništního věžového jeřábu jeřáb Liebherr 160 

EC-B 6 z bádie. Tuto možnost určí stavbyvedoucí přímo na stavbě až při vlastní realizaci 

vodorovných konstrukcí.  

 

Veškerý přesun prvku bednění a výztuže ze skladovací plochy na místo uložení je 

zajištěno rovněž pomocí věžového jeřábu. 

 

Výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění a ošetřování musí vyhovovat betonářské 

normě ČSN ENV 206-1. 

 

8.3.3 Skladování 

 

Pro uložení výztuže, bednění atd. bude použita zpevněná plocha, která se nachází v 

dosahu věžového jeřábu. Materiál bude uložen na dřevěných podkladcích nebo paletách 

tak, aby nedocházelo k jeho deformacím. Stojky budou naskládány v ocelových kozách, 

které se dají stavět na sebe. Stejně tak křížové hlavy, trojnožky budou skladovány 

v plechových boxech, které lze stavět na sebe. Nosníky skladovat pokud možno vedle 

sebe, podložit minimálně po 2000 mm, zakrýt plachtou proti povětrnostním vlivům a 

zabránit překlopení. Při odvozu ze staveniště zajistit stahovací páskou na dvou místech 

balíku. Výška hromady by neměla překročit 1,5 metru. 

 

Ostatní materiál drobnějších rozměrů (zejména kovové části systémového bednění), 

kterému hrozí odcizení, bude skladován ve skladovacím kontejneru a tento kontejner 

bude uzamčen. 

 

Manipulace a přejímka: 
 

 

Po přivezení se zkontroluje dle objednávkového a dodacího listu množství, kvalita, 

rozměry apod. a o všem se udělá zápis do stavebního deníku. Kontrolu provádí pověřená 

osoba (stavbyvedoucí). 
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Přebírání musí odpovídat 
 

 

ČSN 73 02 10-2- Geometrická přesnost monolitických konstrukci ve výstavbě 

ČSN EN 10080 - Betonářská ocel 

ČSN EN 206-1 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

 

8.4 Převzetí pracoviště 

 

Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro montáž bednění ve stanoveném 

termínu dle časového plánu. Předávání se zúčastní technický dozor investora. Pracoviště 

bude předáno po provedení svislých nosných konstrukcí. Musí být zkontrolována a 

dodržena svislost konstrukcí a jejich správná výška. Dále se přebírá a kontroluje přesah 

vyčnívajících výztuží jak ocelových, tak monolitických sloupů. 

 

Za technického dozoru objednatele dochází k převzetí dokončeného bednění, k prověření 

bednění a udělení souhlasu k betonáži. O převzetí se sepíše protokol a bude proveden 

zápis do stavebního deníku. Součástí předání staveniště je odevzdání kompletní 

dokumentace pro provádění vodorovných konstrukcí. 

 

8.5 Pracovní podmínky 

 

8.5.1 Připravenost 

 

Před zahájením bednicích prací konstrukce monolitického železobetonového stropu musí 

stavbyvedoucí zkontrolovat veškeré předešlé stavební práce, které by případným 

nekvalitním provedením mohly negativně ovlivnit kvalitu budoucí stropní konstrukce. 

První co stavbyvedoucí musí zkontrolovat je především již zmíněná geometrická 

přesnost konstrukce, shodná s aktuální projektovou dokumentací stavby. Tuto kontrolu 

by měl provádět pomoci měřícího zařízení jako je teodolit, nivelační přístroj, vodováha, 

svinovací metr, či laserový dálkoměr. Odchylka rovinatosti a poté také svislost nosných 

monolitických stěn nesmí překročit hodnotu 12 mm na 1 až 4 metrovou vzdálenost bodů 

na stěně. Veškeré odchylky se řídí prostřednictvím norem ČSN 730210-2 Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí. 

 

Veškeré kontroly předešlých prací musí být zaznamenány do stavebního deníku včetně 

podpisů technického dozora investora, či jiné osoby zmocněné objednavatelem stavby. 

 

o Bednění: 
 

 

Po kontrole předešlých stavebních prací musí stavbyvedoucí dále zkontrolovat jakost 

dodaného bednění na stavbu. V případě nekvalitní dodávky musí zrealizovat nápravu 

(např. špatné množství jednotlivých komponent systémového stropního bednění či 

geometrická neshoda). V případě zjištění závad či poškození určitých prvků systémového 
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bednění musí tyto prvky, jsou-li pronajaty od cizích dodavatelů, být reklamovány. A 

zajištěna co nejrychlejší náprava aby tento problém dramatickým způsobem neovlivnil 

termíny realizace vodorovných konstrukcí.  

 

V případě, že jde o vlastní bednění zhotovitele, musí okamžitě poškozené prvky 

systémového bednění vyřadit a nenechat s nimi pracovat ostatní zaměstnance. 

Stavbyvedoucí musí zajistit vertikální dopravu bednění po konstrukci (např. pomocí 

jeřábu). Ve spojení se systémovým bedněním svislých stěn je jeřábní doprava na stavbě 

nutností pro manipulaci s bedněním. 

 

o Armování: 
 

 

Stavbyvedoucí musí zajistit včasné zásobování výztuže na stavbu v požadovaném 

množství a kvalitě, tak aby nenarušil plynulý chod výstavby. Musí zajistit, aby parametry 

výztuže, která byla dovezena na stavbu odpovídala parametrům uvedených v projektové 

dokumentaci stavby. Tuto kontrolu provede v první řadě podle dodacího listu ze 

železárny či ohýbárny. Dále musí zajistit kromě samotné výztuže i distanční lišty s 

výškou dle požadovaného krytí výztuže a dilatační žebříky. Poté stavbyvedoucí 

zkontroluje geometrickou správnost nastříhané či naohýbané výztuže a jejich skutečný 

počet na skládce stavebního materiálu na staveništi.  

 

Tuto činnost nemusí provádět přímo stavbyvedoucí, může pověřit zodpovědnou osobu 

(mistr, hlavní železář). Stavbyvedoucí musí zkontrolovat aktuální verzi výkresu výztuže 

stropních konstrukcí předtím, než ji předá železářům k realizaci. 

 

Před začátkem armovacích prací musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu provedeného 

stropního bednění. Zaměří se zejména na prostorové uspořádání jednotlivých prvků 

systémového stropního bednění dle zhotovené dokumentace rozmístění stropních 

prvků v konstrukci, dodané dodavatelem bednění. Dále zkontroluje stabilitu stropního 

bednění, zdali jsou jednotlivé prvky dostatečně fixované a tudíž stabilní. Po této kontrole 

dojde k zápisu do stavebního deníku a do PKZ. Po tomto zápisu mohou začít železářské 

práce stropní konstrukce dle výkresu tvaru stropu. 

 

o Betonáž: 
 

 

Po skončení železářských prací provede stavbyvedoucí kontrolu rozmístění výztuže 

v bednění dle výkresové dokumentace. Zkontroluje, zdali byly použity všechny prvky 

výztuže z legendy prvků z výkresu stropní konstrukce daného podlaží. Metrem 

zkontroluje vzdálenosti jednotlivých prvků mezi sebou, zkontroluje pevnost uvázání 

prvků mezi sebou. Dále zkontroluje, zda jsou vybedněny veškeré prostupy stropní 

konstrukcí (např. TZB rozvody). Vše musí odpovídat projektové dokumentaci. Případné 

drobné neshody se ihned odstraní.  
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Po odstranění všech neshod bude pozván technický dozor investora, který provede 

přejímku vyarmované stropní desky a udělí povolení svým zápisem do stavebního deník 

k následné betonáži. Bez přejímky vyztuženého stropu nelze zahájit betonářské práce! 

 

Před zahájením betonáže musí být podklad bednění zbaven všech hrubých nečistot 

(např. zbytky zeminy nanošené do bednění obuví nebo sníh či led). 

 

8.5.2 Provádění 

 

S velkou pravděpodobností lze říci, že betonářské práce budou prováděny v různém 

ročním období s různou teplotou venkovního prostředí a tudíž odlišným přístupem k 

dodržování přesně daných zásad. Proto budou níže vysvětleny významné zásady, které je 

nutno dodržet při betonování konstrukcí za různých teplot. Teplot, které se mohou 

negativně projevit při nedodržení daných zásad do kvality stavebního díla. 

 

Dodržování jednotlivých zásad při betonování stavebních konstrukcí lze rozdělit na: 
 

 

o Betonářské práce prováděné za běžných podmínek: 
 

 

Betonářské práce by se neměly za běžných podmínek provádět při teplotě nižší než 

5°C a při nepříznivém počasí jako je déšť, silný vítr o rychlosti nad 10 m/s a snížené 

viditelnosti. U betonování za běžných podmínek bude nejzásadnější roli hrát zejména 

doba mezi naložením betonové směsi do autodomíchávače a jeho kompletním 

vyprázdněním do bednění. Doba potřebná pro uložení betonové směsi je závislá na druhu 

použitého cementu a okolní teplotě, což dokládá následující tabulka. 

 

Tab. 8.2 Maximální doba potřebná pro uložení betonové směsi 
 

Čerstvý beton z 

cementu 

Teplota prostředí 

[°C] 
Čas dopravy [min] 

CEM 32,5 

CEM I (portlandský) 0 až 25 90 

CEM II (struskoportlandský) >25 40 

CEM III (vysokopecní) < 0 45 

CEM 42,5 a CEM 52,5 

CEM I (portlandský) 0 až 25 60 

CEM II (struskoportlandský) >25 30 

CEM III (vysokopecní) < 0 45 
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o Betonářské práce prováděné za nízkých teplot: 
 

 

S betonování při nízkých teplotách může docházet nejčastěji v zimním období. Proto je 

důležité, pakliže jsou prováděny betonářské práce v tomto období, aby bylo dodrženo 

několik zásad při realizaci monolitických konstrukcí. 

 

 Zásady při betonování: 
 

 použít cement s rychlým nárůstem pevnosti včetně přísad na urychlení tvrdnutí 

betonu, 

 zhotovené bednění musí být zbaveno sněhu a ledu, 

 teplota čerstvého betonu v době dodání na stavbu musí být nejméně 10°C, 

 při ukládání do bednění a během zpracování při teplotě vzduchu mezi +5°C a -3°C 

nesmí klesnout teplota betonové směsi pod +5°C; při teplotě pod -3°C nesmí 

teplota čerstvého betonu při dodání klesnout pod +10°C (teploty držet po dobu 72 

hodin), 

 ukládání a zhutňování betonové směsi musí probíhat rychle a bez teplotních ztrát, 

 uloženou betonovou směs je důležité chránit proti mrazu až do minimální pevnosti 

betonu 5 MPa, 

 při ošetřování betonu je nutné chránit jeho povrch před ztrátami tepla, vlhkosti, 

 při nízkých teplotách je dobré zabezpečit i přímé či nepřímé vyhřívání konstrukce 

bednění. 

 

Následující tabulka ukazuje co vše je dovolené či zakázané provádět s betonem při 

různých teplotách prostředí: 

 

Tab. 8.3 Požadavky a nutná opatření při betonování za různých teplot 
 

 

Opatření prováděná výrobcem 

betonu 

Průměrná teplota prostředí 

0ºC až 5ºC 0ºC až -5ºC -5ºC až -10ºC 

Ohřev složek betonu pro dosažení 

teploty čerstvého betonu min. 10ºC, 

teplota po uložení betonu do 

bednění min. 5ºC 

ano ano ano 

Na požádání lze vyrobit beton s rychlejším vývojem počátečních pevností, případně 

v kombinaci s urychlovačem tvrdnutí 
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Opatření prováděná 

odběratelem 

betonu 

Průměrná teplota prostředí 

0ºC až 5ºC 0ºC až -5ºC -5ºC až -10ºC 

objednání betonu s rychlejším 

vývojem počátečních pevností 
ano ano ano 

příprava podkladu na teplotu min. 

5ºC 
ano ano ano 

odstranění zmrazků z bednění a 

armatury, temperování bednění a 

armatury 

ano ano ano 

co nejrychlejší možný způsob 

betonáže 
ano ano ano 

kropení a mlžení povrchu betonu 

(teplota vody min. 5ºC) 
nedoporučuje se zakazuje se zakazuje se 

zakrytí volného povrchu betonu, 

případně bednění, tepelně 

izolačním materiálem, ochrana proti 

srážkám 

ano ano ano 

elektroohřev betonu, ohřev povrchu 

betonu a bednění horkovzdušným 

agregátem 

není nutný ano ano 

 

 

o Betonářské práce prováděné za vyšších teplot: 
 

 

Tento stav může nastat v letním období, kdy se teplota vnějšího prostředí může 

dlouhodobě pohybovat okolo 30°C. Při vysokých teplotách se při betonáži podstatně 

zkracuje doba zpracovatelnosti betonové směsi a dochází k výraznému odpařování vody 

z povrchu betonu, což může mít za následek vznik povrchových trhlin.  

 

Proto, aby betonové konstrukce byly co nejkvalitnější, musí být při betonáži za vyšších 

teplot provedeny následující opatření: 
 

 pokud možno zastínit plochu bednění včetně ukládané betonové směsi do bednění 

od přímých slunečních paprsků, 

 použít druhy cementu s nízkým hydratačním teplem včetně možnosti použití 

zpomalovacích přísad, 
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 betonovat v době, kde betonovaná konstrukce není vystavena přímému slunci (tzn. 

v brzkých či večerních hodinách), kdy teploty vnějšího prostředí nejsou tak vysoké 

jako přes den. 

 

Tab. 8.4 Ukazuje doporučenou dobu zpracování bet. směsi za vyšších teplot 
 

 

Teplota prostředí 

[ºC] 

Konzistence čerstvého betonu 

velmi tuhá 

S2 – S3 

(tuhá až 

měkká) 

S3 – S4 

(tekutá) 

20 35 50 35 

30 30 40 30 

45 25 30 25 

60 20 25 20 

 

 

 Obecné požadavky při tvrdnutí betonu při vyšších teplotách: 
 

 teplota betonové směsi od promíchání nesmí do 3 hodin překročit teplotu 30°C, 

 teplota betonové směsi od promíchání nesmí do 4 hodin překročit teplotu 40°C, 

 maximální teplota při hydrataci betonu nesmí překročit 60°C, 

 dovolený nárůst teploty betonové směsi je maximálně 20°C za hodinu, 

 dovolený pokles teploty betonové směsi při chladnutí nesmí překročit 10°C za 

hodinu. 

 

8.5.3 Všeobecně 

 

Pro zajištění plynulého průběhu práce a dosažení kvalitních výsledků musí být zajištěno: 
 

 

 veškeré stavební práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném 

odvětví a všichni pracovníci budou obeznámeni a poučeni o BOZP, 

 na stavbě budou připraveny plochy pro sklad materiálu a odpovídající rozsah 

staveniště. Při skladování nesmí dojít k znehodnocování materiálů a ani při jeho 

transportu, 

 veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a 

požadavky investora, 

 na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní komunikace, pro dostatečný pohyb po 

staveništi, 

 na staveništi budou zbudovány šatny, kancelář stavbyvedoucího a přenosné WC, 
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 buňky staveniště se budou nacházet blízko vjezdu na staveniště a budou uloženy na 

betonových panelech, 

 vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace, 

 vedoucí zaměstnanci jsou povinni - při každé změně technologického postupu nebo 

při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně seznámit se změnami všechny 

zaměstnance, 

 stavba bude označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“ na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim 

vedou včetně všech vjezdů na staveniště pro vozidla. 

 

8.6 Finanční rozvaha pro nasazení systémového bednění Multiplex 

 

S ohledem na finanční náročnost pronájmu systémového bednění, tvořícího až 51% 

nákladů na zhotovení stropní konstrukce, bude zpracována finanční rozvaha, jak 

nejoptimálněji pronajmout toto bednění, aby se možná co nejefektivněji a 

nejhospodárněji dala konstrukce zbudovat, aniž by negativně ovlivnila výstavbu z 

hlediska času a peněz.  

 

Výpočet finanční rozvahy bude přiložen do přílohy k technologickému předpisu včetně 

požadované doby pro částečné odbednění stropní konstrukce, která je s finanční 

rozvahou spjatá a přímo ji ovlivňuje v závislosti na délce technologické přestávky. 

 

8.6.1 Finanční rozvaha 

 

Při volbě dvou možných variant, jak bednit stropní konstrukcí nad 2.NP stavebního 

objektu SO 02 se jako nejoptimálnější varianta ukázala varianta bednit stropní konstrukci 

na 2 části (celá stavba je rozdělena do 3 dilatačních části do 1PP, od 1NP jsou jen dvě 

dilatační části). Tato varianta je vhodnější z důvodu menší potřeby bednících prvků, než 

by tomu bylo u varianty bednit strop jako celek. Detail výpočtu je v příloze A. 6.  

 

Další faktor, který rozhodl o variantě bednit na dvě části, byly velké časové prostoje 

jednotlivých profesí, které by na stropní konstrukci zrovna nic neprováděli. Podíl těchto 

prostojů se negativně odrážel na produktivitě a efektivitě výstavby. Naproti tomu zvolená 

varianta bednit na dvě části umožňuje proudový postup výstavby, tudíž nedochází k 

dlouhým prostojům a tím přispívá k mnohem vyšší produktivitě. Konkrétní výsledky 

finanční rozvahy jsou zpracovány v příloze technologického předpisu. Z výsledku 

finanční rozvahy jasně vyplynulo, že bednit konstrukci na dvě části oproti bednění jako 

celku je přibližně 2 krát efektivnější. 
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Největší podíl na tomto výsledku mají právě prostoje během jednotlivých činností (tzv. 

„jalové mzdy“), které naopak u varianty rozdělit výstavbu stropní konstrukce na dva 

takty odpadají vlivem nastavení proudové výstavby.  

 

Výhodou této varianty je, že v době, kdy čekáme vlivem technologické přestávky na 

zatvrdnutí betonu stropní konstrukce 1. části, mohou ostatní profese pracovat na svislých 

nosných stěnách na 2. části objektu. To by v případě zhotovení stropní konstrukce jako 

celku nebylo možné. 

 

8.6.2 Výpis prvků bednění 

 

Zhotovení stropní konstrukce nad 2.NP objektu SO 02 je rozděleno na dvě části 

s proudovou výstavbou. Tabulky 8.5 a 8.6 vypisují potřebné materiály pro jednotlivé 

části a tabulka 8.7 informuje o počtu hlavních dílčích systémových prvků bednění 

MULTIFLEX od společnosti PERI, spol. s.r.o. V tabulce jsou uvedeny názvy a počty 

bednících prvků pouze pro 1 část.  

 

Po zhotovení stropní konstrukce 1. části a skončení technologické přestávky se tato 

konstrukce částečně odbední a prvky bednění se použijí na vybednění 2. části. Volba této 

varianty plyne s finanční rozvahy. Část č. 2 je větší než první část, proto je nezbytné, aby 

se při objednávání zboží na tuto skutečnost přihlíželo. 

 

Tab. 8.5 Výpis materiálu pro 1. část 
 

Druh konstrukce MJ Množství  

Beton C25/30 XC1  m3 131,55 

 
Výztuž 10 505 R t 16,75 

 

Plocha bednění PERI m2 644,21 

 

Tab. 8.6 Výpis materiálu pro 2. část 
 

Druh konstrukce MJ Množství  

Beton C25/30 XC1  m3 183,16 

 
Výztuž 10 505 R t 22,77 

 

Plocha bednění PERI m2 881,38 
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Tab. 8.7 Výpis prvků stropního bednění pro 1. část 
 

Název prvku Rozměr (mm) Počet (ks) 

Bednící desky tl. 21mm 2500 x 625 x 21 mm 315 

Řezivo na dořez tl. 21 mm - 106,7 m2 

Nosník GT 24 

1200 

 
41 

1500 

 
139 

1800 30 

2100 4 

2400 89 

2700 164 

3000 96 

3300 39 

3600 1 

3900 1 

4200 3 

4500 47 

4800 16 

5100 4 

5400 13 

Stojka PEP 30 G 300  499 

Stojka MP 625  37 

Univerzální trojnožka  256 

Křížová hlava s klapkou 20/24  256 

Přímá hlava s klapkou 24 S  280 
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8.7 Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety: 
 

 

Bednicí práce - 6 tesařů, 2 dělníci 

Armování - 4 železáři, 2 dělníci 

Betonování - 2 betonáři, 2 dělníci 

Odbednění - 6 tesaři, 2 dělníci 

 

8.8 Stroje a pracovní pomůcky 

 

 Čerpadlo SCHWING S 47 SX 
 

 

Vertikální dosah:  46,4 m 

Horizontální dosah:  42,6 m 

Dopr. množství:  157 m
3
/h 

Max. tlak na beton:  85 bar 

 

                                                                               Obr. 8.1 Autočerpadlo Schwing S 47 SX 

 

 Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C 
 

 

Jmenovitý objem:  8 m
3
 

Délka: 6358 mm 

Šířka: 2400 mm 

Průměr bubnu: 2300 mm 

Průjezdná výška: 2507 

Hmotnost nástavby:  3 220 kg 

Celk. hmotnost cca:  12 700 kg 

Celk. přípustná hmotnost:  32 000 kg 

Pro transport betonových směsí: 19 300 kg 

Výkon motoru:  267 kW 

                                                                                         Obr. 8.2 Autodomíchávač Stetter 

 

 Ponorný vibrátor TREMIX 
 

 

Provozní hmotnost:  5 kg 

Příkon: 2,3 kW  

Napětí:  230/50 V/Hz 

Jmenovitý proud:  10 A 

Otáčky:  12000 ot/min 

 

 

Obr. 8.3 Ponorný vibrátor 



251 
 

 Enar stahovací vibrační lišta QXR (3m) 
 

 

Provozní hmotnost: 19,5 kg 

Odstředivá síla:  150 kN  

Motor:  ROBIN EH 025 4 taktní 

 

 

 

 

 

 Obr. 8.4 Vibrační lišta 

 

 Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 
 

 

Max. dosah:  55 m 

Min. dosah::  2,6 m 

Max. nosnost:  6 t 

Max. nosnost na konci výložníku:  2,6 t 

 

 

 

                                                                           

                                                

                                                                    Obr. 8.5 Jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 

 

 Pracovní pomůcky 
 

 

Rokamat Universal pro čištění bednění, Svinovací metr, pásmo, tesařské kladivo, 

hřebíky, vázací kleště, olovnice, nivelačním přístroj, měřící lať, vodováha, pracovní 

vidlice na osazení nosníku do křížových hlav, pojízdné lešení, hloubkoměr. 

 

 Pomůcky při práci na ochranu BOZ 
 

 

Pracovní obuv, ochranná přilba, pracovní rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle žádá-li 

si to práce, reflexní vesta. 

 

8.9 Pracovní postupy 

 

Před samotným zahájením bednících prací musí být vybrán odpovídající typ 

systémového bednění od konkrétního výrobce k pronájmu a zároveň sestaven dle 

nosného systému objektu i výpis bednících prvků, potřebných pro vybednění stropní 

konstrukce. V tomto případě byla vybrána firma PERI s bednícím systémem Multiflex. 
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Dále před začátkem provádění bednění stropní konstrukce je třeba mít na stavbě 

dopravené veškeré prvky bednění, dále musí být staveniště patřičně uklizeno, aby při 

manipulaci s prostými dílci bednění nedošlo k úrazu a nebyla komplikována práce, 

především pak v prostorách samotného stavebního objektu, ve kterém bude probíhat 

montáž bednění a rozmisťování stojek. 

 

8.9.1 Postup bednění 

 

Matice se na stojce stočí tak, aby nad ní byl ponechán volný závit asi 15 cm. Vnitřní 

stojka se vysune tak, aby bylo přibližně dosaženo požadované celkové délky stojky. 

Vysunutí se zajistí řádným zasunutím čepu do otvoru vnitřní stojky. Vytočením matice 

s integrovaným klínem se nastaví přesná délka stojky. Na stojku se nasadí křížová hlava. 

 

Stojky s křížovými hlavami musí být opatřeny trojnožkou. Trojnožka zajišťuje svislost 

stojky, ale přenáší i horizontální zatížení vzniklé během bednění stropů.  

 

Stojky s křížovými hlavami je nutné přesně půdorysně umístit v předepsaném rastru na 

rovný, čistý a únosný podklad. Pokud je výška stojek vyšší jak 3 metry, musí se stojky 

zavětrovat.  

 

Do křížových hlav se osadí primární nosníky. Křížová hlava bezpečně zajišťuje jeden 

nebo dva nosníky proti překlopení. 

 

Na primární nosníky se pomocí pracovních vidlic osadí sekundární nosníky. Na 

sekundární nosníky se provede pokládka bednících desek. Aby se zabránilo sklopení 

sekundárních nosníků, je nutné styk bednících desek a nosníků zajistit hřebíky. 

 

Horní povrch překližky se ošetří odbedňovacím olejem. 

 

Po pokládce a zajištění bednících desek se rozestaví zbylé stojky s přímou hlavou. 

 

Provede se nivelace horního povrchu a stojky se pomoci matic s integrovaným klínem 

výškově doladí. Je třeba dbát na to, aby klín byl v bednící poloze – čep zajišťující horní 

stojku musí na obou stranách řádně dosedat na širší část klínu.  

 

Bednit se bude zásadně v čisté obuvi, aby nedošlo k zanášení nečistot do bednění. 

 

8.9.2 Vyztužení 

 

Vyztužení se bude provádět až po dokončení bednění. Před zahájením vyztužení bude 

bednění natřeno odbedňovacím přípravkem sloužícím pro lepší pozdější odbednění. 

Armování budou provádět čtyři železáři a dva pomocníci. Veškerý pohyb v bednění musí 
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probíhat v čisté obuvi, tak aby nedocházelo k nánosům zeminy do bednění, což vede k 

vytváření kaveren na spodním povrchu stropní konstrukce při odbednění. 

 

Při vyztužování budou pracovníci postupovat dle vyhotoveného schématu vyztužení, 

které před samotnou realizací zhotovil a posoudil statik. Železáři budou ocelové pruty 

dolní výztuže pokládat na distanční lišty v takových vzdálenostech, které ukazuje 

následující tabulka. Tato tabulka platí pouze pro pokládku distančních lišt u stropních 

desek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.6 Rozteče distančních tyčí v betonové konstrukci 

 

Výška distančních podložek bude odpovídat minimálnímu krytí výztuže dle vlivu 

prostředí, které je uvedeno ve výkresové dokumentaci tvaru stropu či technické zprávě. 

Při ukládání horní výztuže se využije distančních žebříků, které se osadí a upevní na 

dolní výztuž. Po upevnění a rozmístění distančních žebříků v předepsaných 

vzdálenostech se na ně může uložit horní výztuž stropní konstrukce.  

 

Distanční žebříky musí mít takovou výšku, aby horní výztuž na nich položená 

vykazovala dostatečné krytí výztuže na horním povrchu stropní desky. 

 

Pruty budou k sobě svázány vázacím drátem k zajištění správné polohy při zmonolitnění. 

Díky volbě spojování prutů k sobě pomoci vázacího drátu musí být zajištěno dostatečně 

velké stykování mezi pruty. Toto stykování vychází z výkresu tvaru stropní konstrukce. 

 

8.9.3 Betonování 

 

Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 

všech předešlých prací, jakými jsou kontrola zhotoveného bednění a kontrola armovacích 

prací. Výsledky kontroly předešlých prací budou zapsány do stavebního deníku a 

technickým dozorem stavby bude udělen souhlas k zahájení betonáže prostřednictvím 

jeho podpisu. 
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Jedním z hlavních faktorů ovlivňující kvalitu provedení betonové konstrukce je primární 

a sekundární doprava, zpracování betonové směsi po uložení do bednění a jeho následné 

ošetřování. 

 

Primární dopravu na staveniště bude zajišťovat betonárka vzdálena cca 2 km od místa 

stavby, proto v primární dopravě, za předpokladu řádného fungování ze strany 

betonárky,by nemělo docházet k časovým problémům při transportu betonu na stavbu. 

 

Při dojezdu autodomíchávače na stavbu musí být před použitím betonové směsi 

zkontrolován dodací list stavbyvedoucím, zda dodaná směs odpovídá požadavkům 

plynoucí z PD a také bude provedena zkouška sednutím kužele pro zjištění správné a 

vhodné konzistence betonové směsi pro čerpání. Jednotlivé hodnoty při zkoušce sednutí 

kuželem, které by měla betonová směs splňovat, budou popsány v odstavci jakost. 

 

Po kontrole dodané betonové směsi, muže začít betonování.  

 

Betonovat se bude za pomocí autočerpadla Schwing S 47 SX. Pokud to bude nutné, může 

se použít i betonáž za pomoci staveništního věžového jeřábu jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 

Litronic z bádie. Tuto možnost určí stavbyvedoucí přímo na stavbě až při vlastní realizaci 

vodorovných konstrukcí.  

 

Betonová směs, která se bude transportovat za pomocí čerpadla se nesmí spouštět 

z výšky větší jak 1,5 m, aby nedocházel k rozmíšení betonové směsi. 

 

Betonování autočerpadlem by mělo začínat vždy od nejvzdálenějšího místa v bednění. 

To z důvodu vypadávání zbytku betonové směsi z ramene Schwingu a možnosti zranění 

osob pohybujících se v bednění či v blízkosti místa betonáže. 

 

Betonová směs musí být zpracována co nejrychleji. Doba je závislá na druhu použitém 

cementu a teplotou okolního prostředí. Betonáž stropních konstrukcí bude rozdělena na 

dva trakty. Dilatační část bude oddilatována izolací o tloušťce 50 mm. 

 

V případě přerušení betonáže z jakéhokoliv důvodu na dobu delší jak 2 hodiny, nebo 

dosažení pevnosti čerstvého betonu více jak 3,5 MPa, musí být přiznána pracovní spára. 

V tomto případě lze v betonáži pokračovat opět až za 18 hodin, ale to až po důkladném 

očistění a navlhčení pracovní spáry. 

 

Betonová směs po uložení by měla být ihned zhutněna ponornými vibrátory s akčním 

radiusem cca 40 cm. Je zakázáno vpichovat vibrátorem vícekrát do jednoho místa. 

Minimální vzdálenost vpichu vibrátoru od kraje bednění je 20 cm. 
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Dále při betonáží stropních desek je důležité kontrolovat tloušťku stropní konstrukce při 

ukládání betonové směsi. Ideální je vyrobit si na stavbě vlastní měrku s požadovanou 

výškou stropní konstrukce a kontrolovat tloušťku pomoci vpichu.  

 

Při vybetonování a provibrování ponorným vibrátorem větší části stropní konstrukce, 

bude povrch „přežehlen“ vibrační lištou, která povrch stropní desky uhladí a vyrovná 

drobné rovinné nerovnosti. 

 

 Ošetřování a ochrana betonu: 
 

 

K dosažení předepsaných vlastností betonu je nutné začít s ošetřováním betonové 

směsi ihned po zabetonování a zhutnění. 

 

V případě, kdy bude použita betonová směs s obsahem cementu s rychlým nárůstem 

pevnosti a zároveň betonáž trvající déle než 3 hodiny. Musí být začato s ošetřování 

uložené betonové směsi ještě před ukončením betonářských prací. 

 

Ošetřování betonu zabraňuje předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního 

záření a působení větru. Hlavními metodami ošetřování je postřik záměsovou vodou. V 

případě větší intenzity slunečního záření se na beton položí tkaniny, které se navlhčí 

zkrápěnou vodou a poté se přikryjí fólií. Fólie zabrání vypařování volné vody z betonové 

směsi. 

 

Ochrana betonu se využívá zejména při rychle se měnícím klimatu okolního prostředí, ať 

už v případě vydatného deště či rychlé změně teploty betonu během prvních dnů po 

uložení. Pro ochranu před vydatnými dešti se využívají ochranné fólie, které beton 

zakryjí. V případě změn teplot se beton musí co nejlépe odizolovat od vnějšího prostředí 

(např. tepelné izolace, proteplování, atd.) 

 

Tab. 8.8 Minimální počet dnů k ošetření betonových směsí dle ČSN EN 206-1 
 

 

Vývoj 

pevnosti 

betonu 

Rychlý Střední Pomalý 

Teplota betonu během ošetřování 

+5°C +10°C +15°C +5°C +10°C +15°C +5°C +10°C +15°C 

Okolní podmínky během ošetřování 
 

Bez přímého slunečního záření 

 

 
Vlhkost 

80% 
2 dny 2 dny 1 den 3 dny 3 dny 2 dny 3 dny 3 dny 2 dny 
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Mírné sluneční záření a silný vítr 

Vlhkost 

50% 
4 dny 3 dny 2 dny 6 dnů 4 dny 3 dny 8 dnů 5 dnů 4 dny 

Prudké sluneční záření a silný vítr 

Vlhkost 

< 50% 
4 dny 3 dny 2 dny 8 dnů 6 dnů 5 dnů 10 dnů 8 dnů 5 dnů 

 

8.9.4 Postup odbednění 

 

Částečně odbedňujeme ve chvíli, kdy konstrukce dosahuje takové pevnosti, že je schopna 

přenést vlastní zatížení. Přesný čas, kdy může dojít k částečnému odbednění, navrhne 

výpočtem statik. Čas pro částečné odbednění je závislý na pevnostní třídě betonu, druhu 

použitého cementu a teplotě okolního prostředí.  

 

Po částečném odbednění osadíme pouze stojky pod zhotovenou stropní konstrukci a 

vyčkáme zbylý čas do uplynutí 28 dní od betonáže. Poté se demontují zbylé stojky, čímž 

bude plně odbedněno. 

 

Částečné odbednění bednění bude provedeno následovně:  
 

Nejprve se odeberou mezilehlé stojky. Úderem kladiva do odbedňovacího klínu matice 

se stojky odtíží (stojka poklesne o cca 4 cm). Stočením matice se stojka sníží a lze ji 

odebrat. 

 

Pomoci klínu se odtíží stojky základního rastru a matice se stočí přibližně o 4 cm, čímž 

se vytvoří prostor pro sklopení sekundárních nosníků. Tyto nosníky se pomoci 

pracovních vidlic odeberou, očistí a uloží.  

 

Při postupném odebírání sekundárních nosníků z konstrukce se zároveň demontují a 

odebírají bednící desky. Odbedňuje se vždy postupně po úsecích.  

 

Při odebrání poslední bednící desky z dílčího úseku se opět vysunou stojky, na kterých 

jsou stále osazeny primární nosníky a přirazí se ke stropní konstrukcí kde se pevně 

rozepře, aby plnila nosnou funkci do doby, než beton stropní konstrukce nabude plné 

výpočtové pevnosti (28 dní od betonáže).  

 

Po 28 dnech se konstrukce plně odbední. Odbedněné prvky systémového bednění se 

očistí a urovnají na palety či do ocelových boxů. 
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8.10 Jakost, kontrola a zkoušení 

 

Viz. podrobný popis – 9. Kontrolní a zkušební plán pro monolitický strop.  

 

8.10.1 Vstupní kontrola 

 

Před zahájením stavby stropní konstrukce stavbyvedoucí provede kontrolu předešlých 

prací. Zkontroluje svislost a rovinatost nosných monolitických zdí s tolerancí ± 1 cm na 

10 m. Kontrolu by měl provádět pomoci měřícího zařízení jako je nivelační přístroj, 

vodováha, svinovací metr, či laserový dálkoměr. Veškeré kontroly předešlých prací musí 

být zaznamenány do stavebního deníku včetně podpisů technického dozora investora, či 

jiné osoby zmocněné objednavatelem stavby.  

 

o Bednění: 
 

 

Po kontrole předešlých stavebních prací musí stavbyvedoucí dále zkontrolovat jakost 

dodaného bednění na stavbu. V případě nekvalitní dodávky musí zrealizovat nápravu 

(např. špatné množství či délka nosníků). V případě zjištění závad či poškození určitých 

prvků systémového bednění musí tyto prvky okamžitě vyřadit a nenechat s nimi pracovat 

ostatní zaměstnance. Stavbyvedoucí musí zajistit také vertikální dopravu bednění po 

konstrukci (např. pomoci jeřábu).  

 

o Armování: 
 

Stavbyvedoucí musí zajistit včasné zásobování výztuže na stavbu v požadovaném 

množství a kvalitě, tak aby nenarušil plynulý chod výstavby. Musí zajistit, aby parametry 

výztuže, která byla dovezena na stavbu odpovídala parametrům uvedených v projektové 

dokumentaci stavby. Tuto kontrolu provede v první řadě podle dodacího listu ze 

železárny či ohýbárny. Dále musí zajistit kromě samotné výztuže i distanční lišty s 

výškou dle požadovaného krytí výztuže a dilatační žebříky. Poté stavbyvedoucí 

zkontroluje geometrickou správnost nastříhané či naohýbané výztuže a jejich skutečný 

počet na skládce stavebního materiálu na staveništi. Tuto činnost nemusí provádět přímo 

stavbyvedoucí, může pověřit zodpovědnou osobu (mistr, hlavní železář).  

 

Stavbyvedoucí musí zkontrolovat aktuální verzi výkresu výztuže stropních konstrukcí 

předtím, než ji předá železářům k realizaci. Před betonáží stavbyvedoucí provede 

kontrolu rozmístění výztuže v bednění dle výkresové dokumentace. Zkontroluje, zdali 

byly použity všechny prvky výztuže z legendy prvků z výkresu stropní konstrukce 

daného podlaží. Metrem zkontroluje vzdálenosti jednotlivých prvků mezi sebou, 

zkontroluje pevnost uvázání prvků mezi sebou. Dále zkontroluje, zda jsou vybedněny 

veškeré prostupy stropní konstrukcí (např. TZB rozvody). Vše musí odpovídat 

projektové dokumentaci. Případné drobné neshody se ihned odstraní. Po odstranění všech 
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neshod bude pozván technický dozor investora, který provede přejímku vyarmované 

stropní desky a udělí povolení svým zápisem do stavebního deník k následné betonáži. 

 

Bez přejímky vyztuženého stropu nelze zahájit betonářské práce! 

 

o Betonáž: 
 

Stavbyvedoucí musí ověřit před začátkem betonáže, zdali je betonárka připravena k 

výrobě betonové směsi a zda je schopna zajistit primární dopravu na stanovenou dobu v 

požadovaném množství a čase. Dále musí zajistit sekundární dopravu betonové směsi do 

bednění pomoci autočerpadla s dostatečným dosahem, popř. pomocí bádie a 

staveništního jeřábu. Musí zkontrolovat, zda jsou připraveny všechny stroje a nástroje 

určené pro provádění betonových konstrukcí. Naposled před zahájením betonáže projde 

bednění s armaturou a odstraní všechny drobné nedostatky. 

 

Před zahájením betonáže musí být podklad bednění zbaven všech hrubých nečistot (např. 

zbytky zeminy nanošené do bednění obuví nebo sníh či led). 

 

8.10.2 Mezioperační kontrola 

 

o Bednění: 
 

Jelikož budou bednící práce prováděny ve dvou záběrech (dle výsledků finanční rozvahy 

pronájmu bednění) zodpovídá stavbyvedoucí před každým stavěním systému bednění 

osobně za: 
 

 správnost postavení – dle schématu rozmístění bednicích prvků jednotlivého 

traktu či dodržení technologických postupů při stavění bednících prvků dle 

technické dokumentace výrobce, 

 stabilitu bednění (vůči posunutí, uvolnění, vybočení) – důležitá pro bezpečnost 

osob provádějící činnost na bednění, 

 tuhost bednění jako celku – důležitá vlastnost pro zajištění vyhovujících tolerancí 

dokončených konstrukcí, 

 přeměření osových vzdáleností jednotlivých prvků konstrukce systémového 

bednění – osazení prvků pomoci vodováhy a metru kontrolované s tabulkami 

technické dokumentace výrobce bednění včetně obecnými požadavky, 

 těsnost spojů mezi deskami – eliminovat netěsnosti z důvodu možnosti vyplavení 

jemných částí z betonové směsi, 

 čistota vnitřní plochy bednění,  

 nanesení odbedňovacího přípravku – musí být provedeno v rovnoměrné vrstvě. 
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o Armování: 
 

Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je: 
 

 armování prováděno dle schématu vyztužení od statika - pomoci metru včetně 

kontroly pevného uvázání výztuže a dodržení tloušťky krycí vrstvy dle projektové 

dokumentace, 

 do bednění ukládala pouze jakostní výztuž, která nenese velké známky rezavění 

či výztuž s odpovídajícími mechanicko-fyzikálními parametry dle PD, 

 osazeno požadované množství distančních podložek či lišt na m
2

, 

 dodrženo stykování či přesahy výztuže dle projektové dokumentace, 

 během betonáže kontroluje, zdali nedochází k nadměrnému prohýbání výztuže v 

bednění při pohybu pracovníků. 

 

o Betonáž: 
 

Před vysypáním betonové směsi do koše čerpadla, nebo do bádie musí stavbyvedoucí 

provést kontrolu konzistence betonové směsi pomoci metody sednutí kuželem. Díky 

výšce sednutí betonové směsi bude zjištěna přesná konzistence dovezeného betonu na 

stavbu.  

 

Pro čerpání betonu pomoci autočerpadla bude požadována konzistence S2. Stupně 

konzistence betonových směsí s přesnými hodnotami ukazuje následující obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr 8.7 Sednutí kužele (zkouška konzistence betonové směsi) 

 

Při betonování se dohlíží na dodržování předepsané tloušťky stropu pomocí 

vpichu vyrobené měrky do nezatvrdlého betonu. Tímto způsobem náhodně 
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zkontrolujeme více bodů ve stropní konstrukci. Stavbyvedoucí osobně dohlídne na 

průběh zvibrování v průběhu betonáže, aby byl dodržen akční rádius ponorného vibrátoru 

s roztečí 40 cm. Dále osobně dohlídne na správné a včasné odbednění včetně průběžného 

ošetřování betonu. 

 

8.10.3 Výstupní kontrola 

 

Tvar a rozměry stropní desky musí odpovídat výkresům tvaru konstrukce plynoucí z 

projektové dokumentace. Všechny mezní odchylky geometrických parametrů, musí 

odpovídat příslušným normám platné pro monolitické konstrukce (ČSN 730210-2).  

 

Jakost povrchu betonových konstrukcí se bude kontrolovat ihned po odbednění. Kontrolu 

provede stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora, o jejichž výsledku 

bude proveden zápis do stavebního deníku. Pokud si investor žádá zkoušky pevnosti 

použitého betonu na stavbě. Je zhotovitel povinen vytvářet zkušební vzorky v podobě 

krychliček o rozměrech 150x150x150 mm. Na 100 m
3
 betonu připadá vytvořit 6 

zkušebních těles pro pozdější zkoušky. 

 

o Přejímka betonové konstrukce: 
 

Zápisem ve stavebním deníku vyzve stavbyvedoucí technického dozora investora, 

zástupce GP k prověrce dokončené betonové konstrukce. 

 
 

K přejímce betonové konstrukce připraví zhotovitel: 
 

 výkresovou dokumentaci skutečného stavu včetně vyznačení všech odchylek, 

 protokoly o kontrolních zkouškách (pokud je to investorem požadováno), 

 certifikát o jakosti použité výztuže, 

 stavební deník s jednotlivými zápisy prověřených prací při výstavbě, 

 dodací listy betonových směsí. 

 

8.11 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi. 

Všichni pracovníci jsou povinni používat stanovené osobní ochranné pracovní 

prostředky. Každý z pracovníků je povinen poskytnout rychlou a účinnou pomoc v 

rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. U vstupu do každé staveništní buňky jsou 

vyvěšena důležitá telefonní čísla (rychlá lékařská pomoc, hasičský záchranný sbor, atd.).  
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Hlavní stavební práce v této technologické etapě budou prováděny více než 1,5 m nad 

zemí, jedná se tedy o: 

 

o Práce ve výškách 
 

Na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do 

hloubky, propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, 

případně, je-li pod nimi volná hloubka 1,5 m a více.  

 

Zajištění se provádí přednostně kolektivním zařízením (zábrana, lešení, zábradlí), až v 

případě, kdy nelze použít kolektivní ochrana, použijí pracovníci osobní zajištění. Mezi 

prostředky osobního zajištění patří: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní 

postroj, samonabíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky pro spouštění a vytahování 

včetně příslušenství. Prostředky osobního zajištění se kontrolují vždy před a po použití.  

 

Použití konkrétního prostředku osobního zajištění a kotevních míst musí být stanoveno 

odpovědným pracovníkem. 

 

o Hlavní zásady a bezpečnostní podmínky k zajištění bezpečnosti práce 
 

Všechno elektrické nářadí bude mít provedeno platné revize dle ČSN 33 1600 a dle 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání stavebních strojů a příslušenství, budou mít tyto stroje provedeny platnou 

technickou kontrolu. 

 

Veškeré přístupy a vjezdy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a 

značkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 

 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti zajistit dostatečné osvětlení.  

 

Před odevzdáním staveniště investorem a přijetím staveniště zhotovitelem musí 

proběhnout písemné předání (investor) – převzetí (zhotovitel), vyznačení inženýrských 

sítí a jiných překážek. 

 

V technologickém postupu montáže musí být stanoven způsob zajištění pracovníků proti 

pádu z výšky, popř. do hloubky.  

 

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně 

zajištěny proti překlopení nebo sesunutí. 

 

Při skladování materiálu musí být zajištěny jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s 

postupem prací na stavbě.  
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Skladovací plochy musejí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny zákazem 

vstupu nepovolaným osobám.  

 

Rozmístění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat použité 

mechanizaci.  

 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a pokyny.  

 

Obsluhovat stroje a zařízení smí jen pracovníci s platným profesním průkazem a 

řidičským oprávněním.  

 

Jeden pracovník smí ručně přenášet nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti, při 

dlouhodobé práci max. do 30 kg, pokud zvláštní předpisy nestanoví hodnoty nižší.  

 

Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály a upozornění.  

 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit bezpečnost práce 

je třeba tyto práce přerušit. 

 

Základní bezpečnostní předpisy: 
 
 

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník páce, 

- 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, 

- Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (včetně souvisejících předpisů), 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 3. 

 

Je třeba dbát a dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle nařízení vlády č. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 
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Jednotlivá bezpečnostní rizika, která hrozí na staveništi při výstavbě, jsou uvedena v 

příloze plánu BOZP, který je součástí diplomové práce pod označením B. 1. 

 

8.12 Ekologie 

 

Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu se: 
 

- zákonem č. 185/2001 a č. 381/2001Sb. – Odpady, 

- zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, 

- zákonem č. 254/2001 Sb. O vodách, 

- zákonem č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny, 

- zákonem č. 110/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanizmů s malou hlučností, 

dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti z cesty při provozu 

mechanizace, omezením dobu provozu strojů jen na dobu nezbytnou, vypínáním motorů 

strojů při přerušení provozu, atd.  

 

Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu s plánem odpadového 

hospodářství obce. Zásadně musí být dodrženy podmínky zák. č.185/2001 Sb. O 

odpadech. Dále budou dodrženy následující zákony a vyhlášky: zákon č. 166/1999 Sb. o 

životním prostředí, vyhláška č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon 

č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací.  

 

Během výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu tak, aby 

nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit znečištění půdy popř. 

podzemní vody. Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy 

před najetím na veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné 

znečištění komunikací bude okamžitě odstraněno. Spalování odpadních látek a obalů 

v otevřeném ohništi není dovoleno. 

 

8.13 Přílohy 

 

Příloha A. 6  - Finanční rozvaha stropního bednění včetně doby odbednění  

Příloha C. 19  - Půdorys bednění stropu 2 NP. – 1. část  

Příloha C. 20  - Půdorys bednění průvlaků 2 NP. – 1. část  
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8.14 Literatura 

 

[ 1 ] ČSN 730210-2- Geometrická přesnost monolitických konstrukci ve výstavbě. 

[ 2 ] ČSN EN 10080 - Betonářská ocel.  

[ 3 ] ČSN EN 206-1 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

[ 4 ] Přednášky doc. Ing. Karla Dočkala, CSc. předmět CW15 – Realizace a  

rekonstrukce železobetonových konstrukcí. 

[ 5 ] ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí. 
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9.1 Kontrolní a zkušební plán pro monolitický strop  
 

- VSTUPNÍ, MEZIOPERAČNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLA –  

 

 

V
ST

U
P

N
Í 

č. práce popis dokument 
kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

způsob 
kontroly 

výsl. 
kontroly 

vyh./              
nevyh. 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

1 

Kontrola 
provedení 
předchozí 

technologické 
etapy 

Čistota, 
svislost a 
dovolené 
odchylky 

PD 
ČSN 73 0210-
1, 2, 3 ,ČSN  
EN 13670 

ČSN 73 0205 

HSV, PSV, 
G, S 

Jednorázově, 
před 

začátkem prací 
Měřením SD 

 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

2 
Převzetí dodané 
ocelové výztuže 

Kontrola 
rozměrů, 
povrchu 

 ČSN EN 206-
1 

ČSN  EN 
13670 

HSV, PSV 
Jednorázově, 

před 
začátkem prací 

Vizuálně, 
namátková 

měření 
SD 

 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

3 
Kontrola 

bednících dílců 

Kontrola 
dodacího listu 
s objednacím, 

množství a 
stav 

ČSN  EN 
13670 

SN EN 206-1 
HSV, PSV 

Jednorázově, 
před 

začátkem prací 
vizuální SD 

 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

4 
Kontrola 

skladování 
materiálu 

Kontrola 
skladování 
armatury a 
bednících 

dílců 

PD, ZS, 
prospekty 
výrobce 

HSV, PSV Trvale 
Vizuálně, 
měření 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

 
5 

Kontrola 
dodržení 

podmínek pro 
betonáž 

Teplota, 
povětrnostní 

podmínky 

ČSN  EN 
13670 

362/2005 Sb. 
591/2006 Sb. 

HSV, PSV, 
AD 

Trvale 
Vizuálně, 
měření 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

http://www.technicke-normy-csn.cz/732403-csn-en-206-1_4_62203.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/732403-csn-en-206-1_4_62203.html
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M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 

č. práce popis dokument 
kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

způsob 
kontroly 

výsledek 
kontroly 

vyh./              
nevyh. 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

6 
Kontrola 

zhotoveného 
bednění 

Poloha, 
penetrace, 

těsnost 
spojení 

ČSN  EN 
13670 

ČSN 73 0210-
1, 2 

HSV, PSV 
Před začátkem 

prací, 
jednorázově 

Vizuálně, 
vodováhou, 

pásmem, 
nivelačním 

přístrojem a 
latí 

SD, protokol 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

7 Kontrola vytyčení 

Kontrola 
správnosti 
vytyčení 
bednění 

ČSN 73 0210-
2 

ČSN 73 0212-
3 

PD 

HSV, G 
Jednorázově, 

před 
začátkem prací 

Měření SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

8 
Kontrola 
armatury 

Krytí, 
rozmístění, 

délka 

ČSN  EN 
13670, PD 

HSV, PSV,S 
Před začátkem 

prací, 
jednorázově 

Vizuální 
kontrola 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

9 
Kontrola 

čerstvého 
betonu 

Složení, 
konzistence, 
množství, … 

ČSN  EN 
13670 

ČSN EN 206-1 
HSV, PSV 

Každou 
dodávku 

Vizuálně, 
zkoušení 

SD, dodací 
list  

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

10 
Kontrola 
betonáže 

Max. shoz 
betonu a 

techn. postup 
betonáže 

ČSN  EN 
13670, ČSN 

EN 206-1 

HSV, PSV, 
TDI 

Trvale během 
betonáže 

Vizuálně SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

11 Kontrola hutnění 
Trvání a 

počet vpichů 

ČSN  EN 
13670, ČSN 

EN 206-1 

HSV, PSV, 
TDI 

Trvale během 
betonáže 

Vizuálně SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

12 

Kontrola techn. 
pauzy a 

ošetřování 
betonu 

Kontrola 
teploty 

betonu,… 

ČSN EN 
12504-2 
ČSN  EN 
13670 

ČSN EN 206-1 

HSV, PSV, 
AD, S 

Trvale během 
tuhnutí 

Vizuálně SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 
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V
Ý

ST
U

P
N

Í 

č. práce popis dokument 
kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

způsob 
kontroly 

výsledek 
kontroly 

vyh./              
nevyh. 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

13 Odbednění 

Kontrola 
odbednění a 

zjištěné 
odchylky 

ČSN EN 260-1 
ČSN  EN 
13670 

HSV, PSV, 
S 

Jednorázově po 
odbednění 

Vizuálně, 
měření 

SD 
 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

14 
Kontrola 

geometrie ŽB 
desky 

Kontrola 
vychýlení, 

vodorovnosti, 
rovinnosti 

ČSN 73 0210-
1, 2 

ČSN 73 0212-
3 

ČSN  EN 
13670 

HSV, PSV, 
G, TDI, 

AD 

Jednorázově po 
ukončení 

betonářských 
prací 

Měření 
SD, 

Předávací 
protokol 

 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

15 
Kontrola trnů 
sloupů ze ŽB 

desky 

Kontrola 
polohy a 

délky výztuže 
PD HSV, PSV Každý sloup Vizuálně SD 

 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

16 
Kontrola 
pevnosti 
betonu 

Kontrola 
pevnosti 
zk.těles a 

nedestruktivní 
metodou 

betonu v kci 

ČSN EN 
12504-2 

ČSN EN 206-1 
HSV, S, L 

Jednorázově ve 
zkušebních 

místech 
nedestruktivní 

metodou, 
1 zkušební 
těleso na 
100 m3 

Zkouška 
SD, 

certifikát  

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 

jméno: 
dne: 

podpis: 
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9.2 Vysvětlivky k tabulkové části 

 

ZKRATKY:  
 

HSV - stavbyvedoucí  SD - stavební deník  G – geodet 

PSV - mistr  TDI - technický dozor investora  S – statik 

AD – autorský dozor PD - projektová dokumentace  L – odbor. laboratoř 

 

9.2.1 Vstupní kontrola  

 

Bod 1: Kontrola provedení předchozí technologické etapy - svislé nosné konstrukce 
 

Kontrola její čistoty, svislosti, dovolené odchylky, polohy a délky trnů dle PD a polohy, 

délky a čistoty kotvících prvků ocelových sloupů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.1 Dovolené svislé odchylky pro sloupy a stěny 
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Obr. 9.2 Dovolené odchylky svislosti stěny 

 

Bod 2: Převzetí dodané ocelové výztuže 
 

 

Při prověřování jakosti dodávek armokošů, ocelových prutů a KARI sítí se kontrolují 

rozměry, povrch, provedení a vzdálenost žebírek a výstupků a dodržení předepsané 

průřezové plochy dodané výztužné ocele. Vykazuje-li dodaná ocel při vnější prohlídce 

zjevné povrchové vady (např. příčné nebo podélné trhliny, povrchové nerovnosti a 

vruby) musí být provedeny zkoušky mechanických vlastností. Vzorky musí být odebrány 

tak, aby obsahovaly nejnepříznivější zjištěné zjevné vady.  

 

Při kontrole výztužné ocele dodané s hutním atestem se na základě údajů atestu zjistí, zda 

výztužná ocel: 
 

- byla dodána s předepsaným stupněm prověření jakosti, 

- podle výsledků zkoušek uvedených v atestu vyhověla ustanovením příslušných 

norem a předpisů jakosti. 

 

Výztužná ocel vyhovující oběma požadavkům se při prověřování jakosti dodávek ani při 

průkazních zkouškách výztuže do betonu nepodrobují zkouškám mechanických 

vlastností.   

 

Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci, musí být s výztuží 

zacházeno tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení 

svarů a k poškození jednotlivých vyztužovacích prvků. 

 

Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou 

nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. 

 

Bod 3: Kontrola bednících dílců 
 

 

- Kontrolujeme dodací list s objednacím. 

- Kontrolujeme množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu. 

- Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 
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Bod 4: Kontrola skladování materiálu 
 

 

Celkové řešení skládky na staveništi musí vyhovovat těmto podmínkám: 
 

- Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a dostatečně zpevněn tak, aby 

vyhovoval zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a 

bezpečnostním předpisům a to min. s únosností 2,5 kg/cm
2
. 

- Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání skladového 

materiálu.  

- Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru 

minimálně 0,75 m. 

 

Bod 5: Kontrola dodržení podmínek pro betonáž 
 

 

Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání 

betonu nebo v období jeho ošetřování nižší než 0 °C, musí se připravit předběžná 

opatření pro betonáž v mrazu a ochranu betonu proti poškození mrazem. 

 

Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání 

betonu nebo v období jeho ošetřování vysoká, musí se připravit předběžná opatření na 

ochranu betonu proti škodlivým účinkům těchto teplot (nad 30˚C). 

 

9.2.2 Mezioperační kontrola  

 

Bod 6: Kontrola zhotoveného bednění 
 

 

Bednění a spoje mezi bednícími deskami nebo prkny musí být dostatečně těsné, aby se 

zabránilo ztrátě jemných částic. 
 

 

 Před zahájením betonáže se musí zkontrolovat: 

- geometrie bednění, 

- stabilita bednění, 

- odstranění nečistot (prach, sníh, led nebo zbytky vázacího drátu) z částí, které se 

budou betonovat, 

- úprava čel konstrukčních styků, 

- odstranění vody ze dna bednění, 

- příprava povrchu bednění (nástřiky a nátěry odbedňovacím prostředkem), 

- pracovní spáry musí být čisté. 

 

Bednění (ve svých jednotlivých částech i jako celek) a jeho podpory musí být 

zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení. Provedené tak, aby 

umožnilo postupné odbedňování a aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez 

poškození vybetonovaných konstrukcí.  
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Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby 

nebyly překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce.  

 

Bod 7: Kontrola vytyčení 
 

 

Kontroluje se podle PD správné výškové a polohové vytyčení bednění pro betonáž 

stropní desky a ŽB monolitických průvlaků.  

  

Pro kontrolu přesnosti vytyčení se zřídí kontrolní body, z nichž se měřickými metodami 

zajišťuje a kontroluje, popřípadě koriguje jejich skutečná přesnost. Kontrolní body se 

vytyčí s přesností podle ČSN 73 0421.  

 

Pro tato měření se navrhuje a při provádění se zajišťuje takový systém bodů a přímek, 

který bude spolehlivě zabezpečen proti zničení při provádění stavby a bude při měření 

přístupný.  

 

Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných a 

polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 

 

Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – případ 1), 2): 
 

1. Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný 

postup při vytyčování). 

2. Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností. 

3. Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit 

úplnost kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. Mezní 

vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) 

podle zásad ČSN EN ISO 6284. 

 

Bod 8: Kontrola armatury 
 

 

Před uložením do bednění se musí zkontrolovat podle PD u betonářské výztuže druh 

ocele, velikost průměru, počet prutů a tvar výztužných vložek. Před započetím 

betonování se musí zkontrolovat správnost polohy výztuže uložené do bednění nebo do 

formy a její zajištění podložkami, vyvěšením apod. 

 

Mezní odchylky v uložení výztuže proti údajům v projektu nesmějí převyšovat tyto 

hodnoty: 
 

a) Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 

pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách 

nad sebou, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho 

směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 

vyznačených, popř. předepsaných v PD více než o ± 20 %, nejvýše však o 30 

mm. 
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b) Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí 

překročit ± 30 mm. 

c) Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě 

nesmějí překročit: ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při průměru 

prutů nad 40 mm. 

 

Dále se kontroluje zda: 
 

- výztuž není znečištěná olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami, 

- je výztuž řádně svázaná a je zajištěná proti posunutí během betonování, 

- mezi pruty je dostatečný prostor pro ukládání a zhutňování betonu. 

 

Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové specifikaci. Musí být splněny 

následující požadavky: 
 

- ohýbání se musí provádět stálou rychlostí, 

- jestliže se pruty z ocelí za tepla válcovaných ohýbají (ve zvláštních případech) za 

tepla, musí se přitom zahřát nejen v místě ohybu, ale i po obou stranách ohybu 

tak, aby celková délka zahřáté části prutu byla asi dvojnásobkem délky oblouku, 

výztužné pruty ohýbané za tepla se musí nechat pozvolna vychladnout na 

vzduchu, v zahřátém stavu nesmějí přijít do styku s vodou nebo sněhem a nesmějí 

se ukládat na mokrý podklad, za mrazu, při dešti a při silnějším větru se nesmějí 

výztužné vložky ohýbat za tepla bez náležité ochrany proti rychlému ochlazení, 

- pruty z ocelí tvářených za studena není dovolena ohýbat za tepla. 

 

Pruty se musí nastavovat přesahy, spojkami nebo svařováním podle předpisů platných 

v místě stavby.  

 

V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění vyčnívajících prutů pro 

stykování výztuže.  

 

Styk ocelových distančních vložek s povrchem betonu je dovolen jen v suchém prostředí, 

tj. při stupni vlivu prostředí X0.  

 

Shoda s požadavky na krycí vrstvu výztuže musí být prokázána pro každé jednotlivé 

měření.  
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Rozměry průřezu, krycí vrstvy výztuže a polohy betonářské výztuže se nesmějí 

odchylovat od stanovených hodnot více než: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.3 Dovolené odchylky příčných průřezů 

 

Bod 9: Kontrola čerstvého betonu 
 

Přejímací kontrola má obsahovat kontrolu dodacího listu před vypuštěním betonu z 

přepravníku. Během vykládání se musí beton vizuálně kontrolovat. Vykládání se musí 

zastavit, je-li vzhled betonu podle zkušeností neobvyklý.  

 

Čerstvý beton se kontroluje na základě průkazních zkoušek. Tyto musí být provedeny 

před používáním nového betonu. Průkazní zkoušky se musí opakovat, jestliže nastane 

podstatná změna buď u složek betonu, nebo u specifikovaných požadavků, které byly 

podkladem pro předchozí výsledky. 

 

Obecně se musí průkazní zkoušky provádět pro čerstvý beton o teplotě od 15 °C do 22 

°C. Pro průkazní zkoušku jednotlivého betonu se musí vyzkoušet z každé jeho dodávky 

tři záměsi a z každé záměsi odebrat nejméně tři zkušební tělesa.  
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Pevnost jedné záměsi nebo dávky se musí brát jako průměr výsledků zkoušek. 

Výsledkem průkazní zkoušky betonu je průměrná pevnost záměsí nebo dávek.  

 

Musí se zaznamenat doba mezi zamícháním a měřením konzistence a zjištěná 

konzistence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 9.4 Kontrola čerstvého betonu 
 

POZNÁMKA: 

1) Pro zkoušku identity musí být použito kritérium podle ENV 206-1 pro jednotlivý   

     vzorek. 

2) Zkoušení identity pro pevnost, pokud  se požaduje, např. pro betony bez značky CE    

     nebo bez certifikace třetí stranou 

3) Podle stanovených nebo dohodnutých norem. 

4) V mezích shodnosti zkoušky a dohodnutých tolerancí rozptylu. 

5) Podle EN 206-1:2000 a projektové specifikace. 
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Obr. 9.5 Metody zkoušení  

 

Během nakládání, dopravy a skladování, jakož i během dopravy na staveništi, se musí 

minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jako jsou segregace, odlučování vody, 

ztráta cementového tmelu nebo jiné změny. Při zkouškách identity se vzorky odebírají 

v místě dodávky. 

 

Bod 10: Kontrola betonáže 
 

 

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. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho 

konečné poloze. A max. shoz betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 

. 

Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 

záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. Pokud teplota vnějšího prostředí klesne 

pod 5 °C musí se zavést opatření pro betonáž v mrazu a to buďto použitím betonů 

vyrobených z cementu s vysokou počáteční pevností (zejména třídy CEM I 42,5 R 

případně portlandského směsného cementu třídy 42,5 R) bez příměsi (popílku). Nebo 

použití vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 (B20), ale raději C20/25 

(B25) až C25/30 (B30) nebo použití betonů s obsahem superplastifikační přísady 

urychlující tvrdnutí. Další z možností je ohřev betonové směsi ke stejnému účelu 

urychlení tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu. 

 

Bod 11: Kontrola hutnění 
 

 

Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a 

tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Vibrovat se 

musí systematicky ponorným vibrátorem po uložení betonu zahrnující převibrování 

předchozí vrstvy, dokud prakticky neustane vytlačování zadržovaného vzduchu. Musí se 

vyhýbat nadměrnému vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy nebo 

způsobit segregaci betonu.  

 

Vpichy ponorných vibrátorů nesmí být umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost 

sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4-násobek viditelného poloměru účinnosti 

vibrátoru.  
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Při zhutňování musí vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. 

Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. 

Rovněž vibrování prostřednictvím výztuže se nedovoluje.  

 

Požaduje se zvláštní péče pro zajištění správného zhutňování v místech změn průřezů, 

v úzkých místech, u truhlíků pro vytvoření otvorů, v místech zhuštěné výztuže a u 

pracovních spár.  

 

Při zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby se plochy 

účinnosti vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm. Zhutňovaná vrstva smí být jen tak 

tlustá, aby betonová směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna v celé tloušťce. 

 

Bod 12: Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
 

 

K dosažení předpokládaných vlastností betonu, zvláště v povrchové zóně, je nutné 

ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu po zabetonování. Ošetřování a ochrana má 

začít co nejdříve po dokončení hutnění betonu.  
 

K hlavním metodám ošetřování patří: 
 

 odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním 

cementu z čerstvého betonu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým 

poškozením, 

 ponechání betonu v bednění, 

 přikrytí plastickou fólií, 

 přikrytí vlhkými tkaninami, 

 kropení (vlhčení) vodou, 

 použití speciálních nástřikových hmot k vytvoření ochranných povlaků apod. 

 

Pozn.: 

Jestliže jsou podmínky po celu dobu požadovaného ošetřovacího období takové, že 

rychlost vypařování z povrchu betonu je nízká, např. ve vlhkém, deštivém nebo mlhavém 

počasí, pak je dostatečné přírodní ošetřování. 

 

Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne 

nejméně 50 % stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 

°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez 

poškození (obvykle fc > 5 MPa). 

 

Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65 °C. Teplota vody pro 

ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 73 2028 a její teplota smí být nejvýše o 10 °C 

nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. Umělé vysoušení povrchu tvrdnoucího 

betonu se smí provádět až v době, kdy beton dosáhne krychelné pevnosti odpovídající 
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třídě betonu předepsané v PD. Způsob sušení betonu musí být zvolen tak, aby nebyly 

zhoršeny předepsané vlastnosti betonu a betonové konstrukce. Pokud klesne teplota pod 

5 °C a konstrukce je již vybetonována, přijmou se opatření pro ochranu betonové 

konstrukce před mrazem. Musí se zabránit úniku hydratačního tepla nejlépe zakrytím a 

izolováním konstrukce před mrazem např. polystyrenem nebo folií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.6 Nejkratší doba ošetřování betonu pro stupně vlivu prostředí podle EN 206-1 

jiné než X0 a XC1: 
 

1) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin. 

2) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace. 

3) Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání   

    teploty nižší než 5 °C. 

 

Bod 13: Odbednění 
 

 

Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby: 
 

-  nedošlo k poškození povrchů při odbedňování, 

-  betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu, 

-  nevznikly odchylky nad stanovené tolerance, způsobené pružným nebo 

nepružným (dotvarováním) chováním betonu. 

 

Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, 

přetížení nebo poškození.  

 

Zatížení podpěrného lešení se musí provádět takovém pořadí, které zajišťuje, že ostatní 

prvky podpěrného lešení nejsou vystaveny nadměrným zatížením. Při uvolňování 

zatížení a během rozebírání podpěrného lešení a bednění musí být zajištěna jeho stabilita. 

 

Zjištěné vady po odbednění se musí co nejdříve odstranit po uvědomění investora. Části 

konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se 

vysekávají až na hutný beton, pečlivě se očistí od uvolněných částí a před nanesením 

nového betonu důkladně provlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou 

betonovou směsí podobného složení jako se použila při betonování konstrukce nebo 
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betonovou směsí z rychlovazného vysokopevnostního cementu podle prověřeného 

technologického předpisu. Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou nebo 

pačokem. Způsob odstranění závad v závažnějších případech, zvláště oprav nebo úprav 

betonové konstrukce nevyhovující požadavkům PD na spolehlivost musí být stanoven na 

základě odborného posouzení a vypracován a odsouhlasen projektantem. 

 

9.2.3 Výstupní kontrola  

 

Bod 14: Kontrola geometrie ŽB desky 
 

 

Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v 

projektové dokumentaci (PD). Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky 

geometrických parametrů,musí se stanovit přesnost dle požadavků ČSN 730210-2 

Přesnost monolitických betonových konstrukcí. popř. ČSN EN 13670  Provádění 

betonových konstrukcí. Mezní odchylky a tolerance dle ČSN 73 0210-2 jsou uvedeny v 

tabulkách TP – Monolitické betonové konstrukce. ČSN EN 13670 předepisuje mezní 

geometrické tolerance pro tyto části monolitické betonové konstrukce: 
 

 dovolené svislé odchylky pro sloupy a stěny, 

 dovolené odchylky pro nosníky a desky, 

 dovolené odchylky příčných průřezů, 

 dovolené odchylky pro polohu základů, 

 dovolené odchylky pro povrchy a hrany, 

 dovolené odchylky pro otvory a vložené prvky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.7 Dovolené odchylky pro desky 
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Bod 15: Kontrola trnů sloupů ze ŽB desky 
 

 

V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění a délka vyčnívajících prutů 

pro stykování výztuže. 

 

Bod 16: Kontrola pevnosti betonu 
 

 

Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést když: 
 

1) nevyhověly kontrolní zkoušky betonu, 

2) kontrola je nutná z technologických důvodů, např. pro stanovení technologické   

    pevnosti, 

3) prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracován a ošetřován podle ustanovení 

    normy a je ohrožena jeho jakost, popř. jsou-li jiné důvodné pochybnosti o jeho jakosti. 

 

Stanovení pevnosti betonu v konstrukci je možno provádět buď na tělesech vyjmutých z 

konstrukce zkouškou podle ČSN 73 1317, nebo nedestruktivní metodou podle ČSN 73 

1370 a ČSN 73 2011 a to např. metodami rezonančními, radiografickými, 

radiometrickými, ultrazvukově impulsovými atd. 

 

Počet odebraných těles na hodnocený celek betonu musí být takový, aby 1 zkušební 

těleso připadlo na 100 m
3
 betonu konstrukce, nejméně však 6 těles. 

 

Výsledkem zkoušky je pevnost jednoho zkušebního tělesa, přičemž každé zkušební 

těleso je zhotoveno ze vzorku betonové směsi z jiné záměsi. (Jestliže se ze stejného 

vzorku betonové směsi zhotoví 2 nebo více zkušebních těles, je výsledkem zkoušky 

průměrná pevnost této sady.) Při zkouškách pevnosti betonu se zjišťuje objemová 

hmotnost betonu, která se však neposuzuje, pokud není předepsána její hodnota v PD. 

 

Posuzování shody pro pevnost v tlaku nebo příčném tahu se musí provést z výsledků 

zkoušek zkušebních těles odebraných během posuzovaného období, které nesmí být delší 

než posledních 12 měsíců. Shoda pevnosti betonu v tlaku a příčném tahu se posuzuje z 

výsledků zkoušek zkušebních těles zkoušených ve stáří 28 dnů. Shoda je potvrzena, 

jestliže obě kriteria uvedená v tabulce shody pro počáteční nebo průběžnou výrobu jsou 

splněna. 

 

Při zkoušení pevnosti betonu v tlaku v konstrukci je nutno pro posouzení pevnosti 

vycházet z geometrického rozmístění zkušebních míst v oblastech hodnoceného celku 

betonu, kde byly předběžnými zkouškami zjištěny nejmenší pevnosti betonu nebo v 

oblastech, kde lze nejmenší pevnost předpokládat. 

 

Není-li jinou normou nebo jiným předpisem požadováno jinak, pevnost betonu 

v konstrukci vyhovuje, jestliže ve výše uvedených oblastech výsledná pevnost žádného 

zkušebního místa není menší než 85 % zaručené krychelné pevnosti betonu dané třídy a 
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současně průměrná hodnota výsledných pevností z každých čtyř sousedních zkušebních 

míst hodnoceného celku betonu je nejméně rovna zaručené krychelné pevnosti betonu 

dané třídy. Jestliže beton nevyhoví těmto požadavkům musí se spolehlivost konstrukce 

posoudit s ohledem na sníženou pevnost betonu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 9.8 Kritéria shody pro pevnosti 
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10.1 Stroje pro zemní a přípravné práce a pro staveništní dopravu 

 

10.1.1 Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

 

- Tato souprava je navržena pro navrtání pilot o průměru 630, 900 a 1200 mm. Uplatní 

se také při provádění vrtů při zajišťování budoucí stavební jámy pro následné osazení 

ocelových IPE profilů a u vrtů pro pilotovou stěnu. Vrty budou provedeny jako suché, 

pažené ocelovými pažnicemi. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Během vrtů pro ocelové zápory a pilotovou stěnu bude na stavbě použita pouze jedna 

vrtná souprava. Přidáním druhého tohoto stroje bychom celkovou dobu výstavby 

významně nezkrátili, protože zajištění stavební jámy je časově závislé na nutných 

technologických pauzách u napínání kotev, které jsou nezbytné pro správné provedení 

těchto konstrukcí.  

- Nasazení druhého stroje se uplatní až při provádění vrtaných železobetonových pilot, 

kdy budou obě dvě soustavy pracovat současně a vytěžená zemina bude nakládána a 

odvážena pomocí nákladních automobilů Tatra 815-2 pryč ze stavby.  

- Nasazení se plánuje na měsíce Duben až Červen 2013 a poté od Srpna až do Října 

2013 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry: 

 Váha stroje:  45 000 kg 

 Výška soupravy:  15,60 – 16,80 m 

 Převozní šířka soupravy:  3,00 m 

 Pracovní šířka soupravy:  4,00 m 

 Délka soupravy:  6,55 m 

 Max. hl. vrtu:  do 24 m 

 Vrtné nástroje:  od 620 mm do 1520 mm 

   Rotační náběrové vrtání 

 Pažnicové kolony:  620 mm, 880 mm, 1220 mm 

 

 

 

 

 

 

                      

                                  

 

Obr. 10.1 Vrtná souprava Bauer 



287 
 

10.1.2 Maloprůměrová vrtná souprava KELEMM KR 702-2 

 

- Tato plně hydraulická souprava osazená na pásovém podvozku mající lafetu, která 

umožňuje provádět vrty pod libovolným sklonem, má velkou produktivitu. Ta je dána 

mechanickým zásobníkem vrtných trubek, který usnadňuje a urychluje práci. Budeme 

s ní provádět vrty pro osazení pramencových kotev, které přenesou síly z pažení 

stavební jámy do zeminy. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při realizaci budeme vyžívat jednoho tohoto stroje. 

- Nasazení v Květnu, Červnu a Červenci 2013 vždy jen na potřebnou dobu na provedení 

příslušné práce (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry: 
 

 provoz buď na Diesel,  

 nebo na elektrický síťový zdroj 

 hmotnost:  4,0 tuny  

 výkon:  95 / 55 kW 

  head room:  > 2,2m 

  šířka:  750mm 

 

 

 

 

Obr. 10.2 Vrtná souprava KELEMM KR 702-2 

 

10.1.3 Rypadlo-nakladač JCB model 3CX SM 

 

-  Stroj JCB bude použit pro veškeré zemní a těžařské práce, pro výkopy na inženýrské 

sítě, pro přesun sypkých hmot po staveništi, také pro horizontální dopravu materiálu a 

zásypové práce. Do jeho příslušenství patří paletové vidle, proto nebude potřeba 

paletového vozíku. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Jeden stroj při výstavbě. Přidáním druhého tohoto stroje při výkopu stavebních jam 

bychom celkovou dobu výstavby významně nezkrátili, protože během výkopu budou 

prováděny práce na zajišťování stability stavební jámy – kotvené záporové pažení. 

Napínání kotev je časově závislé na nutných technologických pauzách, které jsou 

nezbytné pro správné provedení těchto konstrukcí. Pro další práce na inženýrských 

sítí, na zásypech a obsypech bude jeden stroj plně dostačující. 
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- Nasazení od Dubna do Listopadu 2013, dále dle potřeby prací v měsících Únor, 

Duben, Květen, Červen, Červenec 2015 a od konce Ledna po začátek Března 2015 

(zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Provozní hmotnost: 7950 kg  

Hloubková lopata: 0,23 m3 

Lžíce: 1 m3 

Dosah hloubkové lopaty: 5,46 m 

Maximální cestovní rychlost: 40,6 km/h 

Pohotovostní hmotnost: 2630 kg 

Užitečná hmotnost: 3320 kg 

Max. výkon motoru: 63 kW 
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                                                                                                5,205 m  

        - max. hloubka výkopu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 10.3 Rypadlo JCB 3 CX SM 
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10.1.4 Pásový dozer Caterpillar D6T 

 

-  Dozer bude použit pro úpravu terénu a sejmutí ornice před započetím výkopových 

prací. Materiál bude souběžně nakládán Rypadlo-nakladačem JCB 3 CX SM na 

nákladní automobil Tatra 815-2 a odvážen na skládku. 

- Tento typ stroje je určen pro náročné práce a zaručuje (dle výrobce) vysokou 

produktivitu. 

- Pracovní nástroje dozeru Cat D6T umožňují pružné přizpůsobení stroje prováděné 

práci. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při realizaci budou použity dva dozery. 

- Budou využívány v Dubnu 2013 během již zmíněné přípravy území – SO01 

(zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Výkon motoru: 149 W 

Objem radlice: 5,6 m3 

Provozní hmotnost : 20-22 t 

Rozměry: 

Šířka: 2640 mm 

Délka: 3860 mm 

Výška: 3143 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.4 Dozer Caterpillar D6T 
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10.1.5 Tandemový vibrační válec Caterpillar CB-534D 

 

- Tahačový válec nalezne na stavbě při využití především pro zpevnění pod stavebními 

buňkami zařízení staveniště, pro plochy staveništních komunikací a skládek. Bude 

využit také pro zpevnění pláně pro vrtnou soupravu. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Bude využíván jeden válec, ale v době, kdy se bude zpevňovat pláň pro vrtnou 

soupravu a současně se bude realizovat druhá část vnitrostaveništní komunikace, se 

přidá pro zrychlení a splnění časového plánu druhý válec. 

- Bude využíván v Dubnu, Červenci, Srpnu 2013 a v Lednu 2015 (zobrazeno v Plánu 

zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Výkon motoru:  97 kW 

Pracovní šířka:  1700 mm 

Provozní hmotnost:  10,5 t 

Rozměry:   d= 4940 mm 

  š= 2183 mm 

  v= 3100 mm 

 

 

 

 

 

Obr. 10.5 Vibrační válec 

 

10.1.6 Vibrační dusadlo MR60H 

 

- Slouží k hutnění inženýrských sítí, dále při hutnění zpětných zásypu menších ploch a 

k hutnění nedostupných a těžko přístupných míst. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budou k dispozici 2 tyto stroje. 

- Budou využívány v Dubnu, Červnu, Červenci, Září a Listopadu 2013, dále v Únoru, 

Dubnu, Květnu, Červnu, Červenci 2014 a v Lednu až Březnu 2015. Vždy na potřebné 

práce (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 
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Technické parametry:  
 

Výkon:  2,2 kW 

Hmotnost:  60 kg 

Motor:  Honda GX 100 

Chlazení:  vzduchem 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Obr. 10.6 Vibrační dusadlo 

 

10.1.7 Vibrační deska WACKER DPU 4545He 

 

- Vibrační lišta bude nasazena pro zhutnění rovinatých větších ploch, které jsou dobře 

dostupné. Využito bude i u příslušných inženýrských sítí, u prováděných zpětných 

zásypů a při úpravě základové spáry před provedením podkladního betonu.  

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě bude k dispozici 1stroj. 

- Bude využíván v Dubnu, Červnu, Červenci, Září a Listopadu 2013, dále v Únoru, 

Dubnu, Květnu, Červnu, Červenci 2014 a v Únoru 2015. Vždy na potřebné práce 

(zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Provozní hmotnost:  405 kg 

Velikost desky:  450x900mm 

Tloušťka desky:  12 mm 

Výkon:  7 kW 

Odstředivá síla:  45 kN 

Spotřeba paliva:  1,8 l/h 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 10.7 Vibrační deska 

 



293 
 

10.1.8 Kalové čerpadlo EBARA DML  

 

-Pro čerpání případného kalu ze stavební jámy. 

 

Technické parametry:  
 

Objem Qmax:  330 m3/h 

Výtlak Hmax:  40 m 

Tmax : 40°C 

U:  3x400Vx50Hz 

IP:  68 

Maximální provozní tlak:  10 bar 

DN:  80 mm 

 

 

     Obr. 10.8 Kalové čerpadlo 

 

10.2 Stroje pro betonářské a ocelářské práce 

 

10.2.1 Svařovací inventor Telwin Technology 210 HD 

 

- Tento stroj slouží především ke sváření výztuží a ocelových kcí 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budeme využívat jeden tento inventor. 

- Bude využíván na potřebné práce během celé doby výstavby, bude skladován u 

zavřených a uzamykatelných skladech. 

 

Technické parametry:  
 

Svařovací proud:  5 – 160 A 

Výkon spalovacího motoru:  4,8 kW 

Objem nádrže:  3,6 l 

Třída izolace:  H 

Hmotnost:  40 kg 

Rozměry:  750 x 370 x 430 mm 

 

 

 

 

  Obr. 10.9 Svařovací inventor 
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10.2.2 Ponorný vibrátor TREMIX 

 

- Slouží k vibrování betonu u monolitických konstrukcí. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budou k dispozici 3 stroje. 

- Budou využívány od konce Října 2013 do Ledna 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů 

strojů). 

 

Technické parametry: 
 

Hmotnost:  5 kg 

Napětí:  230/50 V/Hz 

Příkon:  2,3 kW 

Jmenovitý proud:  10 A 

Otáčky:  12000 ot/min 

Obr. 10.10 Ponorný vibrátor 

 

10.2.3 Autodomíchávač Stetter, light line AM 8 C 

 

-  Tento stroj bude použit k přepravě betonové směsi z certifikované betonárny. Na 

stavbu bude jezdit vždy na vyžádání stavbyvedoucího v požadovaném množství, které 

den před betonáží nahlásí na dispečink příslušné betonárky. 

-  Auto-domíchávač bude zajišťovat kompletní primární dopravu betonové směsi na 

staveniště při provádění potřebných prací, např. u provádění pilot, stříkaného betonu, 

monolit. konstrukcí, atd. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Počet dle objednání stavbyvedoucím. 

- Bude využíván vždy na potřebné práce během celé doby výstavby (zobrazeno v Plánu 

zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Jmenovitý objem:  8 m3 

Užitné zatížení:  18,75 t 

Celk. hmotnost vozidla:  32,0 t 

Pohon:  8x 4 

Výkon motoru:  267 kW  

 

Buben: 

A - Délka (mm): 6358 
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B - Šířka (mm): 2400 

C - Průměr bubnu (mm): 2300 

D - Výška násypky (mm): 2482  

E - Průjezd. výška (mm): 2507 

G - Převis (mm): 1190 

H - Výsypná výška (mm): 1084                                              

 

 

 

Obr. 10.11 Autodomíchávač Stetter 

 

10.2.4 Autočerpadlo na beton SCHWING S 47 SX 

 

-  Auto-čerpadlo bude na stavbu povoláno vždy dle aktuální situace na staveništi a bude 

ho objednávat vždy stavbyvedoucí v dostatečném předstihu před zahájením betonáže, 

tak aby v případě využití čerpadla betonárkou na jiných stavbách, nedošlo ke 

zbytečnému zpoždění realizace stavby.  

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budeme využívat jeden tento stroj. 

- Bude využíván na potřebné práce od Října 2013 do Ledna 2015 ( Plán zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Vertikální dosah (m):  46,4 

Horizontální dosah* (m):   42,6 

Skládání výložníku:  R 

Počet ramen: 4 

Dopravní potrubí: DN 125 

Pracovní rádius otoče: 380° 

Systém zapatkování: SX  

Zapatkování podpěr: přední (m) - 8,30, zadní (m) - 8,30  

 

Technické parametry čerpací jednotky P 2023: 
 

Maximální teoretický výkon:  157 m3/h 

Maximální tlak na beton:   85 bar 

Rozměr válce (průměr x zdvih):  230 x 2 000 mm 
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Obr. 10.12 Autočerpadlo Schwing S 47 SX 

 

Pozn.: 

Ověření dosahu tohoto autočerpadla je znázorněno v samostatné příloze C. 12 – Průkaz 

dosahu SCHWIGU S 47 SX 
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10.2.5 Bádie na beton 1016L.10 – 750LT 

 

-  Bude využívána dle potřeby společně se staveništním jeřábem. 

-  Bádie je ovládána pákovým segmentovým mechanizmem, výpusť je opatřena 

rukávem pro přesný výsyp betonu. 

- Dávkování betonu je možné přerušit. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budeme využívat jeden tento stroj. 

- Bude využívána dle potřeby při provádění monolitických konstrukcí. Předpokládaná 

doba je od Října 2013 do Ledna 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Objem:  750 Lt 

Nosnost:  1800 kg 

Váha:  200 kg 

Výpusť: PVC rukáv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.13 Bádie na beton 

 

 

10.3 Stroje pro omítací, zděné a podlahové práce 

 

10.3.1 Stavební míchačka SM 230 

 

-  Míchačka je vhodná pro zpracování všech druhů maltových a betonových směsí. 

-  Slouží pro drobné práce, které se při stavbě mohou vyskytnout.  
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Počet a časové nasazení: 
 

- Budeme využívat jednoho tohoto přístroje, protože nepředpokládáme velké pracovní 

objemy pomocí tohoto mechanizmu. Veškeré zabezpečování materiálu nám poskytne 

blízká betonárka Stappa, mix, s.r.o. 

- Na stavbě se bude nacházet po celou dobu výstavby. 

 

Technické parametry:  
 

Obsah bubnu:  230 l 

Výkon:  1,6 kW (11,25 kW na 380 V) 

Napětí:  230 V 

Objem suché směsi:  140 l 

Objem mokré směsi:  175 l 

 

 

Obr. 10.14 Stavební míchačka 

 

10.3.2 Omítací čerpadlo Filamos C-18 COM-F 

 

- Omítací čerpadla slouží k omítání (nanášení) dopravě a spárování jemnozrnných 

mokrých směsí, zejména jemných omítkových hmot, nátěrových tmelů, stěrek, apod. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při využijeme 2 tyto stroje. 

- Používány budou od Února do Května 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Max. výkon [dm3/min]:  18 

Max. tlak [MPa]:  3,5 

Max. zrnitost [mm]:  2  

Max. dopr. vzdálenost [m]: 40 

Příkon [kW]:  3 

Napětí [V]:  400 

Hmotnost [kg]:  150 

 

 

 

 

 

Obr. 10.15 Omítací čerpadlo 
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10.3.3 Stavební silo 

 

- Slouží pro skladování suchých směsí na omítání. Transport ze sila za pomocí hadic a 

kompresoru se vytláčí do míchaček, kontinuálních míchaček, omítaček. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Budeme využívat dvou sil. 

- Používány budou od Února do Května 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

 

Technické parametry:  
 

Objem:  22,0 m3 

Celková výška:  7,0 m 

Průměr:  2,4 m 

Max. provozní tlak:  0-6 bar 

Materiál:  ocelové plechy St. 37 (S235 JRG 2) 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 10.16 Stavební silo 

 

 

-Pro transport zásobníku bude použit silostavěč: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Obr. 10.17 Silostavěč 
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Poloměr otáčení vozu je cca 10m. Stroj provede sklopení a ustanovení na místo sám bez 

pomoci dalšího mechanismu, taktéž provede po skončení prací nakládku sila a jeho 

odvoz. 

 

Technické parametry:  
 

Motor: řadový šestiválcový vznětový přeplňovaný motor Scania 

DT 12 12 se čtyřmi ventily na válec 

 Zdvihový objem: 11 700 cm3 

 Největší výkon: 309kW/1900min-l 

 

10.3.4 Čerpadlo SCHWING SP 500 

 

- Toto čerpadlo bude využíváními provádění anhydritových podlah a při provádění 

stříkaného betonu.  

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě bude k dispozici 1 stroj. 

- Bude využíván v Srpnu 2013 a dále Duben až Červenec 2015(zobrazeno v Plánu 

zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:   
 

Čerpací baterie:   D-150x1000 

Výkon motoru:  54 kW 

Max. tlak:  76 bar 

Max. dopravní výkon:  35 m
3
/h 

Průměr doprav. válce:  150 mm 

Zdvih doprav. válce:  1000 mm 

Počet zdvihů:  32 min
-1

 

Hmotnost:  2270 kg 

Max. teoret. výlož. délka:  *300m 

Max. teoret. výlož. výška:  *100m  

    

Pozn.:                            

(*při max. tlaku)         

       

 

 

 

 

                                                Obr. 10.18 Čerpadlo SCHWING SP 500 
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10.3.5 Enar stahovací vibrační lišta QXR (3m) 

 

- Slouží k hutnění a ke stahování betonu na stropních konstrukcích, a na spodní 

betonové desce. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě bude k dispozici 1 stroj. Dále předpokládám, že bude tohoto stroje 

využito i při provádění drátkobetonu, kdy doplní dále popsané mechanizmy pro tento 

typ betonové podlahy. 

- Bude využíván od Října 2013 do Ledna 2015 a od Dubna do Června 2015 (zobrazeno 

v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Hmotnost:  19,5 kg 

Odstředivá síla:  150 kN  

Motor:  ROBIN EH 025 4 taktní 

Zdvihový objem:  24,5 cm3 

Výkon HP/ ot. :  1,1/7000 

 

 

 

 

Obr. 10.19 Vibrační lišta 

 

10.3.6 Kontinuální míchačka KM 40 

 

- Je určena především pro přípravu suchých maltových směsí, Míchačka KM 40 muže 

být použita i pro zdění, zpracování jemného betonu, lepení obkladaček atd. Míchačka 

bude plněna materiálem dodávaným ze sila a bude spojena s omítacím čerpadlem. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při využijeme 2 tyto stroje. 

- Používány budou od Února do Května 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Technický výkon [dm3/h]:  40 

Max. velikost zrna [mm]:  4 

Napájecí soustava:  3 PEN / 50 Hz, 380 V 

Tlak vody v přívodním  

potrubí [MPa]:  0,35 
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Hmotnost:  271 kg 

Rozměry:  d= 2160 mm 

 š= 740 mm 

 v= 1410 mm 

Jmenovitý příkon:  5,5 kW 

 

 

 

 

 

Obr. 10.20 Kontinuální míchačka 

 

10.3.7 Řezač spár Norton Clipper CSI 

 

- Je určen pro řezání spár při provádění drátkobetonu ve 2PP a 1PP. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budou k dispozici 1 stroj. 

- Budou využívány od Dubna do Června 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry: 
 

Výkon:  14700 W 

Pohon:  benzinový / HONDA GX620 

Pojezd: Ruční 

Startér:  elektrický 

Zdvihání a spouštění: Manuální 

Akustický tlak:  88 dB (A) 

Akustický výkon:  107 dB (A) 

Max. hloubka řezání:  190 mm 

Max. vrtání kotouče: 500 x 25,4 mm 

Otáčky nástroje:  2272 min[-1] 

Vibrace do rukou:  3,9 m/s2 

Objem vodní nádrže:  70 l 

Rozměry (DxŠxV):  1088 x 580 x 925 mm 

Hmotnost:  150 kg 

 

 

 

 

 

 



303 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.21 Řezač spár Norton Clipper CSI 

 
 

10.3.8 SOMERO CopperHead XD 3.0 

 

- Je určen při provádění drátkobetonu ve 2PP a 1PP. 

- Zařízení pro laserově naváděnou nivelaci, umožní srovnávat dlouhé souvislé úseky při 

pokládce betonu. Výrobce doporučujeme zapojit stroj do tandemu s Power Rake. 

- Vysoký stupeň přesnosti, výrazně vyšší produktivita práce než při manuálním postupu 

(cca 400 m
2
 za hodinu). Pouze tříčlenný tým tak dokáže položit beton s laserově 

řízenou přesností, a to bez předem připravených vodicích lišt či srovnávání k 

okolnímu čerstvému betonu. 

- Ovládání sklonu je průběžné, automatické a přesné. Obsluha je intuitivní, uživatelsky 

přátelská a jednoduchá.  

- Hnací jednotka je tvořena odolným a spolehlivým benzinovým motorem a výkonným, 

na zatížení citlivým hydraulickým systémem, který umožňuje stroji  CopperHead XD 

udržovat stálou kontrolu nad pojezdem. 

- Dokonce i při jízdě přes profilovanou výztuž se zatíženou lištou. Odolné a přesné 

laserové snímače Somero jsou zaměřeny na přesnost a funkčnost. Snímače průběžně 

informují obsluhu o výškovém vedení. Samovyrovnávací čidlo zaznamenává, zda 

stroj pracuje rovnoměrně vpředu i vzadu a automaticky vyrovnává přední pístnici tak, 

aby stroj udržoval požadovanou výšku. 
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- Nově navržená vibrační deska a vibrační systém přenáší vibrace přes desku hluboko 

do betonu. Výsledkem je kvalitní zhutnění a dokonale srovnané pásy. Zařízení lze 

sestavit do pěti minut. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budou k dispozici 1 stroj. 

- Budou využívány od Dubna do Června 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  

Rozměry (šxdxv):  910x2790x1100 mm 

Hmotnost:  363 kg včetně srovnávací lišty 

Šířka srovnávací lišty:  3 040 mm 

Standardní pneumatiky:  185 kPa 

Nízkotlakové pneumatiky:  27,6 kPa 

Motor:  9,9 kW (13,5 koňských sil)- Robin America EH 41 

Elektrický start:  standardní 

Vlastní pohon:  standardní 

Automatické srovnávání:  standardní 

Posilovač řízení: standardní 

Pozvolný start vibrátoru:  standardní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.22 SOMERO CopperHead XD 3.0 
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10.3.9 SOMERO Power Rake 

 

- Je určen při provádění drátkobetonu ve 2PP a 1PP. 

- Tento stroj využívá laserovou techniku a dokáže bez námahy připravit a vyrovnat 

beton nebo drobnozrnné materiály. 

- Má náhon na všechna 4 kola, plošinu pro obsluhu a hydraulické zařízení pro nivelaci 

betonu. Velmi snadná manipulace, výrazně šetří čas a pracovní sílu. PowerRake 

spáduje materiál s přesností ±6 mm.  

- Zvedací mechanismus je umístěn tak, aby zajišťoval snadný vertikální pohyb. Pro 

snadné zvedání využívá model upravený D-prol a čtyřdílný zvedací pás. 

Samovyrovnávací čidlo a pístnice hlídají, aby obě strany pracovaly stejně, a průběžně 

automaticky upravují příčně rovnoměrnou činnost zařízení. Odolné a přesné laserové 

snímače Somero jsou zaměřeny na přesnost a funkčnost. Snímače průběžně informují 

obsluhu o výškovém vedení. 

- Tlačná a tažná lišta je masivní a současně lehká. Hydraulický systém citlivý na 

zatížení neustále zajišťuje stabilní přilnavost poháněných kol. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budou k dispozici 1 stroj. 

- Budou využívány od Dubna do Června 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Šířka:  2 120 mm šířka radlice, 1 010 mm šířka kol (pro standardní  

 pneumatiky) 

Délka:  2 680 mm 

Výška:  1 340 mm bez sloupku 

Hmotnot:  406 kg včetně lišty 

Světlá výška:  290 mm k rámu 

Motor:  9,9 kW (13,5 koňských sil) - Robin America EH 41 

Start:  elektrický start s pomocnou tahací šňůrou 

Ovládání:  ruční pedál a sytič s elektrickým vypínáním 

Pohon:  náhon na všechna čtyři kola s hydraulickým motorem 

Ovládání zvedání lišty:  laserové ovládání lišty pomocí zvedací pístnice lišty 

Zvedání lišty:  5cm hydraulická pístnice a ruční elektrický spínač 

Ovládání úhlu radlice:  elektrický senzor sklonu s hydraulickou pístnicí 

Ovládání řízení:  proporční řídicí páka a klapka řídící hydraulické pístnice 

Ovládání pohonu:  proporční řídící páka a klapka řídicí hydraulické motory 
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Obr. 10.23 SOMERO Power Rake 

 

10.3.10 Hladička betonu Sima Halcon 90-E3 

 

-  Je určen při provádění drátkobetonu ve 2PP a 1PP. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budou k dispozici 2 stroj. 

- Budou využívány od Dubna do Června 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Elektrické napájení: 230/50V/Hz 

Hmotnost: 89kg 

Motor: Siemens 

Naklápění patek: Ano 

Průměr rotoru: 104 cm  

Rozměr: 105 x 105 x 82 cm 

Startování: Spínačem 

Typ motoru: Elektrický 

Výkon motoru: 2,2 kW 

 

 

 

 

 

Obr. 10.24 Hladička betonu Sima Halcon 90 – E3 
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10.3.11 Pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 137 Deutz 

 

- Jeho hlavním úkolem je pomoci při vytváření stříkaného betonu. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budou k dispozici 1 stroj. 

- Budou využívány v době provádění stříkaného betonu tj. Srpen 2013. 

 

Technické parametry:  
 

Skutečná výkonnost:  125 l/s 

Jmenovitý provozní tlak:  7 barů 

Objem olejového systému:  13 l 

Hladina akustického výkonu:  99dB(A) 

Hladina akustického tlaku:  71dB(A) 

Maximální okolní teplota:  50°C 

Ventily výstupu vzduchu:  3 x 3/4" 

Hmotnost:  1800kg  

 

 

 

                 Obr. 10.25 ATLAS COPCO XAS 137 Deutz 

 

10.4 Stroje pro manipulaci a dopravu materiálu a autojeřáb 

 

10.4.1 Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 

 
 

- Hlavní strojem, který bude zajišťovat vertikální dopravu pro výstavbu objektu B SO 

02 bude jeřáb Liebherr  160 EC-B 6 Litronic. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.26 jeřáb Liebherr 

          160 EC-B 6 Litronic 
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 Jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic  
 

Tento věžových jeřáb se řadí mezi výrobní řadu Flat-Top s horní otočí, která představuje 

nejnovější řešení pro komplexní požadavky stavby. Právě pro svou promyšlenou 

konstrukci, vysokou nosnost a montáž se prosazují na mnoha stavbách.  

 

Jeřáby EC-B jako zástupci nové generace velkých stavebních jeřábů přinášejí nové 

výhody, zejména díky přizpůsobení dílů požadavkům přepravy, stavebnicové konstrukci 

usnadňující montáž i demontáž a také díky širokým možnostem nasazení. 

 

V této generaci se odstranil přečnívající hrot věže a lanové závěsy výložníků a 

protizávaží. To má za následek částečné snížené hmotnosti výložníku, ale především již 

zmíněnou usnadněnou montáž celého jeřábu. 

 

Věžové díly jsou v celé řadě EC- B zaměnitelné. Výložníky této stavební řady jsou 

koncipovány tak, že se dají mnohé díly kombinovat mezi jednotlivými jeřáby této řady. 

Tím lze výrazně snížit náklady jeřábového parku. Pro novou řadu jeřábů EC-B není také 

žádný problém nasadit jeřáb s velmi krátkými výložníky. 

 

Konstrukce jeřábu je svařena takovým způsobem, že nedojde k průniku vody ani 

kondenzátu dovnitř profilů. Tím je dosaženo vynikající životnosti dílů. Pracovní plošiny 

a zábradlí jsou pro lepší odolnost proti korozi pozinkované. Zapojení výložníku a 

protivýložníku je provedeno pomocí čepů a zjednodušuje se tím montáž. 

 

Kompaktní hlava jeřábu se dodává kompletně předinstalovaná. Po usazení hlavy jeřábu 

na věž lze hlavou natáčet do optimální polohy. Výška kompaktní hlavy je dimenzována 

tak, že se dá přepravovat ve stojaté poloze na nákladním automobilu. 

 

 Umístěný jeřábu na staveništi: 
 

Stavebního jeřáb LIEBHERR 160 EC – B 6 Litronic bude zabudován do již hotové 

základové desky. Umístění a zabudování bude na základě statického výpočtu, který bude 

proveden zkušeným a pověřeným statikem. Kotvení stavebního jeřábu bude zajištěno 

odbornou a specializovanou firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení 

(součást mé  diplomové práce, kapitola č. 14) a započne až po té době co základ. deska 

první části nabude plné pevnosti, což je 28 dní. Během této doby bude na stavbě 

přítomen mobilní jeřáb, který zajistí potřebné manipulační práce až do té doby, kdy bude 

již zmiňovaný stacionární jeřáb namontován a bude ve stavu své plné funkčnosti.  

 

 Doprava na staveniště: 
 

Doprava stacionárního jeřábu LIEBHERR EC-B bude zajištěna pomoci nákladního 

automobilu s návěsem, ve kterém budou jednotlivé prvky jeřábu naskládané. Počet 

potřebných návěsů pro dopravu jednoho jeřábu je závislá na celkových rozměrech 
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nasazeného jeřábu. Odhadem je potřeba pro převoz jednoho takového jeřábu 2 - 3 

tahačů s návěsem. 

 

 Montáž a demontáž: 
 

Důležitým aspektem konstrukce Flat-Top jeřábů je dosažení jednoduché a rychlé 

montáže. Stacionární věžový jeřáb LIEBHERR 160 EC-B 6 Litronic s horní otočí není 

samostavitelný, tudíž k jeho postavení je zapotřebí dalšího zdvihacího mechanizmu, 

kterým bude auto-jeřáb. Auto-jeřáb bude sloužit jak při montáž stacionárního jeřábu, tak 

i při jeho demontáži po dokončení hrubé vrchní stavby. 

 

Kompletní výložník se předmontuje na zemi, navine se lano pojezdu kočky a zvedne se 

do výšky jedním zdvihem autojeřábu. U prostorově stísněných staveb není problémem 

montáž výložníku po jednotlivých dílech.  

 

Protivýložník jeřábu je již předmontován a může být snadno zapojen pomocí několika 

čepů. Montáž pomocí autojeřábu usnadňují sklopné konzoly a kotvení protivýložníku, 

které se automaticky nastaví do správné montážní polohy. Díky redukci hmotnosti 

jednotlivých dílů lze pro montáž použít i autojeřáb menší kategorie. Montáž také ulehčují 

rychlovýměnné popř. centrovací čepy i hlavní čepy výložníku a protivýložníku. Pro 

snadnější zapojení při montáži jsou jednotlivé čepy výložníku a čepy věží typu LC 

umístěny v držácích. 

 

Nová kompaktní hlava obsahuje pohon zdvihu, pohon otoče jeřábu, rozvaděč, kompletní 

otočnou plošinu s otočovým ložiskem a i novou kabinu jeřábníka. Tato kompletní 

jednotka se montuje pouze jedním zdvihem autojeřábu. Veškeré pracovní podesty a 

zábradlí jsou pozinkovány, aby se prodloužila jejich životnost. Všechny pohony jsou pro 

údržbu lehce a bezpečně dosažitelné z prostoru kompaktní hlavy. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při realizaci bude využíván jeden tento jeřáb. 

- Bude využíván od Února 2014 až do Března 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů a 

v časové rozvaze zařízení staveniště). 

  

Dosahy stacionárního jeřábu: 
 

Jeřáb je nadimenzován s ohledem na tyto hlediska: 
 

 nejvzdálenější prvek na budovaném objektu, 

 nejbližší prvek na budovaném objektu, 

 nejtěžší prvek na budovaném objektu. 
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Uvedení hlavních kritických břemen: 
 

 nejtěžší břemeno: 4,65 tuny (prefabrik. schodiště- B6), 

 nejvzdálenější břemeno: 48,3m (nejvzdálenější roh budov), 

 nejvýše umístěné břemeno: 25,88m (střešní konstrukce), 

 nejrizikovější těžké/vzdálené břemeno [t/m]: 4,65/33,8 (prefabrik. schodiště-

B6). 

 

 

 

   Obr. 10.27 Usazování kompletní  

                                 hlavy jeřábu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 10.28 Možné délky výložníku 
 

 

 

 

 

 

Obr. 10.28 Možné délky výložníku 
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 Navržená délka výložníku je 55 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 10.29 Vyložení a nosnost 

 

10.4.2 Tatra T815-220R45 

 

- Určený pro odvoz kontejnerů určen pro stavební odpad, na klasický komunální odpad 

budou objednány klasické plastové kontejnery. Manipulace s kontejnery je provedena 

ramenným nosičem.  

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Bude využíván po celou dobu stavby dle potřeby. 

 

Technické parametry:  

Užitečné zatížení:  11,1 t 

Max.celk. hm.vozidla: 19,0 t 

Max.celk. hm.soupravy:  42,0 t 

Rozvoz:  3,7m 

 

 

 

 

Obr. 10.30 Tatra T815-220 R4 
 

 

10.4.3 Nákladní automobil se sklápěcí korbou TATRA 815-2 

 

- Tento vůz slouží především na odvoz zeminy při zemních pracích, přesun sypkých 

hmot, doprava materiálu na stavbu apod. 
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Počet a časové nasazení: 
 

- Na stavbě se budou nacházet (podle předpokladu) průběžně 2 stroje po celou dobu 

výstavby. 

- Hlavní nasazení bude od Dubna do Října 2013 při zemních pracích (zobrazeno 

v Plánu zdrojů strojů) a pak dle potřeby dopravy materiálu na stavbu.  

 

Technické parametry:  
 

Užitná hmotnost:  9,1 t 

Pohotovostní hmotnost:  11,3 t 

Max. celková hmotnost  

vozidla:  19 t 

Max. rychlost:  90 km/ hod 

Objem korby:  8 m3 

Rozměr korby:  4,3x2,5x1m 

 

Obr. 10.31 Tatra T815-2 

 

10.4.4 Vanový kontejner 

 

-  Kontejner určen pro sběr průmyslového a stavebního odpadu. Manipulace na 

nakládání pomocí ramenového nosiče. Odvážen pomocí tatry T815-220R45. 

 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Na stavbě se budou nacházet po celou  

dobu výstavby celkem 2 kusy.  

 

Technické parametry:  
 

Objem kontejneru:  7,3 m3 

Nosnost:  9,0 t                                            

 

                                                                                              Obr. 10.32 Vanový kontejner 

 

10.4.5 Stavební výtah Stros- NOV 500 

 

-   Tento stavební výtah Stros – NOV 500 bude zajišťovat zásobování kusovým 

materiálem vyšší patra objektu SO02. 
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Počet a časové nasazení: 
 

- Na stavbě se bude nacházet 1 stroj. 

- Hlavní nasazení bude cca od poloviny Srpna 2014 do 

poloviny Února 2015 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů).  

 

Technické parametry:  
 

Nosnost:  500 kg   

Vnitřní rozměry klece:  1,2 x1,7 m 

Dopravní výška:  50 m 

Napěťová soustava:  3PEN 50Hz 380V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                                        

                                                            

 

 

 

      

 

                                                           Obr. 10.33 Stavební výtah Stros 

 

10.4.6 Autojeřáb Tatra AD 20 

 

-  Tento stroj slouží pro manipulaci s prvky při realizaci záporového pažení a při 

provádění železobetonových vrtaných pilot. Jedná se především o zápory tvořené 

ocelovými profily, převázkami a armokoše pro piloty.  

- Tento stroj je určen pro střední stavební práce a to v náročném terénu. Je instalován na 

osvědčeném podvozku Tatra 148. 
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Počet a časové nasazení: 
 

- Při potřebných prací budeme využívat jednoho tohoto stroje. 

- Uplatní se od Dubna 2013 až do Října 2013 (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry: 
 

Délka:  7,8 m 

Šířka:  2,45 m 

Výška: 3,36 m 

Šířka s vys. opěrami: 5,6 m 

Celková hmotnost: 23 000 kg 

Nosnost: 20 000 kg 

Vyložení:  7,8 m         

Vyložení s nástavci:  26,80 m    

Typ podvozku: Tatra 148 

Výkon motoru: 140 kW 

Max. dopravní rychlost: 65 km/hod                     

 Obr. 10.34 Autojeřáb Tatra AD 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 10.35 Autojeřáb Tatra AD 20 

– ukázka nosnosti 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

Nejtěžší prvek, který bude tento autojeřáb přepravovat, je ocel. zápora o hmotnosti 

795,6kg a je tedy zřejmé, že stroj z pohledu únosnosti zcela vyhoví.    
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10.4.7 Mobilní autojeřáb LTM 1160 – 5.1 

  

- Hlavní úkol tohoto jeřábu je montáž a demontáž věžového jeřábu 160 EC-B 6 

Litronic. Dále bude na stavbě zajišťovat potřebnou dopravu až té doby než bude 

namontován již zmíněný stacionární jeřáb. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budeme využívat jednoho tohoto stroje. 

- Uplatní se od konce Října 2013 až do začátku Února 2014 (zobrazeno v Plánu zdrojů 

strojů). 

 

Technické parametry: 
 

Délka:  15,02 m 

Šířka:  3,00 m 

Výška: 4,00 m 

Šířka s vys. opěrami: 7,50 m 

Celková hmotnost: 60 000 kg 

Max. nosnost: 160 000 kg 

Teleskop:  13,2 - 62 m 
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Obr. 10.36 Autojeřáb 

 

Nejtěžší prvek, se kterým bude autojeřáb na stavbě manipulovat, je kompletní hlava 

jeřábu Liebherr 160 EC – Bb6 Litronic. Toto osazení proběhne v době montáže 

stacionárního jeřábu do základové desky. Hmotnost hlavy věže je 7,75t. V následujícím 

grafu je znázorněna potřebná únosnost autojeřábu. 
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                                                                                                A - Hlava věže stacionárního jeřábu 

    Hmotnost 7,75 tun,  vzdálenost 31,2 m 
 

 

 

 

 

                                                                                                          A   

 

 

 

 

Obr. 10.37 Graf dosahu autojeřábu 

 

10.5 Malá mechanizace 

 

10.5.1 ROKAMAT  Universal 

 

- Tento přístroj budeme využívat pro čištění bednění. Je to univerzální přístroj, který má 

široké spektrum použití. Dá se použít pro odfrézování písčitých omítek, hoblování 

jádrových omítek, stírání škrábaných omítek, rovinné broušení tepelně izolačních 

desek, broušení sádrokartonu a panelů, čištění bednění, čištění a broušení nátěrů fasád, 

leštění, strhávání tapet, odstraňování zbytků lepidla, čištění a leštění venkovního 

obložení budov. 

- Na naší stavbě, jak již bylo řečeno, bude plnit hlavně práce při čištění bednění během 

realizace hrubé stavby, dále může být využit při dokončovacích pracích. 

- Výhodou je jeho nízká hmotnost, klidný chod díky protiběžným pracovním kotoučům, 

rovnoměrná struktura díky velké pracovní ploše, nízký počet otáček snižuje riziko 

zranění při práci, dostatek příslušenství pro široký rozsah aplikací, atd. 
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Počet a časové nasazení: 
 

- Na stavbě se budou nacházet po celou dobu výstavby celkem 2 kusy. 

- Využití během provádění hrubé stavby (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). Dále dle 

uvážení stavbyvedoucího a vedoucích pracovníků. 

 

Technické parametry:  
 

Motor:  2600 – 10 000 otáček/min 

Nástroj:  120 – 600 otáček/min 

Výkon motoru:  220 V/ 900W/ 4,3A 

Hmotnost nástroje: motor - 2,5 kg 

    příruční díl - 2,4 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.38 Rokamat Universal 

 

10.5.2 Bourací kladivo Makita HM 1307C 

 

- Bourací kladivo bude použito pro drážky na kabelové a instalační vedení ve zděných 

konstrukcích. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Na stavbě se budou nacházet po celou dobu výstavby celkem 2 kusy. 

- Kladiva budou skladovány v uzavřených a uzamykatelných skladech.  

 

Technické parametry:  
 

Příkon:  1510 W 

Upínání: šestihran:  30 mm 

Počet příklepů:  730 1.450 min-1 

Síla příklepu:  33,8 J 

Hmotnost:  15,3 kg                                                     

 

 

                                                                                        Obr. 10.39 Bourací kladivo 
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10.5.3 Motorová pila Husqvarna 460 Rancher 

 

- Je určena pro řezání materiálů ze dřeva, bude použita především pro bednění, a na 

výrobu ochranných zábradlí ze dřeva. Její využití bude i v době přípravy území na 

kácení stromů, následný ořez větví z kmene a nařezání na menší kusy pro jednodušší 

nakládání a přepravu do spalovny. 

- tento typ robustní řetězové pily je vhodný pro všestranné použití, ideální pro náročné 

úkoly, kde je zapotřebí více výkonu pro delší vodící lištu. Poháněná motorem X-

Torq® s vysokým točivým momentem v širokém rozsahu otáček. Tělo pily je 

ergonomicky navrženo a umožňuje snadné ovládání této silné pily. Pila je vybavena 

technologiemi Smart Start®, Air Injection, LowVib® a kombinované ovládání 

sytič/spínač STOP. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Na stavbě se budou nacházet po celou dobu výstavby celkem 3 kusy. (zobrazeno 

v Plánu zdrojů strojů). V případě nutnosti by se další motorová pila obstarala, ale 

předpokládám, že tento počet bude dostačující. 

- Motorové pily budou skladovány v uzavřených a uzamykatelných skladech.  

 

Technické parametry: 

    

Hmotnost:  5,8 kg 

Rozteč řetězu:  325" / 3/8" 

Doporučená délka vodící 

 lišty, min-max:  33,02-60,96 cm 

Objem palivové nádrže:  0,44 l 

Výstupní výkon:  2,7 kW 

     

 

 

 

 Obr. 10.40 Motorová pila 

 

10.5.4 Hořák na tavení s PB láhvemi 

 

- Natavovací hořák bude sloužit k natavování hydroizolací k podkladu. Bude použit pro 

natavení hydroizolačních pásů. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Na stavbě se budou nacházet po celou dobu výstavby celkem 2 hořáky a PB láhve 

budou dodávány dle požadavků stavby. 
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Technické parametry:  
 

o Hořák: 

Výkon:  120 kW 

Váha:  1,8 kg 

Spotřeba:  9500 g /hod   

 

o PB láhev: 

Váha:  10 a 2 kg 

Barva:  modrá 

Materiál:  ocel 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 Obr. 10.41 Hořák s PB láhvemi 

  

10.5.5 Uhlová bruska MAKITA 9079SF 

 

- Slouží především k řezání a broušení materiálů, bude použita dle potřeby kotouče 

k řezání oceli, plastů a betonu. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Na stavbě se budou nacházet po celou dobu výstavby celkem 4 kusy. V případě 

nutnosti by se další obstaraly. 

- Brusky budou skladovány v uzavřených a uzamykatelných skladech.  

 

Technické parametry:  
 

Průměr kotouče:  230 mm 

Síťová přípojka:  230 V 

Hmotnost:  5,3 kg  

Vřetenový závit:  M14x2 

Otáčky:  6000 min-1                         

 

                                                                                          Obr. 10.42 Úhlová bruska 
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10.5.6 Aku vrtačka MAKITA 627 DWPE 12 V 

 

-Tato aku vrtačka bude použita k vrtání především sádrokartonových kcí a ke 

šroubování dalších materiálů. Používání bude podle potřeby. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Na stavbě se bude nacházet po celou dobu výstavby celkem 6 kusů. V případě 

nutnosti by se další obstaraly. 

- Aku vrtačky budou skladovány v uzavřených a uzamykatelných skladech.  

 

Technické parametry:  
 

Hmotnost:  1,5 kg 

Typ aku baterie:  NiCd 

Kapacita aku baterie:  1,3 Ah 

Napětí aku baterie:  12 V   

Vrtný výkon do dřeva:  25 mm 

Vrtný výkon do oceli:  10 mm 

Počet rychlostí:  2 

 

 

 

 

 

Obr. 10.43 Aku vrtačka 

 

10.5.7 Řezačka na dlažbu Scheppach FS 8500 

 

- Stroj slouží pro řezání dlažby a obkladu. Silný indukční motor s tepelnou ochranou si 

hravě poradí s řezáním dlažby, obkladaček, kabřincových obkladaček, žuly, mramoru 

apod.  

- Zásadní výhodou v této cenové kategorii je vynikající délka řezu 850 mm, což této 

řezačce umožňuje pracovat i s velmi oblíbenými velkoformátovými dlaždicemi až do 

rozměru 640 x 640 mm. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budeme využívat jednoho tohoto stroje. 

- Uplatní se od konce Března do Dubna 2015 a od Června do Září 2015 (zobrazeno 

v Plánu zdrojů strojů). 
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Technické parametry:  
 

Motor:  230 V / 50 Hz 

Otáčky:  2 950 ot. / min.  

Průměr řezného kotouče:  180 mm, diamantový 

Vnitřní průměr:  22,2 mm 

Úhel natočení kotouče:  0 - 45° 

Rozměr řezného stolu:  680 x 465 mm 

Výška řezu 90°:  40 mm 

Výška řezu 45°:  14 mm 

Integr. vodní čerpadlo:  ano 

Objem jímky na vodu:  18 l 

Rozměry stroje (dxšxv):  1 250 x 530 x 1090 mm 

Hmotnost:  40 kg                                            

 

 

                                     Obr. 10.44 Řezačka na dlažbu 

 

10.6 Přístroje na měření 

 

10.6.1 Nivelační přístroj Pentax AP 201 + stativ + nivelační lať 

 

- Tento nivelační přístroj slouží k měření výšek na stavbě. Bude používán především 

během stavby ke kontrole rovinnosti a plošných desek a k měření výšek (základová 

deska, stropní deska, … atd.) 

- Tento typ je velmi odolný vůči prachu a povětrnostním vlivům. Je přímo určen pro 

práci ve stavební výrobě. Zaostřuje na cíl již od 40 cm. 

 

Počet a časové nasazení: 
 

- Při výstavbě budeme využívat jednoho tohoto stroje. Při budování objektů SO07, 

SO14 objektů se zajistí druhý tento stroj. 

- Uplatní se během celé doby výstavby (zobrazeno v Plánu zdrojů strojů). 

 

Technické parametry:  
 

Obraz dalekohledu:  vzpřímený 

Zvětšení dalekohledu:  20x 

Zorné pole do 100 m:  2,3 m 

Nejmenší dílek vod. kruhu: 1 grad 

Urovnání přístroje:  3 stavěcí šrouby 

Váha:  1,3 kg 

Délka přístroje:  200 mm 
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Šířka přístroje:  140 mm 

Výška přístroje:  130 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.45 Nivelační přístroj 

 

 

Pozn.: 
 

Nasazení významnějších a finančně nákladnějších strojů a mechanizace je graficky 

znázorněno v Plánu zdrojů strojů. 

 

. 

10.7 Literatura 

 

Veškeré technické údaje a fotodokumentace v tomto dokumentu jsou použity z 

technických listů a z webových stránek daných výrobců. 
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Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby 
 

Obytný soubor Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby 

 

Uzavřená podle § 536 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. mezi smluvními stranami: 

 

11.1 SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel :  ……………… 

Odpovědný zástupce :  ………………, jednatel společnosti 

 tel.: 

 fax: 

 e-mail : 

 IČO : 

 DIČ: 

Číslo bankovního účtu: 

(dále jen objednatel) 

 

 

Zhotovitel :  ……………… 

Odpovědný zástupce :  ………………, jednatel společnosti 

 tel.: 

 fax: 

 e-mail : 

 IČO : 

 DIČ: 

Číslo bankovního účtu: 

(dále jen zhotovitel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanovené společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 

k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

11.2 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 

 

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených 

prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: 

 

 Pan ……………… 
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Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
 

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací do 

max. objemu 20 000 Kč, 

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, 

- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí, 

- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s 

podmínkami smlouvy, 

- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a 

nařízení platná pro realizaci díla. 

 

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a 

řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 

 

 Pan ……………… 

 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 

oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. 

 

11.3 PŘEDMĚT DÍLA 

 

11.3.1  Předmětem díla je provedení stavby 
 

Obytný soubor Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby 
 

 podle projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Habina s.r.o., 

Helceletova 3, Brno. Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

11.3.2  Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou 

součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení 

ceny díla. 

 

11.3.3  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 

zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 

použitých pro návrh ceny díla (pokud to není možné tak podle jím 

navrhovaných cen). Dále je povinen předložit tento soupis objednateli nebo jeho 

zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. 

Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich 

úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
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11.3.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo 

rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen 

předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových 

cen použitých pro návrh ceny díla (pokud to není možné tak podle jím 

navrhovaných cen). O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, 

ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

 

11.3.5  Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to 

i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu 

zajistit pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 

10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. 

 

11.3.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto 

záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. 

Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, 

pokud již původní materiál zajistil. 

 

11.3.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 

11.3.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. 

 

11.3.9  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

11.4 ČAS PLNĚNÍ 

 

11.4.1  Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 1. 4. 2013. Nezahájí-li 

zhotovitel práce na realizaci díla do 20 dnů po sjednaném termínu zahájení, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

11.4.2  Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20000,- Kč za každý den prodlení. 
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11.4.3  Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději 

do:  30. 9. 2015. 

 

11.4.4  Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla 

nejpozději do konce měsíce předcházejícího dohodnutému měsíci zahájení. V 

tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň 

na stavební objekty a u nich uveden předpokládaný termín realizace. Tento 

harmonogram, oboustranně potvrzený, je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

11.4.5  Obě strany se dohodly, že případné vícepráce jejichž finanční objem nepřekročí 

10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude 

dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

 

11.4.6  Prodlení zhotovitele s ukončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo 

z důvodů na straně objednatele. 

 

11.5 CENA DÍLA 

 

11.5.1  Cena díla je stanovena v souladu s §2 zákona č.526/90 Sb. O cenách ve znění 

pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta včetně DPH ve výši 20 % 
 

 

 

328 354 459 Kč, - 

 

Slovy:třistadvacetosmmilionůtřistapadesátčtyřitisícčtyřistapadesátdevětkor

unčeských/ 
 

11.5.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební 

objekty. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení 

díla dle této smlouvy. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné 

vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. 

 

11.5.3  Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a 

kvalitativních podmínek: 
 

- obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předané zadávací 

dokumentace, 

- práce neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve sjednané ceně, 

- obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové 

náklady, kompletační přirážka apod., které kryjí náklady uchazeče na pomocné 

a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, 
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- poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případně další služby 

související s realizací díla hradí zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla. 

 

11.5.4 Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek: 
 

- pokud zadavatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a 

dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny, nebo pokud v průběhu realizace 

díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na 

straně uchazeče, provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny 

(dále jen vícepráce), 

- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb odvodů na zdravotní 

pojištění nebo sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám kurzu Kč vůči EUR o více jak 

10% proti kurzu platnému ke dni podání nabídky, 

- pokud meziroční vývoj cen překročí 11,5 %, 

- pokud v průběhu realizace dojde ke změně termínu dokončení uvedeného v 

nabídce uchazeče, a to z důvodů na straně zadavatele, 

- dojde-li v průběhu výstavby ke změnám celních, devizových příp. úrokových 

sazeb majících vliv na výši sjednané ceny, provede zhotovitel výpočet rozdílu 

pouze u dodávek a prací dosud neuskutečněných tak, že vyčíslí rozdíl mezi 

původními sazbami a novými sazbami, doklad příslušného orgánu nebo 

peněžního ústavu musí být přiložen a o tento rozdíl se upraví celková cena 

díla. 

 

11.5.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány 

v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu. 

 

11.5.6  Veškeré vícepráce pak budou oceněny následovně: 
 

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu 

ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu 

zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací 

Sborníky cen stavebních prací vydané firmou RTS Brno spol. s r.o., v roce 

2012 nebo v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek 

budou stanoveny základní náklady víceprací, ke kterým se dopočte přirážka 
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2,3% jako podíl vedlejších nákladů. Součet vedlejších a základních nákladů 

pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena ve výši 

1,1%. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných 

v době zúčtování. 

 

11.5.7  Sjednaná cena platí k datu předání díla dle této smlouvy. Do této doby jsou 

v ceně započteny i náklady související s celkovým vývojem cen. 

 

11.5.8  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 

odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 

oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je 

možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

 

11.6 FAKTURACE, ZÁLOHY 

 

11.6.1  Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží 

objednateli vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný podle článku III a po odsouhlasení objednatelem 

vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez 

tohoto soupisu je faktura neplatná. 

 

11.6.2  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 

kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, 

které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 

tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

 

11.6.3  Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do patnácti dnů po jejím 

doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do patnácti dnů po jejím 

doručení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za 

doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 

objednatele. 

 

11.6.4  Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. 

Zbývající část t.j. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do deseti 

dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a 

nedodělky. V případě, že na díle se vyskytnou vady a nedodělky uhradí 

objednatel zbývající část do deseti dnů po odstranění poslední z nich. 
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11.6.5 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny je objednatel 

oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v 

celkové výši pouze 90%. 

 

11.6.6  Zbývající část, tj., 10% ze sjednané ceny, uhradí objednatel na základě konečné 

faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat tyto náležitosti: 
 

- výslovný název "konečná faktura", 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

- celkovou výši DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH, 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH. 
 

  Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

 

11.6.7  Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně 

a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně 

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 

 

11.6.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak třicet dnů, anebo 

neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění 

prací, o dobu shodnou s dobou po kterou byl odběratel v prodlení s úhradou, 

nebo prodloužit termín ukončení díla. Bude-li prodlení objednatele delší jak 

šedesát dnů je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

11.6.9  Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka připsána na účet zhotovitele. 

 

11.7 MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

 

11.7.1  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2% ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za 

každý i započatý měsíc prodlení. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři 

měsíce, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu 

ve výši 1% ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za čtvrtý a každý 

další i započatý měsíc prodlení. 

 

11.7.2  Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý den prodlení. 

 

11.7.3  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém 

termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 10000,- Kč za každý den prodlení. 
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11.7.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu zaplatí 

objednateli smluvní pokutu 100000,- Kč za každý den prodlení. 

 

11.8 STAVEBNÍ DENÍK 

 

11.8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti pro plnění 

smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 

apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

 

11.8.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
 

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

 

11.8.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány 

 

11.8.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 

místa. 

 

11.8.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 

pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k 

tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

 

11.8.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí. 

 

11.8.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

11.8.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro 

účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník 

víceprací a změn díla (dále je deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují 

zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
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dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce (dále jen vícepráce), které v 

průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku 

víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a 

jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné tak i návrh na zvýšení 

a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 

nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 

zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a 

přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

 

11.9 STAVENIŠTĚ 

 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 

pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

 

11.9.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do deseti dnů po 

oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou 

jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 

závislé včasné splnění dodávky. 

 

11.9.2  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně 

pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a 

odpovídá za jeho správnost. 

 

11.9.3  Objednatel je povinen předat zhotoviteli v den předání staveniště i podrobný 

popis a výkres tras podzemních vedení v prostoru staveniště. Zhotovitel je 

povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 

chránit aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel 

neodpovídá za škody na podzemních vedeních, které nebyly vyznačeny v 

podkladech objednatele. 

 

11.9.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám 

nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 

případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

 

11.9.5  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará 

tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 

udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a 

všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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11.9.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

 

11.9.7  Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s 

tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

11.9.8  Nejpozději do 30ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště a upravit jej tak jak určuje projektová dokumentace. 

 

11.9.10  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 

zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

11.10 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

11.10.1  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít. 

 

11.10.2  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele. 

 

11.10.3  Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud 

v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

11.10.4  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

11.10.5  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 

při vynaložení odborné péče. 

 

11.10.6  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

 

11.10.7  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
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dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 

nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

 

11.10.8  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné 

předpisy související s realizací díla. 

 

11.10.9  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 

zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 

11.10.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN EN a 

bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se 

týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 

11.10.11 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 

připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud 

nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v 

plném rozsahu. 

 

11.10.12 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k 

realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

 

11.10.13 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však dvacet dnů před 

předáním díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 

díla. 

 

11.10.14 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné 

podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o 

pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

 

11.10.15 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této 
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smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 

není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

 

11.10.16 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez 

písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho 

části jinou osobou odsouhlasí má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl 

sám. 

 

11.10.17 Zhotovitel před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem předloží 

objednateli nabídky alespoň od tří různých subdodavatelů na tutéž subdodávku. 

Objednatel má právo vybrat si z těchto nabídek konkrétního subdodavatele, 

musí však dbát na to, aby nabídka subdodavatele splňovala podmínky této 

smlouvy. 

 

11.10.18 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 

pravidelných poradách, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x 

za 14 dnů. 

 

11.10.19 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je 

povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné 

orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen 

rozhodnout o dalším postupu. 

 

11.11 PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

11.11.1  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, 

kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří 

dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 

pokračovat. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem 

ukončení dle této smlouvy. 

 

11.11.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 
 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.), 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k 

obsluze v českém jazyce, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, apod.), 

- zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných zařízení, 
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- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 

- stavební deník (případně deníky). 
 

 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

11.11.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 

uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich 

odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu 

svoje důvody. 

 

11.11.4  Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací, pokud jsou ukončeny 

řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI. 2 a 

povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do 

předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla 

nebo den předání rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 

předávacího protokolu. 

 

11.11.5  Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom 

případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 

uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré 

vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 5000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a den prodlení.  

 

11.11.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a 

obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti 

projektu. 

 

11.11.7 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když 

tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 

v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 

11.12 ZÁRUKA 

 

11.12.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na 

něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

11.12.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 

věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 

upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 

vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
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jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 

na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit. 

 

11.12.3  Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. 

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné 

péče při prohlídce při předání a převzetí díla 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby 

 

11.12.4  Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 

za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). 

 

11.12.5  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se 

projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 

nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

d) odstoupení od smlouvy 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

 

11.12.6  Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní má se 

za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém 

termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů 

od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či 

neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15dnů od 

obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne do kterého termínu 

vadu(y) odstraní. 

 

11.12.7  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

11.12.8  Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady 

nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu 1000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
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reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. 

 

11.12.9  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po 

obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

11.12.10 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 

tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni 

nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 

objednatel apod. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v 

souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1000,- 

Kč za každý den, po který zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z 

hodnoty vzniklých nákladů. 

 

11.12.11 Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné 

dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen 

stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 

způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny 

základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. Dále se kvalita díla řídí 

(a zhotovitel je povinen je při realizaci dodržet) všemi ČSN (a případně jinými 

normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaného Českým 

normalizačním institutem. 

 

11.12.12 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 

zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 

24 hod po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní je povinen zaplatit 

objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve 

výši 5000 Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 

11.13 ZMĚNA SMLOUVY 

 

11.13.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti 

dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

 

11.13.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy 

je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 

jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 
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11.13.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 

straně s uvedením termínu ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení 

musí být dále uveden důvod pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 

citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

11.13.4  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li 

jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 

obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 

odstoupení souhlasí. 

 

11.13.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu 

kterým je stanovena cena díla 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje " dílčí konečnou fakturu". 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 

do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení " 

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

smlouvy 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a 

navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3% z uzavřené ceny díla. 

 

11.13.6  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a 

povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn 

převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

11.13.7  Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla. 

 

11.14 VYŠŠÍ MOC 

 

11.14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 

válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
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11.14.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 

Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

11.15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

11.15.1  Strana, která návrh smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána od doby jejího 

doručení druhé straně. Lhůta pro přijetí návrhu je stanovena na třicet dnů od 

doručení. 

 

11.15.2 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy 

doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím 

obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou 

osobou smluvní strany, která jej projevila. 

 

11.15.3  Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím 

byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 

písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než 

k plnění podmínek této smlouvy. 

 

11.15.4  Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 

postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily. 

 

11.15.5  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

11.15.6  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 

obdrží dva. 

 

11.15.7  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně 

jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato 

smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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V Brně, dne 20.11. 2013 V Brně, dne 20.11. 2013 

 

objednatel:                 zhotovitel: 
 

…………………….     ……………………. 

 

jednatel společnosti  jednatel společnosti 
 

…………………….   ……………………. 
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12.1 Úvod 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zhotoven na základě 

předložené projektové dokumentace investorem stavby včetně všech dostupných 

informací o výstavbě první etapy bytového komplexu Brno Vídeňská. 

 

Plán BOZP bude sloužit jako podklad při realizační fázi projektu zhotovitelem stavby. 

Dodržování vypracovaného plánu BOZP bude pro realizační firmu (včetně 

subdodavatelů) závazným a výchozím podkladem. Před zahájením stavební činnosti je 

ale možné se zhotovitelem dojednat určité změny v plánu BOZP díky vzájemné dohodě 

obou stran.  

 

Plán BOZP je řízený dokument, který se skládá z textové části a příloh. V textové části se 

objevují informace o vybraných rizicích při výstavbě a dále přehled právních předpisů na 

úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

12.2 Základní identifikační údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Obytný soubor Brno, Vídeňská – objekt B 

Místo stavby:  Brno, ulice Vídeňská 

Kraj:  Jihomoravský 

Investor: Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Objednatel:  Komfort a.s. 

 Křenová 72, Brno 602 00  

Zhotovitel:  Bude vybrán na základě výběrového řízení 

Projektant:  Atelier Habina s.r.o 

 Helceletova 3, Brno 

 Ing. Stanislav Mikeš 

Zahájení akce:  1.4. 2013 

Ukončení akce:  30.9. 2015 

Katastrální území:  Brno - Štýřice  

Charakter stavby:  Novostavba polyfunkčního objektu s občanskou 

vybaveností a bydlením 

 

12.3 Odpovědnost a pravomoci na úseku BOZP 

 

12.3.1 Stanovení odpovědnosti 

 

Plán BOZP je závazný pro všechny účastníky výstavby bytového komplexu Vídeňská, 

Brno. Zhotovitel a subdodavatelé jsou povinni dodržovat plán bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci a všechna další dotčená nařízení vyplývající z právních předpisů pro 

BOZP a musí být prokazatelně seznámeni s identifikací rizik, které jim při realizaci 

hrozí. Za prokazatelné seznámení se myslí projít bezpečnostním školení, na jehož konci 

se provede zápis do knihy BOZP včetně podpisu zúčastněných osob. Tímto podpisem 

všechny zúčastněné osoby potvrzují, že byli řádně proškolení a jsou si vědomi všech 

vyskytujících se rizik, které jim mohou hrozit. Bez tohoto školení není možné vstoupit na 

staveniště (resp. na pracoviště) stavby. 

 

Každý subdodavatel je povinen předložit vlastní bezpečnostní rizika, které vyplývají z 

jeho činnosti. Jak zhotovitel, tak subdodavatel jsou povinni si navzájem bezpečnostní 

rizika předat. Za předání nesou odpovědnost stavbyvedoucí a mistři, kteří krom této 

koordinace bezpečnostních rizik mezi jednotlivými subdodavateli jsou povinni s těmito 

riziky seznámit všechny osoby vyskytujících se na staveništi. 

 

Způsob jak informovat veškeré pracovníky pohybujících se po staveništi lze pomoci 

bezpečnostních porad, které se budou konat pravidelně v určitou dobu, kterou určí 

stavbyvedoucí. Druhou možností je provádět bezpečnostní porady nepravidelně a to 

vždy při vyhotovení různých aktualizací bezpečnostních rizik, či při účasti nového 

subdodavatele. O každé bezpečnostní poradě musí být vyhotoven záznam, na kterém 

bude uveden seznam zúčastněných proškolených osob včetně jejich podpisů. 

 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi, 

prokazatelně doložit a informovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi o rizicích 

vznikajících při dílčích technologických postupech, které si sám zvolil.   

 

Účastníci výstavby musí na pravidelných poradách informovat vedení stavby o všech 

činnostech, které se budou provádět. 

 

Odpovědnost za dodržování pořádku a bezpečnosti práce při výstavbě odpovídá 

stavbyvedoucí a mistři dané stavby. Stavbyvedoucí i mistři musí dbát na to, aby všichni 

pracovníci pohybující se na staveništi používali ochranné pomůcky. Dále zabezpečují, 

aby všechen pracovní personál byl řádně poučen o bezpečnosti práce. O každém školení 

musí být vyhotoven záznam v podobě protokolu, do kterého svým podpisem vyškolený 

pracovník ztvrdí přítomnost na tomto školení. 

 

Všichni pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se a dbát pokynů vedoucích 

pracovníků, koordinátora BOZP a TDI. 
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12.3.2 Techničtí pracovníci 

 

 Techničtí pracovníci na staveništi jsou povinni: 
 

 vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance pohybující se po 

staveništi, 

 všechny osoby pohybující se po staveništi seznámit s možnými bezpečnostními 

riziky, 

 provádět technická a organizační opatření za účelem snížení rizika úrazu a tím 

přispět k vyšší bezpečnosti práce na staveništi, 

 seznamovat podřízené pracovníky s bezpečnostními předpisy a vést o této 

činnosti záznamy, 

 pravidelně ověřovat znalost bezpečnostních předpisů u všech podřízených 

zaměstnanců, 

 výběr pracovníků k práci provádět s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a 

jejich fyzickým a psychickým možnostem včetně jejich odborným schopnostem 

pro danou práci, 

 vybavit personál na stavbě ochrannými pomůckami a provádět průběžnou 

kontrolu používání těchto prostředků, 

 věnovat pozornost práci svých podřízených a brát v úvahu jejich reálné návrhy a 

připomínky pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na jednotlivých 

pracovištích. 

 

12.3.3 Pracovníci 

 

 Pracovníci na stavbě jsou povinni: 
 

 řídit se pokyny nadřízených osob na staveništi, 

 dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

nejen sobě, ale i ostatních pracovníků na stavbě, které svým chováním nesmím 

ohrozit, 

 při práci používat ochranné pracovní prostředky, 

 veškeré závady či nedostatky zjištěné na staveništi, které by mohly ohrozit zdraví 

lidí či způsobit škodu na majetku musí neprodleně hlásit nadřízeným osobám, 

 dodržovat pracovní řád, udržovat pořádek na pracovišti, pracovat pouze s 

přidělenými nástroji či zařízením, na které je osoba odborně způsobilá vyžaduje-li 

si to povaha zařízení, 

 svěřené nářadí, nástroje či zařízení je pracovník povinen udržovat v nezávadném 

stavu. V případě vzniklé závady je pracovník povinen nahlásit nadřízeným 

osobám, které sjednají nápravu, 
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 před nástupem do práce a během pracovní doby je zaměstnancům zakázáno 

užívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, které snižují pozornost a tím 

přispívají k vyšší pravděpodobnosti výskytu pracovních úrazů, 

 zákaz pracovníků se zdržovat v nebezpečných místech, zejména tam, kde se na 

vyšších místech stavby provádí stavební činnost a hrozí tak nebezpečí zranění 

vlivem pádu předmětu z výšky. 

 

12.3.4 Koordinátor BOZP 

 

 Koordinátor BOZP během přípravy stavby musí: 
 

 v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací na stavbě předat 

investorovi přehled právních předpisů týkající se této stavby včetně bezpečnostních 

rizik, která se mohou při realizace stavebního díla vyskytnout, 

  předat zhotoviteli stavby veškeré informace o bezpečnostních rizicích, kterou jsou 

mu známy a které se budou po čas výstavby vyskytovat, 

 poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavku na zajištění 

bezpečnosti práce na staveništi, 

 provádět další činnosti dle NV č. 591/2006 Sb. 

 

 Koordinátor BOZP během realizace stavby musí: 
 

 informovat všechny subdodavatele o bezpečnostních a zdravotnických rizicích, 

která vznikla na staveništi během průběhu výstavby, 

 průběžně upozorňovat zhotovitele či subdodavatele o nedostatcích v zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích, 

 veškeré tyto nedostatky je povinen zhotovitel či subdodavatel odstranit ihned. V 

případě, že se jedná o složitější problém k řešení, stanoví koordinátor BOZP 

nejpozdější datum pro sjednání nápravy, do které je zhotovitel či subdodavatel 

povinen nedostatky odstranit, 

 provádět další činnosti vyplývající z NV č. 591/2006 Sb. 

 

 Zhotovitel stavby je povinen: 
 

 informovat do 5ti pracovních dnů před začátkem zahájení stavebních prací na 

staveništi koordinátora BOZP o možných bezpečnostních rizicích vyplývající z 

dané pracovní činnosti, 

 poskytnout koordinátorovi BOZP potřebné informace a podklady potřebné pro 

zhotovení plánu bezpečnosti na staveništi, 

 veškeré podměty a pokyny koordinátora musí zhotovitel akceptovat a splnit 

 dodržovat jednotlivé body vypracovaného plánu BOZP, 

 zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat dle zvolených opatření, které jsou 

vymezeny v plánu BOZP v jednotlivých lhůtách. 
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12.4 Účel plánu BOZP 

 

Hlavním úkolem plánu BOZP je zajistit bezpečnost a zdraví všech zúčastněných osob ve 

výstavbě bytového komplexu na staveništi a to zejména z hlediska upozornění na 

všechna bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout při zvolených technologických 

postupech a neméně důležité je jednotlivé stavební činnosti zkoordinovat v čase tak, aby 

nedošlo k ohrožení pracujících osob či majetku.  

 

Důležitým faktorem, který pozitivně ovlivní bezpečnostní podmínky na staveništi je 

správná komunikace. Ať už se jedná o komunikaci koordinátora se zhotovitelem 

(subdodavateli) či komunikace zhotovitele (subdodavatel) se svými pracovníky, kteří 

jsou při stavební činnosti vystaveni bezpečnostním rizikům. 

 

 Cíl plánu BOZP 
 

Cílem plánu BOZP je stanovení bližších požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 

pro konkrétní stavbu a zavedení způsobu zajištěni jejich plnění a dodržování, které je 

závazné pro všechny zhotovitele, subdodavatele a pracovníků podílející se na realizaci 

bytového komplexu Brno, Vídeňská. 

 

12.5 Požadavky na staveniště 

 

Obecně je zhotovitel povinen dodržovat bezpečnost na staveništi dle příslušných 

platných zákonů či nařízení vlády. Hlavními dokumenty vymezující požadavky na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je NV č. 591/2006 Sb. 

Dalšími dokumenty je zákon č. 309/2006 Sb. či NV č. 362/2005 Sb. 

 

 Zhotovitel stavby musí: 
 

 udržovat pořádek na staveništi, 

 uspořádat jednotlivé zařízení staveniště podle platné dokumentace zařízení 

staveniště, přesněji podle výkresu zařízení staveniště, 

 musí po staveništi rozmístit tabulkové piktogramy, které budou upozorňovat na 

možné nebezpeční včetně umístění dopravních značek na příjezdu na staveniště 

 používat strojní mechanizmy, které jsou k dané stavební činnosti určené a mají 

platné technické prohlídky. Musí zajistit pravidelné servisní prohlídky všech 

strojů, jak ukládá výrobce, 

 zajistit splnění požadavků odborné způsobilosti fyzických osob provádějící 

stavební činnost, 

 zajistit správné nakládání s odpady a vytvořit k tomu odpovídající pracovní 

podmínky v podobě rozmístění kontejnerů po staveništi s viditelnými cedulemi s 

popisky o jaký odpad se jedná, 
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 určení ploch či kontejnerů pro uskladnění pohonných hmot, stavebních materiálů 

či jiných nebezpečných látek potřebných ke stavební činnosti, 

 provádět pravidelná školení svých zaměstnanců, přičemž o každém školení bude 

proveden záznam včetně prezenční listiny s podpisem zúčastněných osob, 

 předcházet rizikům, řádným plánováním stavebních prací, vznikajících vlivem 

provádění vícero prací v příliš velké blízkosti mezi sebou, 

 provádět denní evidenci o všech pracovnících pracující na staveništi. 

 

12.5.1 Umístění staveniště 

 

Staveniště navrhovaného bytového komplexu Brno, Vídeňská je situováno v katastrálním 

území Brno- Štýřice, Stavební prostor se nachází na ulici Vídeňská v Brně mezi objekty 

Vídeňská 1 a Vídeňská 24. Povrch na staveništi je svažitý směrem k ulici Vídeňská. 

 

Plocha staveniště má členitý tvar, který je patrný z výkresů zařízení staveniště. Jeho 

úprava započne celkovou přípravou území – objekt  SO01.  

 

Podrobnější popis staveniště je obsažen v technické zprávě zařízení staveniště. Tento 

dokument můžeme nalézt pod kapitolou číslo 3 této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.1 Lokalita stavby 
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Staveniště bude mít staveništní komunikaci řešenou jako jednosměrnou. Vjezd bude 

řešen z ulice Vídeňské. U vjezdu na staveniště bude umístěna dopravní značka udávající 

nevyšší povolenou rychlost pohybu strojů po staveništi. Na výjezdu ze staveniště na 

přilehlou komunikaci bude osazena dopravní značka „STOP“. 

 

V důsledku ochrany stavebního materiálu, nástrojů či stavebních strojů umístěných na 

staveništi během výstavby a zároveň oddělení staveniště od veřejnosti, dodavatel stavby 

zrealizuje dočasné staveništní oplocení, které bude vysoké min. 1,8 m. Nové oplocení 

bude provedeno z drátěného pletiva a mobilních ocelových sloupků pevně ukotvených do 

žb. patky. Jedině díky staveništnímu oplocení je schopen zhotovitel stavby zajistit 

bezpečnost a ochranu veřejnosti před možným zraněním vlivem stavební činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 12.2 Umístění stavby  
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12.5.2 Přehled hlavního nebezpečí pro veřejnost vlivem stavební výroby 

 

Veřejnost bude od staveniště (včetně dočasných provizorních transformoven) oddělena 

pomocí staveništního oplocení, které bude probíhat v místech možného vniknutí z 

veřejných prostor na staveniště. Technické požadavky na oplocení bude provedeno dle 

platných předpisů a bude hlavním bezpečnostním prostředkem pro ochranu veřejnosti 

před stavební činností. 

 

Nejvíce ohroženou skupinou jsou chodci pohybující se po chodníku přiléhajícím ke 

staveništi. Tento chodník bude během realizace plně využíván a jeho volný prostor bude 

ovlivněn a omezen pouze v části umístění dvou dočasných trafostanic, kde bude zúžen 

volný prostor chodníku. Tento prostor však splňuje požadavek na min. volnou 

vzdálenost, což je 1,5 m (při zamýšleném oboustranném  provozu ), z tohoto důvodu  

uvažuji zcela bezpečný a   plynulý průběh v tomto zúžení při výskytu chodců. Dalším 

problematickým místem bude u výjezdu (resp. vjezdu), pomocí kterého bude probíhat 

veškerý staveništní provoz, jako je odvoz vytěžené zeminy či zásobování staveniště 

materiálem. Veškerá motorová vozidla musí dát přednost všem pohybujícím se chodcům 

a dbát zvýšené opatrnosti při příjezdu a odjezdu ze stavby. 

 

Na stavbě bude osazen 1věžový jeřáb, který svým výložníkem bude zasahovat na veřejná 

místa mimo staveniště. V těchto místech je přísně zakázáno se pohybovat se 

zavěšeným břemenem.  

 

12.5.3 Přehled hlavního nebezpečí pro pracovníky na staveništi 

 

Hlavní stavební objekty jsou objekty pozemní, u kterých lze riziko rozdělit do dvou 

obecných rovin: 
 

 práce v hloubkách, 

 práce ve výškách.  

 

 Práce v hloubkách 
 

Mezi typické představitele patří zemní práce, u kterých se setkáváme s těmito riziky: 
 

 zavalení pracovníků zeminou pracujících ve výkopu vlivem nedostatečného 

pažení, 

 ohrožení pracovníků pracujících ve výkopech vlivem vnitrostaveništní dopravy, 

 přímé ohrožení pracovníků stavebním strojem (rypadlem) při provádění 

výkopových prací, 

 pád pracovníků do výkopu, 

 zasažení pracovníka pracujícího ve výkopu padajícím předmětem, 

 riziko zasažení elektrickým proudem od užívaného elektrického nářadí, 
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 riziko zasažení elektrickým proudem v místech kabelového vedení NN nebo VN. 

 

 Práce ve výškách 
 

Hlídání bezpečnostních rizik hrozících při práci ve výškách bude při výstavbě stěžejním 

faktorem, který musí být průběžně korigován. 

 

Provádění vrchní stavby nese za následek velké nároky na dodržení bezpečnosti při práci.  

 

Významné pracovní činnosti spadající do kategorie práce ve výškách, které budou na 

staveništi provozovány: 
 

 montáž a demontáž systémového stěnového bednění, včetně všech montážních 

lávek s tím související, 

 montáž a demontáž systémového stropního bednění pro zhotovení vodorovných 

konstrukcí, 

 provádění betonářských prací za pomoci auto-čerpadla, 

 realizace střešního pláště a jeho jednotlivých skladeb,  

 práce na lešení, 

 užívání stavebního výtahu při provádění dokončovacích prací. 

 

12.6 Provozní podmínky na staveništi 
 

Navržené staveniště disponuje společným vjezdem a výjezdem, kterým bude probíhat 

veškerý transport stavebních strojů a materiálů pro realizaci bytového komplexu. U 

vjezdu, resp. výjezdu bude umístěna uzamykatelná brána, u které bude osazena 

informativní tabule s vyznačením piktogramů a zákazů, příkazů a výstražných 

upozorněních určených pro pohyb na staveništi. Jednotlivé piktogrami budou součástí 

přílohy plánu BOZP. Vjezd na stavbu bude opatřen značkami zákazu vjezdu mimo 

vozidel stavby a zákazu vstupu neoprávněným osobám. Dále bude u vjezdu na staveniště 

umístěna dopravní značka s nejvyšší povolenou rychlostí při pohybu po staveništi.  

 

V případě znečištění veřejné komunikace od probíhající stavební činnosti musí zhotovitel 

stavby neprodleně tuto komunikaci nechat na své náklady vyčistit. Na výjezdu ze 

staveniště bude umístěna dopravní značka „STOP“ 

 

12.6.1 Napojení staveniště na inženýrské sítě 

 

Elektrickou energií bude staveniště zásobovat nově vybudovaná trafostanice TR2 

umístěna v prostoru chodníku. Jedná se o provizorní trafostanici typ OLGA, která bude 

řádně oplocena. Z této trafostanice bude veden kabel podél hranice objektu SO02 v 

plastové chráničce až do míst buňkoviště, kde bude následně rozveden. Po této trase bude 

zhotovena rozvodná skříň, ze které bude dále vedena odbočka k jeřábové skříni. 
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V místech, kde dojde ke křížení se staveništní komunikací, bude chránička zasazena pod 

povrch terénu a chráněna přejezdovým prahem, aby nedošli k poškození kabelu při 

přejezdu stavebních strojů.  

 

Dočasná zařízení pro rozvod energie po staveništi musí být navržena a používána tak, 

aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku pracovního úrazu vlivem zásahu elektrickým 

proudem či zdrojem vzniku požáru. Na všechny tyto zařízení musí být prováděny 

pravidelné revize. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být viditelně označen a 

umístěn tak, aby byl snadno přístupný. O poloze hlavního vypínače musí být seznámeni 

všechny osoby pohybující se po staveništi. Je přísně zakázáno se připojovat k rozvodům 

elektrické energie v místech, která pro to nejsou určená. Stejně jako zasahovat do 

rozvodných skříní či připojovat k rozvodným sítím zařízení, které neprošlo revizí. Za 

kontrolu a stav využívaných kabelů je odpovědný stavbyvedoucí, nebo jím pověřený 

pracovník, který je povinen denně kontrolovat tyto kabely. 

 

Staveništní kanalizace bude zhotovena v místě sociálního zázemí buňkoviště. Staveništní 

kanalizace bude přes kanalizační šachtu napojena na nově vybudovanou kanalizaci, která 

bude zbudována v průběhu výkopových prací. Do té doby bude na stavbě zajištěno 

provizorní řešení (viz. Zpráva zařízení staveniště). Stejným způsobem bude provedena i 

dešťová kanalizace. Při výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci musíme zajistit 

očištění vozidel (opět viz. Zpráva zařízení staveniště). 

 

Staveništní rozvod pitné vody bude proveden pomocí již stávající vodovodní šachty, 

která se nachází při ulici Vídeňská. Tato přípojka bude sloužit jako zásobování vody pro 

staveništní a sociální účely na staveništi. 

 

V  šachtě se osadí staveništní vodoměr a větve budou rozvedeny po staveništi. Větev 

rozvodu pitné vody bude z vodoměrné šachty vyvedena v dostatečné nezámrzné hloubce 

terénu do míst sociálního zázemí buňkoviště. Další větev bude vyvedena na povrch do 

vodovodního rozdělovače, do kterého bude možno osadit několik hadic pro zásobování 

pitnou vodou celé staveniště, čistící zónu, atd. (podrobněji viz Zpráva zařízené 

staveniště). 

 

12.6.2 Osvětlení na staveništi 

 

Vzhledem k tomu, že stavební práce nebudou prováděny přes noc, bude venkovní 

staveništní osvětlení vybudováno pouze v místě zázemí pro personál (buňkoviště), v 

místě vedoucí staveništní komunikace a popř. i skladovacích ploch. Uvnitř budovaného 

objektu budou použita přenosná svítidla, která budou odpovídat nárokům na požadované 

osvětlení při provádění stavební činnosti. Vnitřní přenosná svítidla nesmí být zdrojem 

oslňování a musí odpovídat nárokům na zrakovou činnost a pohodu viděni. 
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12.7 Úkoly vedoucích pracovníků během realizace 

 

12.7.1 Pravidelná denní kontrola vedení stavby 

 

Stavbyvedoucí  je povinen každý den před začátkem směny zkontrolovat bezpečnost na 

jednotlivých pracovištích staveniště, tak aby při zahájení prací nedošlo k ohrožení zdraví 

osob, kteří se na těchto pracovištích zdržují včetně škody na majetku, která by mohla 

nastat. 

 

 Kontroluje se: 
 

 uzamčení rozvodných skříní elektrické energie, 

 kontrola izolantu na propojovacích kabelech RS, zdali není izolace obnažena až 

na žíly kabelu, 

 kontrola úplnosti postaveného lešení včetně jeho stability, 

 kontrola pořádku na jednotlivých pracovištích, 

 kontrola zajištění všech otvorů a prostupu, u nichž skrz ně hrozí propadnutí osob 

či předmětu, 

 rozmístění výstražných cedulí po stavbě s ohledem na riziko, které v daném 

místě jednotlivým osobám hrozí. 

 

Stavbyvedoucí je povinen provádět u kterékoli osoby pracující na staveništi namátkovou 

dechovou zkoušku na alkohol. O výsledku musí být proveden záznam v knize BOZP, 

která je součástí každé stavby s podpisem všech zúčastněných včetně svědka. 

 

Zjištěné nedostatky při prohlídce staveniště se zapisují do knihy BOZP včetně data 

kontroly, popis zjištěného nedostatku (závady), doba do kdy bude nedostatek odstraněn. 

 

Stavbyvedoucí je povinen vést stavební deník, do kterého musí zaznamenat: 
 

 teplota vnějšího prostředí (3x denně), včetně počasí, 

 výpis a počet nasazené mechanizace, 

 vést počet pracovníků (vést záznam i subdodavatelích), 

 soupis provedených prací daného dne, 

 další důležité informace, o kterých stavbyvedoucí usoudí, že by měli být oficiálně 

vedeny. 

 

12.7.2 Kontrola jednotlivých záznamů koordinátorem BOZP 

 

 Stavbyvedoucí je při příchodu koordinátora BOZP na staveniště povinen na jeho 

vyžádání předložit tyto dokumenty: 
 

 evidence pracovníků pracující na staveništi, 
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 protokoly předání a převzetí jednotlivých pracovišť, 

 seznam bezpečnostních rizik vyplývající z jeho činnosti (předkládají i 

subdodavatelé), 

 záznam, o proškolení zaměstnanců z BOZP, 

 doklady o odborné a zdravotní způsobilosti vybraných zaměstnanců provádějící 

stavební činnosti jako je vazač, svářeč, lešenář, strojník,…, 

 kompletní revizní zprávy k jednotlivým elektrickým zařízením, 

 kniha úrazů, 

 kniha BOZP, 

 stavební deník. 

 

 Koordinátor BOZP: 
 

 provádí nahodilou kontrolu bezpečnosti na staveništi včetně dodržování předpisů 

BOZP. Zjištěné nedostatky včetně záznamů o přijatých opatřeních zapisuje do 

stavebního deníku nebo na zvláštní protokol o provedené kontrole BOZP. 

Nedostatky, které nelze odstranit ihned, navrhne koordinátor datum nejpozdější 

nápravy, který zapíše do stavebního deníku, 

 svolává kontrolní dny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastnit 

se ho mají všichni zhotovitelé stavebníka, včetně zástupců a podzástupců. 

 Z každého kontrolního dne provede zápis do stavebního deníku. Kontrolního dne 

jsou povinni se zúčastnit všichni zástupci všech zhotovitelů, kteří na pracovišti 

právě působí. Se zápisem je povinen koordinátor BOZP seznámit všechny 

dotčené osoby. V případě zjištěných závad musí být v zápise uvedeno do kdy je 

zhotovitel stavby povinen tyto závady odstranit. 

 

12.8 Přehled právních předpisů 

 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, 

 Zákon č. 362/2005 Sb., o dalších požadavcích na způsob organizace práce a 

pracovních postupech, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a 

nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hladinou 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

 NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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12.9 Přílohy 

 

Příloha B. 1  - Příloha plánu BOZP 
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Stavba :   Obytný soubor Brno, Vídeňská – 1. fáze výstavby 

Objekt :    SO02 – Objekt B 

Zakázkové číslo :   1/SO02 

Platí pro divizi, středisko :  Brno 

 

Popis stavby:  Stavba nachází v jižní části Brna v městské části Štýřice. Jedná se o novostavbu obytného souboru s obchodním 

parterem. Řešený objekt B je řešen jako monolitický sloupový systém v kombinaci s příčnými nosnými stěnami 

s železobetonovými stropními konstrukcemi. Nosná konstrukce střechy je tvořena monolitickou stropní konstrukcí. 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá s vnitřním odvodněním. 

 

Plán byl vytvořen z podkladů poskytnutých ve cvičení CW16 - Ekologie a bezpečnost práce. 

 

Zkratky použité v textu: 

 

L – lokální – areál, stavba 

M – městská část, obec 

R – území okresu, kraje 

G – globální – stát, kontinent 

PLÁN ZABEZPEČENÍ POŽADAVKŮ EMS OBYTNÝ SOUBOR BRNO, 

VÍDEŇSKÁ 
 

 

  Obytný soubor Brno,     

            Vídeňská  

   – 1. fáze výstavby 

  

http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?predmet_id=5145
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A. Všeobecné činnosti 

 

Tab. 13.1 Opatření pro nakládání s odpady 

 

Činnost odpovědnost cíl / poznámka 

1. Nakládání s odpady Stavbyvedoucí   

Opatření:  

 Před zahájením stavby musíme na základě Registru odpadů, které se týkají této stavby, zpracovat 

Evidenci odpadů  

 Smlouvou o odstranění odpadů nebo další využití jednotlivých druhu odpadů si zavážeme 

oprávněnou firmu – musíme spolupracovat s POH (pracovník odpadového hospodářství závodu) 

příp. ekologem a.s. 

 Zajistit vhodné nádoby a skládkové plochy pro jednotlivé odpady, které na stavbě vzniknou. 

 Zajistit označení nádob a skládkových ploch, pro který odpad jsou určeny. 

 Pokud se na stavbě vyskytuje nebezpečný odpad, musíme zvláštní pozornost věnovat vhodnému 

zajištění těchto odpadů (skladování, ochrana před záměnou, odcizením, poškozením životního 

prostředí). 

 Zajistit označení nádob na nebezpečný odpad – kód odpadu, název odpadu, odpovědná osoba 

 Odpady nebezpečné vodě a půdě skladovat ve skladech se záchytnou jímkou, příp. záchytných 

vanách. 

 Pro každý druh nebezpečného odpadu označit identifikačním listem- vydává POH. 

 Vést průběžnou evidenci odvezených odpadů ze stavby. 

 Na faktury a doklady za hotové zajistit zapsání místa vzniku odpadu – předávat POH k evidenci. 

 Po skončení realizace stavby předat POH vyplněnou Knihu odpadů. 

 Postupovat dle směrnice Postup pro nakládání s odpady a chemickými látkami a dle Řádu 

ekologie. 

Třídění odpadů – (min. 70% třídění z celkového 

objemu odpadů na stavbě pro rok 2013) 

Zajištění plnění legislativy v oblasti odpadového 

hospodářství 

Správné nakládání s nebezpečnými odpady 
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Tab. 13.2 Opatření pro chemické látky 

 

Činnost odpovědnost cíl / poznámka 

2. Nakládání s chemickými látkami Stavbyvedoucí   

Opatření:  

 Firma musí zajistit 1x ročně školení všech zaměstnanců, kteří nakládají s chemickými látkami – 

spolupráce s útvarem BOZP, PO a ŽP. 

 Při nákupu chemických látek za hotové zajistit průchod skladovou evidencí závodu 

 Zajistit aby se na stavbě vyskytovali bezpečnostní listy k látkám, které se mohou na stavbě 

používat – spolupracuje pracovník chemického hospodářství závodu, Bezpečnostní listy slouží 

k bezpečnému užívání při práci 

 Velkou pozornost věnovat skladování tekutých chemických látek, sklady se záchytnou jímkou, 

příp. v záchytné vaně 

 Firma musí zabezpečit zaměstnancům potřebné ochranné pomůcky pro práci s nebezpečnými 

látkami a kontrolovat jejich používání 

Ochrana životního prostředí, prevence vzniku 

havárií a vzniku požáru, správné nakládání 

s chem. látkami dle bezpečnostních listů, zlepšení 

BOZP  

 

 

 

Tab. 13.3 Opatření pro zařízení staveniště 

 

Činnost odpovědnost cíl / poznámka 

3. Zařízení staveniště Stavbyvedoucí   

Opatření:  

 Zajistit potřebné prostředky pro likvidaci nehod a havárií. 

 Do dokumentace staveniště zapracovat požadavky místního havarijního, požárního nebo 

provozního řádu. 

 Seznámit pracovníky vhodným způsobem s havarijními a požárními řády (jsou-li zpracovány) a 

důležitými telefonními čísly. Informovat kde se nacházejí hasící přístroje a kde se dá telefonovat. 

Důležitá telefonní čísla většinou i umisťují v bunkovišti. 

 Zabránit plýtvání energiemi (voda, el.energie – vytápění, ohřev vody a osvětlení) 

 

Ochrana životního prostředí, hospodárné využití 

energií, prevence vzniku havárií a vzniku požáru, 

zlepšení pracovního prostředí a hygieny práce 
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Tab. 13.4 Opatření pro dopravu a mechanizaci 

 

Činnost odpovědnost cíl / poznámka 

4. Doprava a mechanizace Stavbyvedoucí, řidič- strojník  

Opatření:  

 Provádění každodenních prohlídek vozidel a mechanizace 

 Před provedením potřebných prací zaškolení strojníků a řidičů se specifiky na stavbě ve vztahu 

k EMS, včetně postupu při havárii 

 Zajištění plnění Plánu údržby výrobního zařízení 

 Provádění výběru dodavatelů dopravy a mechanizace se provádí s ohledem na EMS u závodu a 

ochranu životního prostředí 

 Zajistit očištění vozidla nebo mechanizmu z hlediska zamezení znečištění komunikací 

 Použití úkapových van nebo polštářů při parkování a přelévání ropných produktů, nutné opravě na 

stavbě a jejich následné uložení na určené místo po odjezdu, příp. správné uložení vzniklého 

odpadu  

 Výměny provozních náplní, pneumatik a autobaterií provádět u servisních firem 

 Dodržovat zákaz mytí vozidel a mechanismů na stavbách a v areálu 

 Skladování ropných produktů v odpovídajících skladech (záchytná vana, dodržení požárních 

předpisů) 

 Koordinace nasazení vozidel a mechanizace s využitím hospodárné využívání  

 

Snížení znečištění ovzduší, prevence vzniku 

havárií, správné nakládání s chemickými látkami a 

odpady, úspora na pokutách 
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B. Činnosti s významnými environmentálními aspekty 

 
Tab. 13.5 Opatření pro významné environmentální aspekty 
 

Požadavek 
Významný dopad 

L-lokální   M-místní   R-regionální    G-
globální 

Environmentální aspekty 

Řízení aspektů 

Odpovědnost 
 

cíl/ poznámka 
 

 
 

1. Zemní práce 

Zemní práce 
 

čerpání neobnovitelných zdrojů G - spotřeba PHM 
Řidič – strojník 
Stavbyvedoucí 

Zachování přírodních zdrojů. 
Dodržování legislativních 
požadavků. 
Snížení hluku a emisí působící 
na zaměstnance a okolí stavby.    
Efektivní provoz – finanční 
úspora při provozu. 

Opatření:  
 

 dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek  
 provádění údržby dle plánu údržby výrobního zařízení 
 koordinace nasazení vozidel a mechanizmů 
 nasazení moderních vozidel a mechanizmů 

znečištění vody                             M 
 
-únik PHM a olejů z motorů a hydr. 
soustav 

 
Řidič – strojník 
Stavbyvedoucí 
 Zvýšení prevence vzniku 

havárií, zajištění provozní 
spolehlivosti stroje. 

znečištění  půdy                            L 
 
-únik PHM a olejů z motorů a hydr. 
soustav 

Opatření:  
 

 dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek 
 pravidelné údržby dle plánu údržby výrobního zařízení 
 umístění lapačů a odlučovačů olejů na plochách pro odstavení vozidel  

čerpání neobnovitelných zdrojů R - zpracování přírodních surovin Stavbyvedoucí 
Zachování přírodních zdrojů, 
využívání recyklovaných 
materiálů a druhotné využití 
materiálů. 

Opatření: 
 

 efektivně využívat vytěžené materiály, např. na zásypy a násypy 
 využívat recyklované materiály 
 efektivní zužitkování neobnovitelných zdrojů- používání pouze potřebného množství apod.  
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Zemní práce 
 
 

poškození zeleně                         M 
- ochrana stromů a přilehlé zeleně při 
provádění výkopu 

Stavbyvedoucí 
Minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby Opatření:  

 
 

 zajistit ochranu stromů ohrazením, stanovení přístup. cest, stanovení pracovního postupu apod. 

  znečištění prostředí odpady      M 
- nevhodné skládkování, skladování a  
   odstranění odpadů 

Stavbyvedoucí Plnění legislativních požadavků 
- druhotné využití odpadů, 
recyklace. 
 

Opatření:  
 
 

 zajistit odstranění odpadů u oprávněných firem, přednostně zajistit další využití snaha využívat 
materiály šetrně a ekonomicky  

 vibrace                                          L - použití vibračních strojů Stavbyvedoucí 

Plnění legislativních 
požadavků. 
Minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby. 
Dodržování BOZP. 

Opatření:  
 

 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná koordinace a vhodný návrh 
technologických postupů provádění prací využívající zařízení nižším účinkem vibrací na okolí  

 určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území neprovádět práce v ranních a 
večerních hodinách)  

 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu) 

Zemní práce 
 

vysoká hladina hluku                 M - provoz mechanizace Stavbyvedoucí  
 
 
Plnění legislativních 
požadavků. 
Minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby. 
Dodržování BOZP. 

 
 

Opatření:  
 
 

 zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná koordinace   
 určení čas. režimu provozu strojů (např. v zastav. území neprovádět práce v ranních a večer. Hod,)  
 vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu) 
 stroje mohou být používány pouze k účelům, k nimž jsou určeny 
 vhodný výběr stojů a mechanismů – omezení hladiny hluku – např. kompresory pro městskou 

zástavbu apod. 

Čerpání, přečerpávání 
odpadní vody 

znečištění vody                                  M 
znečištění půdy                                   L  

- únik odpadní vody při přečerpávání Stavbyvedoucí, mistr 
Zvýšení prevence vzniku 
havárií, ochrana (nenarušení) 
životního prostředí 
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Opatření: 
 

 zajištění provádění pravidelné údržby a prohlídek hadic 
 zabezpečení přečerpávání na určené místo 
 zajištění hadic proti náhodnému přemístění z přečerpávacího a výtokového otvoru 
 zajištění povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace 

prováděnými činnostmi. 

narušení hygieny pracovního prostředí 
zaměstnanců přímým kontaktem 
s odpadní vodou a zápachem 

 - působení odpadní vody při provádění  
   podpovrchových prací 

Stavbyvedoucí, mistr 

Pnění legislativních požadavků, 
dodržování hygieny práce. 

Opatření: 
 

 vybavení zaměstnanců potřebnými ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání koordinace 
prací a nasazení zaměstnanců 

2. Vrty pro zápory a piloty 

Piloty vysoká hladina hluku                  M - použití strojů Stavbyvedoucí, přípravář 
Minimalizace vlivu na okolí, 
dodržování BOZP. Dále 
dodržování předpisů a 
požadavků daných legislativou 
na max. hladinu hluku 
v městské zástavbě. 

Opatření: 
 

 koordinace nasazení strojů, určení časového nasazení strojů, vybavení a kontrola používání 
ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu) 

 práce se stroji mohou provádět pouze osoby proškolené a seznámené s návodem k použití 
 provádění pracovních postupů dle TP 
 Stroje mohou být používány pouze k účelům, k nimž jsou určeny 

 

Betonáž pilot/zápor 
znečištění vody                            M 
znečištění půdy                            L 

- únik směsi mimo určené místo 
Stavbyvedoucí, mistr, 
přípravář Zvýšení prevence vzniku 

havárií, ochrana (nenarušení) 
životního prostředí 
prováděnými činnostmi. 

Opatření:  
 
 

 zajištění provádění pravidelné údržby a prohlídek stroje 
 zajistit upřesnění hydrogeologického průzkumu z hlediska betonu 
 provádění prací dle TP 

Betonáž pilot/zápor 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců přímým kontaktem 
směsí                                             L 

-manipulace se směsí 
 

Stavbyvedoucí, mistr, 
obsluha 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce, správné 
nakládání se směsí 
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Opatření: 
 

 se směsí mohou pracovat pouze proškolení zaměstnanci  
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání 
 koordinace prací s jinými činnostmi prováděnými v souběhu, důraz na dodržování bezpečnostních předpisů při práci 

Betonáž pilot/zápor znečištění prostředí odpady       M      - skladování a odstranění odpadů Stavbyvedoucí 

Plnění legislativních 
požadavků. 
Snaha o druhotné využití 
odpadů. 

Opatření: 
 

 odpad skladovat zabezpečené proti úniku do jednotlivých složek životního prostředí 
 odpady ukládat na oficiální skládky oprávněných firem, vhodné odpady z bourání předávat k recyklaci 

3. Betonářské práce 

Zpracování 
transportbetonu 

znečištění vody                            M 
znečištění půdy                            L  

-únik betonové směsi mimo určené místo Stavbyvedoucí Zvýšení prevence vzniku 
havárií, ochrana (nenarušení) 
životního prostředí 
prováděnými činnostmi 

Opatření:  
 

 zabezpečení okolních otvorů, zachycení přebytečné směsi 
 dodržování technologického postupu  

 

Zpracování 
transportbetonu 

znečištění prostředí odpady        M      - skladování a odstranění odpadů  Stavbyvedoucí 

Plnění legislativních 
požadavků, druhotné využití 
odpadů. 

Opatření: 
 

 skladovat zabezpečené proti úniku do jednotlivých složek životního prostředí 
 odpady ukládat na oficiální skládky oprávněných firem, vhodné odpady z bourání předávat k recyklaci 

Zpracování 
transportbetonu 

hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců přímým kontaktem 
s betonovou směsí                         L 

-manipulace s betonovou směsí 
 

Stavbyvedoucí 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce, správné 
nakládání se směsí. 

Opatření: 
 

 s betonovou směsí obsahující chemické látky  mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci, je vyžadováno mít na stavbě 
bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 

 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání 
 koordinace prací s jinými činnostmi prováděnými v souběhu, důraz na dodržování bezpečnostních předpisů při práci 
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Čištění bednění 
znečištění  vody                            M 
znečištění půdy                             L  

-únik beton. zbytků při čištění bednění   
  mimo určené místo, používání   
  znečištěných bednících prvků 

Stavbyvedoucí, mistr 

Zamezení úniku chem. látek do 
půdy a vody. Zabránit 
používání znečištěného 
bednění, které by způsobilo 
nekvalitní produkci. 

Opatření:  
 

 čištění provádět na zpevněných odvodněných plochách (čistící zóna apod.) 
 dodržování technologického postupu 
 při čištění bednění dodržovat technologický předpis  
 provádět řádně a pečlivě kontrolu používaného bednění 
 během těchto prací používat čisticí prostředky k tomu určené a vybavit zaměstnance ochrannými pomůckami a kontrola jejich 

používání 

4. Úpravy povrchů 

Nátěry betonů, popř. 
jiných ploch 
 

znečištění vody                         M -manipulace s materiály, aplikace Stavbyvedoucí 

Zamezení úniku chem. látek do 
vody. 

Opatření:  
 

 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 

 

Nátěry betonů, popř. 
jiných ploch 
 

znečištění půdy                            L -manipulace s materiály, aplikace Stavbyvedoucí 

Zamezení úniku chem. látek do 
půdy . 

 

Opatření: 
 

 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 

 

 

Nátěry betonů, popř. 
jiných ploch 
 

hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců                                 L 

-přímý kontakt s materiály Stavbyvedoucí 
Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce. 
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Opatření: 
 

 s materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci  
 mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání 

  

Nátěry betonů, popř. 
jiných ploch 
 

znečištění prostředí odpady        M           - skladování a likvidace odpadů a obalů Stavbyvedoucí 
 
Plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového 
hospodářství, ochrana živ. 
prostředí, zlepšení hygieny 
práce. 
 

 

Opatření:  
 

 samostatné uložení odpadů ve vhodných nádobách, přiložen identifikační list 
 tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou 
  zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku životního prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO)- spolupráce s POH, 

ekologem a.s. 
 

 

Nátěry betonů, popř. 
jiných ploch 
 

hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců                                 L 

-vdechování rozpouštědel při aplikaci Stavbyvedoucí 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce. 

 

Opatření:  
 

 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 

 

5. HYDROIZOLACE, IZOLACE 

Hydroizolační nátěr znečištění vody                           M -manipulace s materiály, aplikace Stavbyvedoucí 

Zamezení úniku látek do vody 
Opatření: 
 

 správné skladování tekutých látek 
 míchání na určeném místě 

 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 

 Penetrace znečištění půdy                            L manipulace s materiály, aplikace Stavbyvedoucí zamezení úniku látek do půdy  
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Opatření :  
 

 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 

  

Penetrace vznik zápachu -uvolňování rozpouštědel při aplikaci Stavbyvedoucí 

Zmenšení vlivu na okolí. 
 

Opatření: 
 

 koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkách, časové rozvržení provádění prací 
 

Penetrace 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců                                L 

-přímý kontakt s materiály Stavbyvedoucí 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce. 

 

Opatření: 
 

 s materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – školení o chemických látkách –
spolupráce s ekologem  

 mít na stavbě ke všechny bezpečnostní listy ke všem bezpečnostním látkám a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání 

 

Penetrace 
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L 

vdechování rozpouštědel při aplikace Stavbyvedoucí 
dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce 

 

Opatření: 
 

 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 

  

Penetrace znečištění prostředí odpady        M           - skladování a likvidace odpadů a obalů Stavbyvedoucí 
Plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového 
hospodářství, 
ochrana živ. Pro.středí , 
zlepšení hygieny práce 

 

Opatření:  
 

 samostatné uložení odpadů ve vhodných nádobách, přiložen identifikační list 
 tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou 
  zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku živ. prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO)  

Asfaltové pásy  vznik zápachu -uvolňování rozpouštědel při aplikaci Stavbyvedoucí 

Zmenšení vlivu na okolí. 
 

Opatření: 
 

 koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkách, časové rozvržení provádění prací 
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 Asfaltové pásy  
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců                                 L 

-vdechování rozpouštědel při aplikace Stavbyvedoucí 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce. 

 

Opatření:  
 

 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci v uzavřených prostorách 

 Asfaltové pásy  
hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců                                L 

-práce s plamenem 
Stavbyvedoucí, obsluha 
hořáku 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce. 

 

Opatření: 
 

 vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání 
 kontrola dodržování bezpečnostních předpisů 

 

Asfaltové pásy  znečištění prostředí odpady        M           - skladování a likvidace odpadů a obalů Stavbyvedoucí  
Plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového 
hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , 
zlepšení hygieny práce. 

 

Opatření:  
 

 správné uložení odpadů 
 zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku živ. prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby), spolupráce s ekologem 

6. Zdění (příčky,…) 

Zdění 
znečištění vody                           M 
znečištění půdy                           L 

-únik olejů z motorů míchaček Mistr 

Zamezit kontaminaci zeminy či 
vody a následně nákladné 
likvidaci ekologické havárie 

 

Opatření: 
 

 Dodržení pravidelných technických prohlídek míchaček 
 Správní skladování a nakládání s mazivy 
 Umístění havarijní sady na stavbě 

Zdění 
znečištění vody                           M 
znečištění půdy                           L 

-výplach míchaček a umyzí zednického 
nářadí 

Mistr 

Zamezit kontaminaci zeminy či 
vody a následně nákladné 
likvidaci ekologické havárie 

 

Opatření: 
 

 znečištěnou vodu jímat do jímek 
 znečištěnou vodu před vypištěním do kanalizace přečistit 
 mít povolení správce kanalizace pouštět takovouto vodu do kanalizace 



373 
 

Zdění Hygiena- vliv na zdraví                            -manipulace s maltou Stavbyvedoucí 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce, správné 
nakládání s látkami. 

 

Opatření: 
 

 s maltovou směsí obsahující chemické látky mohou pracovat pouze proškolení pracovníci 
 zaměstnanci musí být proškoleni nejméně 1x ročně 
 na stavbě musí být bezpečnostní listy všech používaných chemických látek 
 vybavit zaměstnance ochrannými pomůckami a dbát na jejich správné používání 
 koordinovat zdící práce s pracemi ostatními a dbát na dodržování technologických předpisů a dodržování BOZP 

Zdění znečištění prostředí odpady        L           -skladování a likvidace odpadů a obalů Stavbyvedoucí 
Plnění legislativních 
požadavků, ochrana živ. 
prostředí, zlepšení hygieny 
práce. 

 

Opatření: 
 

 volit vhodné nádoby na ukládání s odpady a řádně je označit 
 k nádobám s nebezpečným odpadem přiložit identifikační list 
 zabezpečit likvidaci odpadů oprávněnými firmami 

7. Omítání 

Omítání 
znečištění vody                           M 
znečištění půdy                           L 

-výplach omítacího zařízení Stavbyvedoucí, mistr 
 
Zamezit kontaminaci zeminy či 
vody a následně nákladné 
likvidaci ekologické havárie 

 

Opatření: 
 

 znečištěnou vodu jímat do jímek 
 znečištěnou vodu před vypištěním do kanalizace přečistit 
 mít povolení správce kanalizace pouštět takovouto vodu do kanalizace 

 

Omítání 
Hygiena- vliv na zdraví 
zaměstnanců přímým kontaktem s 
maltou                            

-manipulace s maltou Stavbyvedoucí, mistr 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce, správné 
nakládání s látkami. 

 

Opatření: 
 

 s maltovou směsí obsahující chemické látky mohou pracovat pouze proškolení pracovníci 
 zaměstnanci musí být proškoleni nejméně 1x ročně 
 na stavbě musí být bezpečnostní listy všech používaných chemických látek 
 vybavit zaměstnance ochrannými pomůckami a dbát na jejich správné používání 
 koordinovat zdící práce s pracemi ostatními a dbát na dodržování technologických předpisů a dodržování BOZP 

 



374 
 

Omítání znečištění prostředí odpady        L           -skladování a likvidace odpadů a obalů Stavbyvedoucí 
Plnění legislativních 
požadavků, ochrana živ. 
prostředí, zlepšení hygieny 
práce. 

 

Opatření: 
 

 volit vhodné nádoby na ukládání s odpady a řádně je označit 
 k nádobám s nebezpečným odpadem přiložit identifikační list 
 zabezpečit likvidaci odpadů oprávněnými firmami 

 

8. Nátěry 

Nátěry znečištění vody                           M -manipulace s materiálem Stavbyvedoucí 

Zamezení chemických látek do 
vody. 

 

Opatření: 
 

 správné skladování tekutých chemických látek 
 míchání na určeném místě, zamezení úkapům – použití záchytné vany 
 dodržování pokynů dle bezpečnostní listu 

Nátěry vznik zápachu                           M -uvolňování rozpouštědel při aplikaci Stavbyvedoucí 
Zamezení vlivu na životní 
prostředí. 

 

Opatření: 
 

 koordinace práce při zhoršených povětrnostních podmínek 

Nátěry Hygiena- vliv na zdraví              L                           -přímý kontakt s materiálem Stavbyvedoucí 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny při práci. 

 

Opatření: 
 

 s materiály mohou pracovat pouze 1x ročně vyškolení pracovníci – školení o chemických látkách 
(autorizovaná osoba) 

 mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny 
 vybavení zaměstnanců OOPP a kontrola jejich používání 

 

Nátěry Hygiena- vliv na zdraví              L              -vdechování rozpouštědel při práci Stavbyvedoucí 
 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny při práci. 

 

Opatření: 
 vybavení zaměstnanců OOPP a kontrola jejich používání 
 zajištění dostatečného větrání při aplikaci 

Nátěry znečištění prostředí odpady        M           -skladování a likvidace odpadů a obalů Stavbyvedoucí Plnění legislativních 
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Opatření: 
 

 samostatné uložení odpadů ve vhodných nádobách, přiložit identifikační list 
 tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou 
 zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku životního prostředí 
 likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe odvoz ze stavby – jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO) – spolupráce s POH, 

ekologem a.s 

požadavků, ochrana živ. 
prostředí, zlepšení hygieny 
práce. 

9. Anhydritová podlaha 

Anhydritová podlaha 
znečištění vody                             M 
znečištění půdy                              L 

-únik směsi mimo určené místo Stavbyvedoucí 
Zvýšená prevence vzniku 
havárií, ochrana před 
znečištěním vody a půdy. 

 

Opatření: 
 

 dodržení TP 
 odstranění směsi z míst, kam se dostali omylem 

Anhydritová podlaha  
znečištění vody                             M 
znečištění půdy                              L 

-úkapy strojů Stavbyvedoucí 

Zamezit kontaminaci zeminy či 
vody a následné likvidaci 
ekologické havárie. 

 

Opatření:  
 dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek 
 správné skladování a nakládání s PHM 
 umístění havarijní sady na stavbě 

Anhydritová podlaha  Hygiena- vliv na zdraví                   L              -přímý kontakt s materiálem Stavbyvedoucí 

Dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny při práci. 

 

Opatření: 
 

 se směsí obsahující chemické látky mohou pracovat pouze proškolení pracovníci  
 zaměstnanci musí být proškoleni nejméně 1x ročně 
 na stavbě musí být bezpečnostní listy všech používaných chemických látek 
 vybavit zaměstnance ochrannými pomůckami a dbát na jejich správné používání 
 koordinovat zdící práce s pracemi ostatními a dbát na dodržování technologických předpisů a dodržování 

Anhydritová podlaha  znečištění prostředí odpady        M           -skladování a likvidace odpadů  Stavbyvedoucí Plnění legislativních 
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Opatření:  
 tekuté odpady skladovat v krytých skladech se záchytnou vanou 
 odpady ukládat ve vhodných nádobách a přiložit identifikační list 
 zabezpečit likvidaci odpadů přes oprávněné firmy  

požadavků, ochrana živ. 
prostředí, zlepšení hygieny 
práce. 

10. Materiálově – technické zásobování 

Skladování 
znečištění vody                           M 
znečištění půdy                           L 

-manipulace s materiály, aplikace Stavbyvedoucí, skladník 
Ochrana životního prostředí 
prevence vzniku požáru, 
správné nakládání 
s chemickými látkami dle 
bezpečnostních listů, zlepšení 
BOZP. 

Opatření:  
 správné skladování na určených místech 
 kontrolovat nenarušenost obalů 
 zabezpečit identifikaci materiálů, u chemických látek zajistit k dispozici bezpečnostní list 
 u tekutých látek nebezpečným vodám a půdě zajistit k dispozici bezpečnostní list 
 u tekutých látek nebezpečným vodám a půdě zajistit záchytnou vanu 

Skladování znečištění prostředí odpady       M -skladování a likvidace odpadů a obalů Stavbyvedoucí Plnění legislativních 
požadavků, ochrana živ. 
prostředí, zlepšení hygieny 
práce. 

Opatření:  
 platí opatření uvedená v části A bod 1. 

Skladování Hygiena- vliv na zdraví              L              -přímý kontakt s materiálem Stavbyvedoucí Plnění legislativních 
požadavků, ochrana živ. 
prostředí, zlepšení hygieny 
práce. 

Opatření:  
 platí opatření uvedená v části A bod 1 a 2. 
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 V případě nehod a havárií se postupuje dle směrnice Předcházení a likvidace nehod a havárií na stavbách -  dle zpracovaného havarijního řádu pro 

stavbu. 
 

 

   

 

 

 

V plánu (programu pro stavbu) jsou řešeny cíle a opatření  k plnění  požadavků  Politiky integrovaného systému řízení – především část 

systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a Programu EMAS II. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Lenka Hlušičková                Datum: 27.11 2012       Podpis: 
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Tento plán je rozdělen na dvě části: 

 

A. Všeobecné činnosti 

B. Činnosti s významnými environmentálními aspekty 

 

První část: 

 

V první části jsou činnosti, které se týkají výstavby obecně a které budou probíhat 

po celou dobu výstavby. V této části je popsáno nakládání s odpady, nakládání s 

chemickými látkami, zařízení staveniště a doprava a mechanizace. V bodě jedna je 

kladen důraz především na třídění odpadů, s tím že v rámci smluvních vztahů si musí 

dodavatelská firma zajistit odvoz odpadu oprávněnou firmou. U chemických látek je 

důležité, aby s těmito látkami pracovali pouze proškolení pracovníci, a na stavbě musí 

být i bezpečnostní listy pro užívání chemických látek. V místě zařízení staveniště musí 

být zřízeny prostředky k prvnímu zásahu při vzniku ekologické havárie. V rámci 

mechanizace je důležité řídit se zásadami BOZP, při odstavení strojů se musí pod tyto 

stroje dát úkapové vany, servisní práce na strojích jsou na staveništi zakázány, může zde 

probíhat pouze kontrola technického stavu. Doplňování pohonných hmot je také 

zakázáno provádět na staveništi, pokud to není nezbytně nutné, doplňování bude probíhat 

na benzínové pumpě. 

 

Druhá část: 

 

Ve druhé části plánu EMS jsou uvedeny konkrétní hlavní práce, které budou probíhat na 

stavbě. U každé uvedené činnosti je popsáno, jak může ohrozit životní prostředí a jaká 

jsou opatření, abychom zabránily znečištění. Při provádění zemních prací může dojít 

především ke kontaminaci zeminy některou z provozních kapalin strojů. Týká se to 

především strojů pro zemní práce, vrtné soupravy, tater pro odvoz zeminy. Při provádění 

betonáže jsou hlavním zdrojem odpadů zbytky betonové směsi především při čištění 

strojů a dopravního potrubí. Tyto problémy se týkají především autodomíchávačů a 

schwingů. Dále je také nutné věnovat pozornost při čištění používaného bednění. 

Hlavním problémem při provádění hydroizolací je především nadýchání nebezpečnými 

látkami, které působí nepříznivě pro lidské zdraví. Všechny zbylé práce, které jsou zde 

popsány, obsahují převážně stejné nebezpečné vlivy na životní prostředí a opatření jsou 

takřka totožná. Hlavním vlivem těchto prací jsou především různé druhy odpadů, dále 

jsou to především práce s chemickými látkami. Všichni pracovníci musí být pro 

provádění daných a jednotlivých prací důsledně proškoleni v rámci BOZP. Musí 

využívat vhodné ochranné a osobní pomůcky. 

 

Tento plán byl zpracován na základě podkladů ze cvičení CW16 - Ekologie a bezpečnost 

práce pod vedením doc. Ing. Václava Hrazdila, CSc.  

 

http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?predmet_id=5145
http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?predmet_id=5145


379 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
 
 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 

 ŘÍZENÍ STAVEB 
 

 FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 

CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  
 
 

14. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE  Bc. LENKA HLUŠIČKOVÁ 
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2012 
 
 



380 
 

Obsah 
 
 

14.1 Úvod………………………………………………………………….………. 381  

14.2  Veřejná zakázka……………………………………..…………………….…. 381 

14.3  Druhy a členění……………………………………………….………..….…. 382 

14.4 Finanční limity veřejných zakázek……………….……………..……………. 382 

14.5 Zadavatel veřejné zakázky………………………………………....……...…. 383 

14.6  Samotný proces výběrového řízení………………………………….…….…. 385 

14.7 Profil zadavatele……………………….…………………………..…………. 387 

14.8  Oznámení předběžných informací……………..…………………….….……. 388 

14.9  Zadávací dokumentace……………….………………….……….……..……. 388 

14.10  Oznámení o zakázce………………………….…………………..…………... 389 

14.11 Oznámení o zadání zakázky.………….………………………….……..……. 390 

14.12 Zrušení zadávacího řízení………….……………..…………………..………. 390 

14.13 Praktické rady……………………….…………………….…………..……… 392 

14.14 Stanovené lhůty…………………………………………………………….… 393 

 14.14.1  Lhůty pro dodání nabídek nebo pro dodání žádostí o účast…….…. 393 

 14.14.2  Zadávací lhůta…………………………………………..…………. 395 

14.15 Přehledný postup zadávacího řízení………………………………………….. 396 

14.16 Závěr……………………….…………………….……………………..……. 396 

14.17 Přílohy…………………………………………………………..……………. 396 

14.18 Literatura……………………………………………………………..……….  397

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



381 
 

14.1 Úvod 

 

Pro vypracování této kapitoly, která byla za účelem vybrat konkrétního subdodavatele na 

požadovanou dodávku práce, jsem vyhlásila fiktivní výběrové řízení na dodavatele pro 

mnou stanovený typ stavebního věžového jeřábu.  

 

Po vypracování potřebných dokumentů pro zakázku jsem oslovila ty organizace, které se 

danou problematikou zabývají a na základě jejich zpětných vazeb stanovila vítězného 

subdodavatele. Zpracované potřebné dokumenty jsou přiloženy k této diplomové práci 

pod označením B. 2. – B. 7.  

  

V následující textové části jsou vysvětleny základní pojmy a postupy týkající se 

samotného procesu výběrového řízení. Také zde popisuji finanční limity a profil 

zadavatele. Na tuto kapitolu navazuje Management kvality, kde si posléze ověříme námi 

zvoleného subdodavatele z pohledu kvality provedené práce. 

 

V této části bych chtěla poděkovat společnosti Edolo s.r.o. a především jejímu jednateli 

panu Ing. Václav Edlovi, který mi pomohl se zorientovat v této problematice. Děkuji za 

jeho rady, poznatky, podklady, ochotu a velmi vřelý a kladný přístup k mé práci. 

 

14.2 Veřejná zakázka 

 

Dle společnosti EDOLO s.r.o je veřejná zakázka nákup zboží, zadání práce, objednání 

díla nebo služby, veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, 

samosprávný celek, organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který 

hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, 

poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství. 

 

Veřejná zakázka musí být podle zákona realizována na základě písemné smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí 

dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací.  

 

Důvodem k zadání veřejné zakázky je veřejná potřeba či veřejný zájem na pořízení 

předmětu, služby či vyplnění úkolu a je hrazen z veřejných financí Mezi nejběžnější a 

nejčastější případy patří stavební práce budov, mostů, silnic nebo vodovodních a 

kanalizačních sítí, veřejné osvětlení, IT sítě, dopravní služby atd. Můžeme sem zařadit i 

různé projekční práce pro realizaci stavebních děl, nebo projekty jiného typu.  
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14.3 Druhy a členění 

 

Veřejných zakázek je několik různých druhů. Liší se především svým způsobem 

uveřejnění, mírou spoluúčasti a podobně. Tyto odlišnosti specifikuje Zákon o Veřejných 

zakázkách č. 137/2006 S. v platném znění (dále jen ZVZ). 

 

Podle předmětu dělíme veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ): 
 

1. veřejné zakázky na služby 

2. veřejné zakázky na dodávky 

3. veřejné zakázky na stavební práce 

 

Podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky dělíme na (§ 7 odst. 3 ZVZ): 
 

1. veřejné zakázky malého rozsahu  

2. podlimitní veřejné zakázky  

3. nadlimitní veřejné zakázky 

 

 

Zvláštní druh veřejné zakázky je tzv. PPP, jedná se o obecně užívanou zkratku pro 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public 

Private Partnerships.  V tomto případě soukromý subjekt pořizuje potřebný statek na své 

vlastní náklady, který následně předá do veřejného užívání a za tento poskytnutý 

(pronajatý) statek vybírá po dlouhou dobu mýto. Hlavní výhoda u tohoto způsobu je to, 

že dílo může být realizováno dříve, než by se mohla nastřádat potřebná finanční hotovost. 

Oproti tomuto kladu hraje značnou roli skutečnost, že se zadavatel zaváže na velmi 

dlouhou dobu. 

 

14.4  Finanční limity veřejných zakázek 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu: 
 

 pod 1.000.000 bez DPH u dodávek a služeb, 

 pod 3.000.000 bez DPH u stavebních prací (od 1. 1. 2014 bude tato  

   hodnota snížena pod 1.000.000 bez DPH). 

 

Podlimitní veřejné zakázky - služby a dodávky:  
 

 pod 3.256.000 bez DPH pro zadavatele - Česká republika, 

 pod 5.010.000 bez DPH pro zadavatele - územní samosprávný celek, 

 pod 10.021.000 bez DPH pro zadavatele - sektorový zadavatel. 
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Podlimitní veřejné zakázky - stavební práce:  
 

 pod 125.265.000 bez DPH pro všechny typy zadavatelů kromě veřejného 

zadavatele, 

 pod 10.000.000 bez DPH pro veřejného zadavatele. 

 

Nadlimitní veřejné zakázky: 
 

 jsou veškeré ostatní s předpokládanou hodnotou nad uvedené limity. 

 

 
 

 

Obr. 14.1 Grafický přehled limitů 

 

Novinkou v oblasti veřejné zakázky je dle § 16a ZVZ tzv. významná veřejná zakázka, 

jejichž předpokládaná hodnota převyšuje: 
 

 300 mil. Kč (ČR a státní příspěvkové organizace), 

 50 mil. Kč (kraje, obce, jiní veřejní zadavatelé). 

 

- hodnotící komise má min. 9 členů, u státních zakázek jsou 2 ze seznamu hodnotitelů, 

který vede MMR, odbornost nejméně 2/3 členů ve vztahu k předmětu veřejné zakázky 

 

14.5 Zadavatel veřejné zakázky 

 

Veřejným zadavatelem je (§ 2 odst. 2 ZVZ) 
 

- za tohoto zadavatele se považuje: 
 

 Česká republika, 
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 státní příspěvková organizace, 

 územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci 

 zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, 

 jiná právnická osoba, která: 
 

a) byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemá  

 průmyslovou nebo obchodní povahu, a 
 

b) osoba financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je  

státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný 

zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, 

dozorčím či kontrolním orgánu. 

 

Dotovaný zadavatel (§ 2 odst. 3 ZVZ) 
 

- právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku: 
 

 hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků poskytnutých veřejným 

zadavatelem a to i prostřednictvím jiné osoby, 

 spolufinancovanou z veřejných zdrojů, přičemž její předpokládaná 

hodnota převýší 200 mil. Kč. 

 

Sektorový zadavatel (§ 2 odst. 6 ZVZ) 
 

- osoba vykonávající některou z relevantních činností pokud: 
 

 tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního 

práva,  

 nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat 

dominantní vliv, dominantní vliv uplatňuje v případě, že: 
 

- disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě dohody s jinou osobou 

- jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním dozorčím či 

kontrolním orgánu. 

 

 Kontrola: 
 

Pro kontrolu veřejných subjektů slouží specializované úřady. V České republice je to 

ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tento úřad je pak dále pod dohledem 

správního soudnictví a to v tom případě, že jeho činnosti vyvolají pochybnosti a někdo z 

oprávněných účastníků se obrátí na soud. 

 

Tuto problematiku mohou neformálně a obecně kontrolovat i některé nezávislé subjekty 

jako např. Transparency International, Růžový panter apod.  
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 Právní úprava: 
 

V ČR je zadávání veřejných zakázek upraveno zákonem 137/2006 Sb., ve znění zákona 

55/2012 Sb. a dále je vymezena směrnicí EU 2004/18/ES a EU 20074/17/ES z 31. března 

2004.  

 

14.6. Samotný proces výběrového řízení 

 

Výběrové řízení (tendr) je formalizovaný postup, pomocí kterého je vybrán dodavatel pro 

vyhlašovanou (obvykle veřejnou) zakázku. 

 

 Postup: 
 

Podle českých zákonů musí být za pomoci tohoto procesu řešeny prakticky veškeré 

zakázky státních organizací, které přesáhnou určitý finanční objem. 

Správný název pro výběrové řízení je podle zákona o veřejných zakázkách "zadávací 

řízení''.  

 

 Zahájení: 
 

 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

 výzvou. 

 

 Fáze: 
 

 zveřejnění zadání (včetně kritérií posuzování), 

 odevzdání obálek, 

 otevření obálek, 

 posouzení nabídek, 

 zveřejnění výsledků. 

 

 Druhy: 
 

 otevřené řízení:  
 

 veřejný zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl 

zadat veřejnou zakázku, 

 oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelům a 

prokázání kvalifikace. 

 

 užší řízení: 
 

 veřejný zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl 

zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení 

 oznámením vyzývá dodavatele k podání žádosti o účast v užším řízení a 

prokázání kvalifikace, 
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 výzva k podání nabídek se zasílá přímo vybraným uchazečům, 

 zadavatel uveřejňuje informaci o zadání zakázky uchazeči. 

 

 jednací řízení s uveřejněním: 
 

 veřejný zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku, 

 oznámením je výzva k podání žádosti o účast v jednacím řízení s 

uveřejněním a k prokázání kvalifikace, 

 vyzvaní zájemci podají nabídku, na základě které s nimi dále zadavatel 

jedná o konkrétních podmínkách smlouvy. 

 

 jednací řízení bez uveřejnění: 
 

 veřejný zadavatel oznamuje zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj 

úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení, 

 po uzavření smlouvy je zadavatel povinen odeslat oznámení o zadání 

zakázky. 

 

 soutěžní dialog: 
 

 zadavatel veřejné zakázky na základě oznámení soutěžního dialogu 

vyzývá neomezený počet uchazečů k podání žádostí o účast v tomto řízení 

a k prokázání kvalifikace, 

 po posouzení kvalifikace uchazečů zadavatel vyzve tyto uchazeče k účasti 

v soutěžním dialogu za účelem nalezení jednoho či více vhodných řešení 

plnění veřejné zakázky, 

 po nalezení tohoto řešení zadavatel vyzve všechny původně vyzvané 

zájemce k podání nabídek, s tím že tyto nabídky mají respektovat 

zadavatelem vybrané řešení. 

 

 zjednodušené podlimitní řízení  
 

 zadavatel vyzve nejméně pět zájemců k podání nabídky na plnění 

podlimitní veřejné zakázky, 

 zadavatel musí uveřejnit písemnou výzvu k podání nabídky na svém 

profilu v síti internet, 

  povinností zadavatele je také přijmout a ohodnotit nabídku dodavatele, 

který nebyl vyzván k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním 

řízení, 

 zjednodušené podlimitní řízení nelze zrušit pouze na základě rozhodnutí 

zadavatele - musí být splněn některý zákonný důvod. 
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V případě podlimitních zakázek se mohou (díky nové zjednodušené úpravě) o získání 

této podlimitní zakázky ucházet i subjekty, které nebyly zadavatelem osloveni přímo k 

podání nabídky. Zadavatel je povinen tyto  nabídky přijmout a zhodnotit. Takové 

opatření zvyšuje rovnost uchazečů a odstraňuje diskriminaci těch, kteří dříve nebyli 

zadavatelem k podání nabídky vyzvání a tedy ani se nemohli zadávacího řízení účastnit. 

 

14.7 Profil zadavatele  

 

Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 

profil zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje 

informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje 

neomezený a přímý dálkový přístup. Dále je jeho internetová adresa uveřejněna ve 

Věstníku veřejných zakázek (dříve Uveřejňovací subsystém Informačního systému o 

veřejných zakázkách - ISVZ US, nebo také Věstník veřejných zakázek). 

 

Zjednodušeně řečeno je to další stránka na „webu“ zadavatele, kde je zadavatel povinen 

zveřejnit informace související se zadávanou veřejnou zakázkou.  

 

O tom, že je založen „Profil zadavatele“, je zadavatel povinen informovat širokou 

veřejnost a to prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek. Pro tento účel slouží 

jednotný formulář, který nalezneme na stránce www.vestnikverejnychzakazek.cz a je 

označen číslem 52. 

 

Formulář a jeho použití má následující pravidla: 
 

1) podle ZVZ mluvíme o tzv. Oznámení profilu zadavatele, 

2) oznámení profilu zadavatele je určeno pro veřejné a sektorové zadavatele, 

3) oznámení profilu zadavatele se uveřejní v IS VZ US. 

 

Zveřejnění informací na profilu zadavatele má svá pravidla. Zadavatel zajistí, aby: 
 

 

a) si každý mohl vhodnou formou ověřit identitu zadavatele a popřípadě i 

provozovatele profilu zadavatele, 

b) veškeré informace byly zabezpečeny proti změně, zničení a neoprávněnému 

přístupu, 

c) záznamy obsahovaly informace o osobě, která příslušný dokument uveřejnila. 

Dále také identifikaci dokumentu, dobu uveřejnění dokumentu – datum a čas 

začátku a konce uveřejnění, 

d) internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných 

zakázek odkazovala přímo na webovou stránku, na které jsou uveřejněny 

výhradně veřejné zakázky příslušného zadavatele, 

e) uveřejněný dokument byl ve stanovené lhůtě nepřetržitě přístupný, 



388 
 

f) veškeré dokumenty a informace, které byly zveřejněny na profilu zadavatele, 

byly bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let. 

 

14.8 Oznámení předběžných informací 

 

Oznámení předběžných informací je určeno jen pro veřejné zadavatele a lze ho uveřejnit 

v IS VZ US (Věstníku veřejných zakázek) a v Úředním věstníku EU. Můžeme ho použít 

i pro nadlimitní veřejné zakázky.  

 

Zadavatel je povinen dodržet všechny povinnosti vyplývající z ustanovení § 86 ZVZ. V 

případě veřejných zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění se toto 

oznámení neuveřejňuje. 

 

Jelikož je v současné době toto předběžné vyhlášení požadováno i např. státní agenturou 

Czechinvest v případě vyhlášení výběrového řízení na zakázku dotovanou z více než 

50%, tak je doporučeno udělat předběžné oznámení vždy. Tento formulář je možno 

nalézt na stránce www.vestnikverejnychzakazek.cz, formulář má číslo 1. 

 

14.9 Zadávací dokumentace 

 

Tato dokumentace je jedním z hlavních a rozhodujících dokumentů, který se předkládá 

uchazečům pro vypracování jejich nabídek.  

 

K této dokumentaci obsahuje zákon několik ustanovení, především se zabývá definicí 

jejího povinného obsahu. Jedná se o: 
 

 obchodní podmínky,  

 požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek,  

 podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny a jiné požadavky 

pro realizaci veřejné zakázky.  

 

Pojem obchodní podmínky je definován v obchodním zákoníku jako to, co se považuje 

za obvyklé. Tato definice je poměrně nejednoznačná a nejasná, ale myslí se tím takové 

povinné podmínky, které musí uchazeč ve svých nabídkách respektovat a které stanovují 

podmínky budoucího smluvního vztahu. Jelikož zákon udává zadavateli povinnost 

uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem v souladu s nabídkou, lze odvodit, že do návrhu 

smlouvy (nabídky), nelze před jejím podpisem již nijak zasahovat. 

 

Zásah uchazeče do obchodních podmínek nebo uvedení podmínky v návrhu smlouvy, 

která je v rozporu s obchodními podmínkami, je pak chápána jako nesplnění zadávacích 

podmínek, což vede k vyřazení nabídky.  
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Zadávací dokumentace by kromě těchto náležitosti měla obsahovat i další potřebné 

údaje, které uchazeč může potřebovat ke zpracování nabídky. Běžná struktura zadávací 

dokumentace v otevřeném řízení pak vypadá takto:  

 

 identifikace zadavatele a veřejné zakázky,  

 popis předmětu veřejné zakázky (přílohou je pak přesné vymezení množství a 

technické specifikace),  

 informace o předpokládaných lhůtách plnění veřejné zakázky,  

 obchodní podmínky (většinou odkaz na přílohu), 

 platební podmínky (většinou odkaz na přílohu - Obchodní podmínky),  

 požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny,  

 požadavky na kvalifikace včetně požadovaných dokladů,  

 požadavky na obsah a formu nabídky,  

 kritéria hodnocení nabídek,  

 informace o prohlídce místa budoucího plnění,  

 ostatní podmínky pro podání nabídky,  

 podmínky k žádostem o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.  

 

Jelikož je zadávací dokumentace podklad pro podání nabídky, měla by dále obsahovat i 

příslušné formuláře. Tyto předem připravené dokumenty zajistí zadavateli, že nabídky 

budou vizuálně a obsahově shodné a ulehčí mu tak práci při jejich posuzování a 

hodnocení. 

 

Zadávací dokumentace musí být zveřejněna na profilu zadavatele, tj. na jeho webových 

stránkách a musí být veřejně přístupná. 

 

14.10 Oznámení o zakázce 

 

Oznámení o zakázce je určeno jen pro veřejné zadavatele a uveřejní se na základě 

požadavku zadavatele v IS VZ US, popř. v Úředním věstníku EU. Můžeme jej použit pro 

nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky. Podle  ZVZ se jedná o tzv. Oznámení o zahájení 

zadávacího řízení.  

 

Oznámení o zakázce se uveřejňuje u těchto druhů zadávacího řízení: 
 

 otevřeného řízení, 

 užšího řízení, 

 jednacího řízení s uveřejněním, 

 soutěžního dialogu, 

 zjednodušeného podlimitního řízení (nepovinné uveřejnění písemné výzvy - § 38 

ZVZ). 
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Tento formulář lze opět nalézt na internetové stránce www.vestnikverejnychzakazek.cz, 

a má číslo 2. 

 

14.11 Oznámení o zadání zakázky 

 

Podle ZVZ se jedná o tzv. oznámení o výsledku zadávacího řízení a je určeno jen pro 

veřejné zadavatele. Dokument lze použit pro nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky a 

jeho uveřejnění se provede na základě požadavku zadavatele v IS VZ US, popř. v 

Úředním věstníku EU.  

 

Oznámení o zadání zakázky se uveřejňuje u těchto druhů zadávacího řízení: 
 

 otevřeného řízení,  

 užšího řízení,  

 jednacího řízení s uveřejněním,  

 jednacího řízení bez uveřejnění, 

 soutěžního dialogu, 

 zjednodušeného podlimitního řízení.  

 

V okamžiku uzavření smlouvy je veřejný zadavatel povinen odeslat oznámení o výsledku 

zadávacího řízení za pomoci příslušného formuláře, který bude pod názvem Oznámení o 

zadání zakázky uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek. Tento formulář naleznete na 

této stránce http://www.vestnikverejnychzakazek.cz, formulář má číslo 3. 

 

14.12 Zrušení zadávacího řízení  

 

Zrušit zadávací řízení je pro zadavatele výrazně omezeno. Toto právo je možné pouze z 

důvodů, které definuje zákon. 

 

Z tohoto obecného pravidla platí jedna výjimka. Jedná se o ustanovení § 84 odstavec 4 

týkající se zrušení zjednodušeného podlimitního řízení, jednacího řízení bez uveřejnění 

anebo řízení na základě rámcové smlouvy. U těchto typů zadávacích řízení může 

zadavatel zrušit zadávací řízení i bez ohledu na zákonné důvody. Právo zrušit zadávací 

řízení si však musí vyhradit v zadávacích podmínkách. 

 

ZVZ v § 84 dále definuje dva druhy důvodů, pro které lze zadávací řízení zrušit: 

 

1.) Důvody povinné vedoucí ke zrušení: 
 

 jestliže nebyly podány žádné nabídky, žádosti o účast nebo potvrzení zájmu ve 

stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu o účast, 

 všichni dodavatelé byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni,  
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 pokud zadavateli odmítne uzavření smlouvy vítězný uchazeč a následně i uchazeč 

umístěný ve druhém pořadí a po něm i uchazeč ve třetím pořadí, nebo pokud 

neposkytnou zadavateli takovou součinnost, aby smlouva mohla být uzavřena ve 

lhůtě do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek popřípadě do 15 dnů od 

výzvy k uzavření smlouvy, pak zadavatel musí zadávací řízení zrušit (nelze již 

vyzývat uchazeče ve čtvrtém pořadí), 

 jestliže v jednacím řízení s uveřejněním nepředložil upravený návrh smlouvy do 7 

dnů po doručení protokolu o konečném výsledku, nebo neupravil a nedoplnil 

upravený návrh smlouvy ani poslední uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné 

uzavřít smlouvu,  

 nebo nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo po posouzení podaných nabídek 

by měl být hodnocen menší než zadavatelem stanovený počet nabídek. 

 

2.) Důvody, kdy je možné zadávací řízení zrušit: 
 

Nastane-li některá z níže popsaných skutečností má zadavatel právo zadávací řízení 

zrušit, ale nemusí. Jedná se o důvody, kdy zadavatel:  
 

 má nižší počet zájemců, než stanovil v podmínkách zadávacího řízení. Zadavatel 

může pokračovat v zadávacím řízení i s nižším počtem zájemců, ale pokud došel 

k názoru, že nižší počet zájemců není zárukou dostatečného soutěžního prostředí, 

má možnost zadávací řízení zrušit, 

 vyzval zájemce k podání nabídky a vyzval jich právě tolik, kolik stanoví zákon 

jako minimum nebo méně, protože obdržel méně žádostí o účast. Pokud v tomto 

případě obdrží méně nabídek, než kolik bylo vyzvaných zájemců, může zadávací 

řízení zrušit. Opět ale platí, že může i dále pokračovat a podané nabídky hodnotit. 

Z toho faktu vyplývá, že i jedna podaná nabídka umožňuje zadavateli dokončení 

zadávacího řízení. Jestliže však zadavatel vyzval k podání nabídky vyšší, než 

zákonem stanovený minimální počet zájemců a následně obdržel méně nabídek, 

pak zadávací řízení zrušit z tohoto důvodu nesmí, 

 vítězný uchazeč odmítne uzavření smlouvy. Zadavatel není povinen vyzvat 

dalšího uchazeče v pořadí, ale má právo se svobodně rozhodnout zda druhého 

vyzve nebo zadávací řízení zruší. Toto ustanovení platí i v případě, kdy smlouvu 

odmítne uzavřít nebo neposkytne potřebnou součinnost k uzavření smlouvy i 

uchazeč ve druhém pořadí, 

 pečlivě a objektivně stanoví důvody, které zapříčinili podstatné změny okolností. 

Ty to okolnosti však musí být nepředvídatelné a nezpůsobené zadavatelem, 

 v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele. Jde zde 

např. o neposkytnutí finančních prostředků, rozpor zadávacího řízení se zákonem 

apod.. V tomto případě není podmínkou, že by důvody zvláštního zřetele 

zadavatel nezavinil. Naopak, s ohledem na ustanovení § 111 odstavec 6 zákona, 

pokud se v zadávacím řízení vyskytne neopravitelný problém, např. diskriminační 
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vymezení kvalifikačních podmínek, vada ve stanovení zákonných lhůt, pak 

jediným nápravným opatřením je zrušení zadávacího řízení. 

 

Právo na zrušení zadávacího řízení může zadavatel v otevřeném a užším řízení uplatnit až 

do doby uzavření smlouvy. Je ale důležité vzít na vědomí, že pokud zadavatel rozhodne o 

výběru nejvhodnější nabídky a toto rozhodnutí oznámí uchazečům, pak běží lhůty pro 

podání námitek, ve které zadavatel nesmí zrušit zadávací řízení. Po tomto období 

nastupuje časová lhůta, ve které zákon ukládá zadavateli uzavřít smlouvu. Vyskytnou-li 

se však nepředvídatelné a ani zadavatelem nezpůsobené okolnosti, nelze po zadavateli 

spravedlivě vyžadovat uzavření smlouvy na zakázku, kterou nezaviněně již nechce 

realizovat. Stejně tak, pokud by zadavatel ve lhůtě pro uzavření smlouvy zjistil, že byl 

závažně porušen zákon, nemůže logicky uzavřít smlouvu v rozporu se zákonem. 

 

Zadavatel musí do 3 dnů od svého rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat 

oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému o veřejných 

zakázkách. Dále je povinen do 2 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí odeslat písemné 

oznámení všem známým zájemcům či uchazečům. V oznámení o zrušení zadávacího 

řízení musí zadavatel svoje důvody řádně popsat. Nelze tedy zadávací řízení zrušit bez 

udání důvodů. 

 

Formulář pro Oznámení zrušení zadávacího řízené lze opět nalézt na internetové stránce 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz, formulář má číslo 51. 

 

Pozn.: 

I proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky. 

 

14.13 Praktické rady 

 

Přehled vazeb podle společnosti Edolo, s.r.o mezi jednotlivými formuláři a druhy 

zadávacích řízení jsou uveden v následující tabulce. 

 

Tab. 14.1 Přehled vazeb 

Formulář / 

Řízení 

Otevřené 

řízení 
Užší řízení 

Jednací řízení 

s uveřejněním 

Jednací 

řízení bez 

uveřejnění 

Soutěžní 

dialog 

Zjednodušené 

podlimitní 

řízení 

Oznámení 

profilu 

zadavatele 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Oznámení 

předběžných 

informací 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 
 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

http://www.isvzus.cz/usisvz/
http://www.isvzus.cz/usisvz/
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Oznámení o 

zakázce 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 
 

Veřejný 

zadavatel 
 

Oznámení o 

zadání 

zakázky 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Oznámení o 

zakázce-

veřejné 

služby 

Sektorový 

zadavatel 

(Veřejný 

zadavatel) 

Sektorový 

zadavatel 

(Veřejný 

zadavatel) 

Sektorový 

zadavatel 

(Veřejný 

zadavatel) 

   

Oznámení o 

zadání 

zakázky-

veřejné 

služby 

Sektorový 

zadavatel 

(Veřejný 

zadavatel) 

Sektorový 

zadavatel 

(Veřejný 

zadavatel) 

Sektorový 

zadavatel 

(Veřejný 

zadavatel) 

Sektorový 

zadavatel 
  

Zrušení 

zadávacího 

řízení/soutěže 

o návrh 

Veřejný 

zadavatel 

Sektorový 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Sektorový 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

Sektorový 

zadavatel 

 
Veřejný 

zadavatel 

Veřejný 

zadavatel 

 

 

14.14. Stanovené lhůty  

 

14.14.1 Lhůty pro dodání nabídek nebo pro dodání žádostí o účast 

 

Minimální lhůty, změny lhůt a zadávací lhůty, které musí zadavatel v průběhu 

zadávacího řízení respektovat, ukládá zákon v §§ 39 až 43.  Tyto zákonem stanovené 

lhůty jsou minimální a zadavatel musí při stanovování lhůt pro podání nabídek, 

popřípadě žádostí o účast vzít v úvahu předmět veřejné zakázky a jeho náročnost.  

 

Dodržení stanovených zákonných lhůt pro podání nabídek popřípadě žádostí o účast je 

základním předpokladem pro přehlednost celého procesu. Porušení zákona v tomto 

případě jde zcela na účet samotného zadavatele a následkem je v naprosté většině případů 

zrušení zadávacího řízení. 

 

 Lhůty pro podání žádostí o účast 
 

Tato lhůta započne následujícím dnem po dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení. Hodnota je stanovena podle limitu veřejné zakázky a formy zadávacího řízení. 
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Tab. 14.2 Lhůta pro podání žádosti o účast 
 

Limit veřejné zakázky Druh zadávacího řízení 
Lhůta v kalendářních 

dnech 

Nadlimitní 

Užší řízení 37 

Jednací řízení s uveřejněním 37 

Užší nebo jednací řízení, kde 

z objektivních důvodů nelze 

stanovit základní lhůtu 

15 

Podlimitní 

Užší řízení 15 

Jednací řízení s uveřejněním 15 

Užší nebo jednací řízení, kde 

z objektivních důvodů nelze 

stanovit základní lhůtu 

10 

 

 

 Lhůty pro podání nabídek 
 

Tato lhůta započne následujícím dnem po dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího 

řízení nebo po dni odeslání výzvy k podání nabídek. Hodnota je stanovena podle limitu 

veřejné zakázky a formy zadávacího řízení. 

 

Tab. 14.3 Lhůta pro podání nabídek 
 

Limit veřejné zakázky Druh zadávacího řízení 
Lhůta v kalendářních 

dnech 

Nadlimitní 

Otevřené řízení 52 

Užší řízení 40 

Užší řízení, kde z objektivních 

důvodů nelze stanovit 

základní lhůtu 

10 

Podlimitní 

Otevřené řízení 22 

Užší řízení 15 

Zjednodušené podlimitní 

řízení 
15 

Užší nebo zjednodušené 

podlimitní řízení, kde z 

objektivních důvodů nelze 

stanovit základní lhůtu 

7 
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Pro soutěžní dialog, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění nebo pro 

řízení na základě rámcové smlouvy není stanoveno žádné minimum. Lhůta se stanovuje 

ve výzvě k podání nabídek nebo ve výzvě k jednání, ale zadavatel musí dodržovat 

ustanovení § 39 odstavec 1 zákona. V tomto odstavci je uvedeno, že veškeré lhůty určené 

veřejným zadavatelem musí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky. 

 

Výše uvedené základní lhůty můžeme za určitých okolností zkrátit popřípadě prodloužit.  

 Zkrácení lhůty je právem zadavatele, prodloužení lhůty je povinností zadavatele. 

 

14.14.2 Zadávací lhůta  

 

Je tím myšlena lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou a stanoví ji zadavatel 

počtem dnů nebo datem jejího ukončení. Pro tuto délku neplatí žádné omezení, ale je 

nutné respektovat rozsah a charakter veřejné zakázky. Jelikož proces zadávacího řízení 

má různá úskalí, je vhodné, aby zadavatel stanovil zadávací lhůtu s určitou rezervou.  

 

Za optimální lhůtu u nadlimitních veřejných zakázek se považuje časová hodnota 90 dnů 

a u podlimitních veřejných zakázek je to pak 50 dnů. 

 

Zadávací lhůta začíná běžet v okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 

doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Toto doručení je ale úkon, 

který zadavatel nemůže ovlivnit (běžná délka doručení kolísá mezi 2 – 5 dny). Z toho 

vyplývá skutečnost, že zadávací lhůta končí odlišně každému dodavateli. Zákon tento 

fakt respektuje a automaticky prodlužuje prvním třem umístěným uchazečům tuto 

zadávací lhůtu až do doby uzavření smlouvy nebo do doby zrušení zadávacího řízení.  

 

Přesný konec zadávací lhůty (s výjimkou pro prvních tři uchazeče) je definován jak 

zákonem tak i vlastním zadávacím zařízením. Definice zní: 
 

- zákon - den doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 

- vlastním zadávací řízení - uplynutí posledního dne stanovené lhůty 

 

Zákon bohužel, ale dále neuvádí, která definice a tedy ukončení má přednost.  

Z uvedených definic je zřejmé, že tyto termíny budou odlišné. Vezmeme- li  v úvahu 

výše uvedené možné úpravy, pak zadávací lhůta skončí vždy obdržením oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky a je na zadavateli, zda rozhodnutí doručí uchazečům před 

uplynutím posledního dne lhůty stanovené v zadávacích podmínkách. 
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14.15 Přehledný postup zadávacího řízení 

 

Realizace zadávací řízení dle ZVZ je stanovena takto: 

 

 úmysl (myšlenka, nápad), že chceme něco dělat (např. vybudovat kanalizaci, 

rekonstruovat silniční komunikaci apod.), 

 vytvoření profilu zadavatele,  

 na profilu zadavatele zveřejnění příslušného záměru – min. lhůta pro oznámení je 

30 dní, nepočítá se první a poslední den zveřejnění, 

 vytvoření potřebných podkladů pro uchazeče pro zpracování nabídky - zadávací 

dokumentace, 

 zveřejnění zahájení zadávacího řízení  -  oznámení o zakázce, 

 následuje zveřejnění vybraného dodavatele ve Věstníku veřejných zakázek – 

oznámení o zadání zakázky, 

 zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem na profilu zadavatele. 

 

14.16 Závěr 

 

Výše uvedený text je pouze náznakem celé koncepce výběrového řízení. Snažila jsem se 

o přiblížení a vysvětlení hlavních užívaných termínů, definic a lhůt, ale také ukázat jak 

prakticky postupovat při realizaci výběrové řízení.  

 

Během zpracovávání této teoretické části jsem se dostatečně seznámila s problematikou 

výběrového řízení a mohla následně zpracovat potřebné dokumenty pro mnou vyvolané 

fiktivní výběrové řízení. Výsledek mého snažení je znázorněn v níže uvedených 

přílohách, které byly po vypracování dodány vybraným společnostem a sloužili jako 

důležitý podklad pro vyhodnocení nabídek. 

 

14.17 Přílohy 

 

Příloha B. 2 - Zadávací dokumentace  

Příloha B. 3 - Oznámení profilu zadavatele 

Příloha B. 4  - Předběžné oznámení 

Příloha B. 5  - Oznámení o zakázce 

Příloha B. 6 - Nabídky dodavatelů  

Příloha B. 7 - Oznámení o zadání zakázky 
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15.1 Úvod 

 

Důvodem pro zpracování této kapitoly a problematiky byla zkušenost potvrzující, že v 

konkurenčním prostředí dnes právě kvalita vedle času, nákladů a znalostí, představuje 

jeden z klíčových faktorů dlouhodobé úspěšnosti firem. V posledních letech vystoupal 

tento pojem na žebříčku tak dramaticky vysoko, že bychom mohli mluvit i o revoluci.   

 

Setkala jsem se ale i s názorem, že je to pouze současná móda a trend a že tento styl brzy 

vyprší, jen je nutné toto období pouze „přežít“. Ovšem skutečnost, která poukazuje na 

silný konkurenční boj a prostředí říká, že pokud má být podnik silný, výdělečný a chce 

v tomto období opravdu „přežít“ měl by problematice managementu kvality věnovat 

svoji pozornost. 

 

Dále je potřeba zmínit, že tento „trend“ je již dlouhou dobu (v západoevropských zemích 

od konce 80 let) zaveden v mnoha organizacích, které svými výsledky ukazují závažnost 

a účinnost systému managementu kvality.  Vždyť již jedna z nejvýznamnějších osobností 

světového podnikání používala svůj systém řízení. Mám na mysli Tomáše Baťu, jehož 

systém bez jakékoli nadsázky představuje i v současnosti jedinečný, ucelený a plně 

integrovaný systém podnikového řízení. Tomáš Baťa formuloval smysl existence 

organizace jako Služba veřejnosti. Službu veřejnosti vnímal jako: „všechno, co 

podporuje, rozmnožuje a zlepšuje život, tvoří nové hodnoty, a tudíž se nakonec samo 

zaplatí“. 

 

Význam systému managamentu kvality pro organizaci je hlavně v tom, že se dosahuje 

lepších produktů, lepších hospodářských výsledků, rozvíjí se kultura organizace a vedení 

lidí. Dále se zlepší vzdělávání pracovníků, zavede se pořádek ve firmě a zvýší se zájmy o 

požadavky zákazníků. Zavedení tohoto systému má také za následek klesání neshod 

(„napoprvé správně“), dále stoupá výtěžnost materiálů a účinnost procesů. Tím se 

pochopitelně zvyšuje produktivita a redukce nákladů. 

 

Je to v podstatě komplexní přístup a závazek managementu ke kvalitě, který je 

uplatňován ve všech firemních procesech a jeho hlavním cílem je spokojenost a loajalita 

zákazníka, ale také již zmíněné trvalé zlepšování výkonu organizace. 

 

V následujících odstavcích této kapitoly stručně vysvětluji jednotlivé pojmy a normy pro 

základní pochopení samotné kvality. Dále jsou uvedeny postupy při zakládání certifikace 

a v posledních částech již popisuji práci, která se již konkrétně týká mé stavby bytového 

domu v Brně na Vídeňské.  

 

Jedná se o ověřování kvality hlavního zhotovitele, který bude stavbu realizovat a bude 

vybrán na základě výběrového řízení. Pro moji práci předpokládám, že tato organizace 

bude mít již zaveden systém managementu kvality, bude mít platnou certifikaci a bude si 
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ověřovat kvalitu pomocí příslušných nástrojů. Podrobněji se tímto tématem zabývá 

odstavec číslo 6 této kapitoly. 

 

15.2 Kvalita 

 

Na začátku mé další práce bych chtěla vyjasnit význam slova „kvalita“. Co si vlastně pod 

tímto pojmem máme přestavit? 

 

Kvalita (=jakost) je pojem, který se vztahuje nejen k výrobkům či službám, ale i k 

prováděným činnostem a má svoji bohatou historii.  Počátky můžeme nalézt již ve 

starověku. Lidé už tehdy během zhotovování svých vlastních nástrojů pro lov a 

zpracování přírodních produktů pro zajištění potravy, a také při výrobě prvních 

primitivních oděvů a obydlí pro své bezpečí se zajímali o to, jak jim tyto výrobky slouží. 

Hodnotili dosažené výsledky na základě jejich předem vytvořených myšlenek a cílů. 

 

Jakost vstoupila hlouběji do podvědomí společnosti s masivním rozšířením řemeslné a 

průmyslové výroby a snahou uplatnit své produkty na trhu. Nejčastěji se tento rozvoj 

datuje kolem roku 1500.  Během této doby vyrábělo několik řemeslných nebo 

průmyslových subjektů jeden a tentýž výrobek, nebo produkty téměř shodné, určené ke 

stejnému účelu, které mohly, ale nemusely mít stejnou cenu. Bylo nutné srovnávat cenu s 

užitnými vlastnostmi. Cílem bylo získat takový produkt, který splňoval očekávané a 

požadované vlastnosti. Tímto lze snadno vysvětlit pojem kvality, jako splnění určitých 

požadavků a také vhodnost k úkonu. 

 

Nejstarší definice pojmu „kvalita“ je přisuzována řeckému filosofu Aristotelovi (+ 322 

př. Kr.) a lze se s ní setkat i v moderních filosofických slovnících. V jeho spisech je 

kvalita (řecky POION, latinsky qualitas) definovaná jako kategorie myšlení. Pro využití 

v ekonomice je však tato filosofická definice nevhodná. 

 

Dále se můžeme setkat s mnoha různými definicemi, které popisují a vymezují slovo 

kvalita (jakost). Uvedu několik příkladů patřícím významným osobnostem (zdroj [15]): 
 

 Joseph M. Juran:  „Kvalita je způsobilost pro užití.“  

 Philip B. Crosby: „Kvalita je shoda s požadavky.“ 

 Armand V. Feibenbaum: „Kvalita je to, co za ni považuje zákazník.“ 

 Genichi Taguchi: „ Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své  

 expedice společnosti způsobí.“ 

 

V současné době bylo nutné stanovit obecnou definici pro vzájemné porozumění, která je 

univerzální a je uvedena v mezinárodní normě ISO 9000:2005. Tato evropská norma má 

českou verzi označenou jako ČSN EN ISO 9000:2006 - Systémy managementu jakosti - 

Základní principy a slovník. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má 

stejný status jako oficiální verze.   
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Tato norma preferuje při překladu termínu „guality“ slovo „kvalita“ a „jakost“ je nyní 

uvažována jako termín dovolený. Touto změnou se liší od předchozího vydání ČSN EN 

ISO 9000, kde tomu bylo přesně naopak. Záměna je vyvolaná vývojem tohoto oboru jak 

u nás tak i ve světě, protože podvědomé vnímání pojmu „kvalita“ je pro širokou veřejnost 

daleko přirozenější než pojem „jakost“. 

 

 Definice kvality v této normě zní takto: 

 

KVALITA - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků 

 

Požadavek je potřeba nebo očekávání, který:  

 - je stanoven spotřebitelem (zákazníkem),  

 - je stanoven závazným předpisem,  

 - se obvykle předpokládá.  

  

Za inherentní znaky považujeme vnitřní vlastnosti objektu kvality (produktu, procesu, 

zdroje, systému), které mu existenčně patří. Tyto znaky, častěji označované jako „znaky 

kvality“, můžeme členit na znaky kvantitativní a kvalitativní neboli atributy. Atributy 

nelze popsat číselnou hodnotou, ale mohou být pro spokojenost zákazníků rozhodující 

(např. příjemné vystupování, chuť).  

 

Dovolím si i citovat pana prof. Ing. Jozefa Gašparíka, Ph.D. podle, kterého je kvalita 

schopnost uspokojit nebo předčit očekávané požadavky zákazníka.  

 

Požadavky jednotlivých zákazníků jsou odlišné, proměnlivé v čase a jsou výslednicí 

působení celé řady nejrůznějších faktorů:  
 

 biologických (pohlaví, věk, zdravotní stav),  

 sociálních (např. podle vzdělání, finančního ocenění a společenského 

postavení),  

 demografických (klima, lokalita, spotřebitelské zvyklosti)  

 společenských (reklama, různé spolky, veřejné mínění a názory 

odborníků)  

 

Musíme mít na paměti, že schopnost uspokojovat potřeby zákazníků není jen finální 

výroba nebo služba, ale že tato schopnost vzniká již v průběhu celého výrobního cyklu. 

Kvalita musí obsáhnout vše, co vede k výsledku. Proto hovoříme nejen o kvalitě výrobku 

či služby, ale také o kvalitě procesů, kvalitě zdrojů (strojů a zařízení, informací, 

pracovního prostředí, o osobní kvalitě) a v neposlední řadě o kvalitě systému řízení. 

Všechny tyto roviny se vzájemně podmiňují a doplňují. Proto se v celém světě rozvíjí již 

zmíněný systém managementu kvality. 
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15.3 Management kvality 

 

Tento pojem opět definuje norma ČSN EN ISO 9000:2006 a to takto: 
 

MANAGEMENT KVALITY: koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace  

     pokud se týče kvality. 

 

Další pojmy z této oblasti: 
 

Management: koordinované činnosti k vedení a řízení organizace.  

Systém managementu: systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů.  

Systém managementu kvality (dále jen SMK): systém managementu pro vedení a řízení 

organizace pokud se týče kvality.  

 

Tento pojem by měl být v praxi obecně chápán jako přirozená a důležitá součást 

celkového systému řízení jakékoliv organizace.  Nemělo by mít vliv to, zda se jedná o 

malou nebo velkou organizaci, ani zda je výrobní, nevýrobní (nezisková) čí z poskytující 

služby.  

 

Norma ČSN EN ISO 9000:2006 dále definuje i 8 základních zásad, které může vedení 

používat pro řízení organizace ke zvýšení její výkonnosti. Jedná se o: 

 

1. Zaměření na zákazníka: Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají 

rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a 

snažit se předvídat jejich očekávání.  

2. Vedení a řízení lidí: Vedoucí osobnosti (lídři) prosazují soulad účelu a zaměření 

organizace. Mají vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž se mohou lidé plně 

zapojit při dosahování cílů organizace.  

3. Zapojení lidí: Lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné 

zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace.  

4. Procesní přístup: Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li 

činnosti a související zdroje řízeny jako proces.  

5. Systémový přístup k managementu: Identifikování, porozumění a řízení vzájemně 

souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při 

dosahování jejích cílů.  

6. Neustálé zlepšování: Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být 

trvalým cílem organizace.  

7. Přístup k rozhodování na základě faktů: Efektivní rozhodnutí jsou založena na 

analýze údajů a informací.  

8.  Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy: Organizace a její dodavatelé jsou 

vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet 

hodnotu.  
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15.4 Koncepce norem ISO řady 9000 

 

15.4.1Obecná tvorba normy 

 

Při studování norem řady ISO mě zaujala i samotná tvorba běžných norem. Jelikož se 

tato problematika tak často během výuky neřeší, rozhodla jsem se, že této problematice 

věnuji pár řádků.  

 

Norma obecně vyjadřuje požadavky na produkt nebo proces a to tak, aby byl za 

stanovených podmínek vhodný pro daný účel.  Nejčastěji slyšíme a hovoříme o normě 

ČSN, ale mezi další druhy se řadí i podnikové, evropské a mezinárodní normy.  

 

Tato veřejná dokumentace je založena na souhlasu všech zúčastněných stran a dle 

ustanovení zákona č. 22/1997 ve znění pozdějších předpisů jsou nezávazné a mají pouze 

doporučující charakter.  

 

Závaznost vybraných norem lze stanovit: 
 

• obecně právním předpisem (např. obchodní zákoník, občanský zákoník 

atd.), 

• rozhodnutím správních orgánů.  

 

Pozn.: 
 

Pokud se tyto a jiné právní předpisy na technické normy odvolávají, jsou citované normy 

závazné. Závaznost norem lze dohodnout mezi subjekty ve smlouvách, objednávkách 

apod., nebo interním rozhodnutím organizací. 

 

Dále je třeba zdůraznit, že tvorba původních ČSN tvoří v současné době pouze velmi 

malou část. Udává se cca 5% z celkové roční produkce vydávaných nových ČSN. 

Většina norem, tj. více než 2 000 každoročně vydávaných nových ČSN, jsou převzaté 

evropské a mezinárodní normy. 

 

Zjednodušený postup tvorby normy vypadá takto: 
 

• návrh (námět)  -  může podat kdokoliv, prostřednictvím úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), také může navrhnout i 

zpracování mezinárodní nebo evropské normy, 

• posouzení – technická normalizační komise (TNK), 

• zpracování návrhu – dohodnutý zpracovatel,  

• připomínkování návrhu - TNK – užitečnost, 

• hlasování o návrhu, 

• schválení normy, 
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 zrušení předchozí normy (informace o hodlaném zrušení ve Věstníku). 

 

15.4.2 Přejímání evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN  

 

Mezi evropské normy řadíme - EN, HD, ENV, ETS, I-ETS, popř. další které jsou 

vydávané evropskými normalizačními organizacemi. Mezinárodními normami chápeme - 

ISO a IEC. 
 

 EN - norma Evropského výboru pro normalizaci CEN (European Committee for 

Standardization), CENELEC, ETSI - převzatá norma se označuje ČSN EN, 

 HD - harmonizační dokument je norma CEN nebo CENELEC, která se 

zpracovává v případech, kdy není možné nebo účelné zpracovat EN, 

 ENV - předběžná norma CEN nebo CENELEC, určená k ověření po dobu tří let 

(s možností jednorázového prodloužení o další dva roky) - převzatá norma se 

označuje ČSN PENV, 

 ETS - dřívější označení normy Evropského ústavu pro telekomunikační normy 

(ETSI), ke které se vážou stejné povinnosti, jako v příp. EN. I-ETS bylo ozn. 

předběžné normy ETSI s obdobnou funkcí jako má ENV - převzaté normy se 

označovaly ČSN ETS a ČSN P I-ETS, 

 ISO - (International Organization for Standardization) mezinárodní organizace 

pro standardizaci - převzatá norma se označuje ČSN ISO, 

 IEC - (International Electrotechnical Commission) mezinárodní  elektrotechnické 

komise - převzatá norma se označuje ČSN IEC. 

 

Normy se přejímají těmito způsoby: 
 

• převzetí překladem - překlad evropské nebo mezinárodní normy. Norma může 

současně obsahovat i původní anglickou verzi, 

• převzetí originálu - vydání anglické verze normy, titulní národní strana, příp. 

národní příloha, 

• převzetí schválením k přímému používání ve Věstníku - "vydáním" obálky s 

českým názvem a označením převzaté normy, do které je vložen anglický originál 

přejímané normy. 

 

Způsob převzetí evropské nebo mezinárodní normy do české normalizační soustavy se 

volí podle účelu a rozsahu využití ČSN a dohodne se s ÚNMZ.  

 

 ÚNMZ je národní normalizační orgán ČR 
 

 V oblasti technické normalizace: 
 

 dbá na tvorbu a vydávání norem v ČR (ČSN), 
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 dbá na tvorbu Plánu technické normalizace pro daný rok a Programu rozvoje 

technické normalizace. 

 

 Cíle: 
 

 dostupnější ČSN, 

 levnější ČSN, 

 srozumitelnější ČSN.  

 

15.4.3 Základní koncepce rozvoje SMK 

 

V současnosti lze v celém světě rozlišit tři základní koncepce systémů managementu 

kvality. Koncepce chápeme jako strategické přístupy, které v rozdílném prostředí a 

s různou intenzitou rozvíjejí principy managementu jakosti. Tyto koncepce se však liší i 

tím že jsou různě náročné na zdroje a znalosti lidí, a také tím, na koho jsou orientované. 

 

Základní koncepce: 
 

 Koncepci ISO (International Organization for Standardization): 
 

- má univerzální charakter, protože je použitelná jak ve výrobních organizacích, 

tak i u služeb podniků, 

- je souborem minimálních požadavků, které by měli být ve firmě zavedeny. 

Tato koncepce je chápána jako začátek cesty vedoucí ke špičkové kvalitě. 
 

 Koncepci odvětvových standardů: 
 

- tato koncepce je historicky nejstarší a vyznačuje se různými přístupy, ale má 

jeden společný znak a to, že oproti normám ISO má náročnější požadavky, 

- neuplatní se u malých organizací a u firem poskytující služby. 
 

 koncepci TQM (Total Quality Management): 
 

- k formování této koncepce docházelo během druhé poloviny dvacátého století 

zejména v Japonsku, následně pak i v USA a Evropě, 

- není nikterak svázána s předpisy nebo normami. Je to otevřený a široký 

systém zahrnující pozitiva, která můžeme použít při rozvoji podniku. Mezi 

základní principy patří zaměření na zákazníka, vedení lidí a týmová 

spolupráce, partnerství s dodavateli, rozvoj a angažovanost lidí, orientace na 

procesy, měřitelnost výsledků, neustálé zlepšování a také odpovědnost vůči 

okolí. 
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Obr. 15. 1 Koncepce managementu jakosti  

 

 Vzhledem k rozsahu této problematiky se budu dále zabývat pouze koncepcí ISO, která 

je ve světě nejznámější, ale je nutné ji chápat pouze jako výchozí a nejméně náročnou. 

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních 

normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické 

komise ISO.  

 

Tyto normy jsou obecně známy pod označením ISO ř. 9000. Mezinárodní organizace 

poprvé zveřejnila sadu norem v roce 1987, které se souborně zabývaly požadavky na 

systém managementu jakosti.  

 

Mezi základní charakteristické rysy ISO patří: 
 

- Normy ISO ř. 9000 mají generický (univerzální) charakter tzn., že jejich 

aplikace nezávisí ani na charakteru procesů, ani na povaze výrobků. Jsou 

použitelné jak ve výrobních organizacích, tak i v podnicích služeb, bez ohledu 

na jejich velikost.  

- Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Až v okamžiku, 

kdy se dodavatel zaváže odběrateli, že u sebe aplikuje systém jakosti podle 

těchto norem, se stává tato norma pro daného producenta závazným předpisem. 

Protože odběratelé dnes už zcela běžně po svých dodavatelích vyžadují systémy 

managementu jakosti konformní s požadavky norem ISO řady 9000, je možné 

konstatovat, že tyto standardy tvoří velmi závažnou součást legislativy v 

obchodním styku.  

- Normy ISO ř. 9000 převzala do své legislativy i Evropská unie. 
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DO ČSN byly převzaty: 
 

• ISO 9000:2005 => ČSN EN ISO 9000:2006 SYSTÉMY MANAGEMENTU 

KVALITY - Základní principy a slovník,  

• ISO 9001:2008 => ČSN EN ISO 9001:2009 SYSTÉMY MANAGEMENTU 

KVALITY – Požadavky,  

• ISO 9004:2009 => ČSN EN ISO 9004:2010 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO 

ÚSPĚCHU ORGANIZACE - Přístup managementu kvality,  

• ISO 19011:2003 => ČSN EN ISO 19011:2003 SMĚRNICE PRO AUDITOVÁNÍ 

systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu.  

 

15.4.4 ČSN EN ISO 9001:2009 

 

Základní požadavky na systémy managementu kvality stanovuje norma celkem v pěti 

kapitolách: 
 

- kapitola 4: Systém managementu jakosti, 

- kapitola 5: Odpovědnost managementu,  

- kapitola 6: Management zdrojů,  

- kapitola 7: Realizace produktu,  

- kapitola 8: Měření, analýza a zlepšování.  

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala 7 a 8 kapitolou této normy, proto můj další 

popis bude patřit přímo jim. Snažila jsem se vysvětlit podstatu, smysl a aplikaci 

jednotlivých požadavků. Ostatní kapitoly lze vyhledat a dočíst v normě. 

 

 Kapitola 7: Realizace produktu  
 

Tato kapitola uvádí požadavky na hlavní procesy, včetně např. procesů výroby, 

poskytování služeb, proces nákupu, apod.  

 

- Organizace musí plánovat a rozvíjet procesy potřebné pro realizaci produktu. 

Při plánování musí organizace určovat cíle, požadavky, potřebu vytvářet 

procesy, dokumenty a zdroje, které jsou pro daný produkt specifické. Dále i 

potřebné činnosti při ověřování, monitorování, kontrole i kritéria pro přijetí 

produktu. 
 

 Proč?   

Aby všechny procesy probíhaly v plánovaných a řízených podmínkách.  
 

 Jak? 

Procesy, které jsou nutné pro realizaci daného produktu, musí zahrnovat i ty  

procesy, které souvisí se zkoumáním požadavků zákazníků, návrhem produktů i  

procesů, vlastní výrobou, nákupem hmotných a informačních vstupů apod.  

Tyto „subprocesy“ jsou vykonávány podle určitých dokumentů, které musí být  
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rovněž předem stanoveny a řízeny ve smyslu postupů řízení dokumentů. Pro všechny  

tyto procesy musíme také plánovat lidské, materiální, finanční i informační zdroje.  

 

- Organizace musí určit požadavky specifikované zákazníkem, požadavky nezbytné 

pro specifické nebo zamýšlené použití, požadavky legislativy a případné další 

doplňující požadavky týkající se produktu  
 

 Proč?   

Abychom byli schopni uspokojit veškeré požadavky, musíme v prvé řadě provést  

jejich identifikaci, a to jak u požadavků zákazníka, tak i u interních požadavků  

dané organizace a nesmíme zapomenout na požadavky obecně platné legislativy. 
 

 Jak? 

Požadavky zákazníků definujeme pomocí vhodných forem komunikace se  

zákazníky. Pod vhodnou formou si můžeme například představit terénní zkoumání  

názorů a požadavků, projednávání poptávky apod. Zjištěné požadavky musí být  

oficiálně a řádně zaznamenány, protože slouží jako podklad pro procesy  

přezkoumávání. Mezi další důležité požadavky, patří ty legislativní, které jsou  

obvykle definovány zákony, vyhláškami apod. 

 

- Organizace musí přezkoumávat požadavky týkající se produktu  
 

 Proč?   

Odpovědní zaměstnanci v organizacích musí před návrhem, přijetím závazku a  

realizací produktů přezkoumat, zda jsou schopni zajistit aktivity v souladu s  

požadavky.  
 

 Jak? 

Soubor požadavků musí být vhodným způsobem přezkoumán kompetentními  

zaměstnanci. Smyslem tohoto přezkoumání je zjistit, zda organizace bude schopna  

všechny definované požadavky splnit v požadované kvalitě a rozsahu. Výsledkem  

přezkoumání může být i zjištění, že organizace pro splnění požadavků bude muset  

spolupracovat i s jinými organizacemi, musí využít služeb specialistů a odborníků,  

nebo provést nákup určitých zařízení, atd. Výsledky přezkoumání musíme řádně  

zaznamenávat.  

 

- Organizace musí stanovit a uplatnit efektivní způsob komunikace se zákazníkem 
 

 Proč?   

Určení zaměstnanci organizace musí vhodným způsobem komunikovat se  

zákazníky. Komunikace probíhá s cílem zajistit potřebné informace o produktu, o  

plánování a průběhu realizace, dále se jedná o vyřizování poptávek, smluv, změn  

apod. 
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 Jak? 

Vedení organizace musí zvolit ty nejefektivnější způsoby komunikování se  

zákazníky. Předmětem komunikace musí být zejména vyjasňování požadavků,  

výskyt nestandardních situací, způsoby dodávání apod. Jako nejefektivnější se jeví  

přímá komunikace.  

 

- Organizace musí plánovat a řídit návrh a vývoj produktu  
 

 Proč?   

Aby jakýkoliv návrh nového, nebo inovovaného výrobku nebo služby probíhal  

podle řízených podmínek a s dostatečným objemem zdrojů a zároveň také splňoval  

všechny požadavky, které jsou na něho kladené.  
 

 Jak? 

Pod pojmem „návrh a vývoj produktu“ uvažujeme veškeré a potřebné aktivity,  

které předcházejí samotné výrobě nebo poskytnutí konkrétní služby. Musíme si  

uvědomit, že kvalita návrhu a vývoje má pro každou organizaci zásadní a  

rozhodující vliv na její schopnost uspokojovat požadavky zainteresovaných stran.  

Činnosti navrhování a vývoje musí být plánovány osobami s definovanou  

odpovědností a pravomocemi. Plánování musí definovat jednotlivé etapy, vstupy,  

výstupy, zdroje pro návrh a vývoj, využitelné metody, způsob přezkoumání,  

ověřování, validaci a také způsoby komunikace mezi jednotlivými funkcemi, které  

se na návrhu a vývoji podílejí. Za celkový proces návrhu a vývoje musí být určena  

jednoznačná odpovědnost.  

 

- Organizace musí přezkoumávat, ověřovat a validovat návrh a vývoj produktu  
 

 Proč?   

Aby výstupy návrhu a vývoje nových produktů a procesů byly v souladu s  

požadovanými vstupy.  
 

 Jak? 

Norma definuje přezkoumání jako činnost prováděnou k určení vhodnosti,  

přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů.  

Všechny výsledky přezkoumání, ověřování a validace návrhu a vývoje musí být  

vhodným způsobem vytvářeny a udržovány v souladu s požadavkem na vedení  

záznamů. 

 

- Organizace musí identifikovat, přezkoumávat a ověřovat změny návrhu a vývoje 

produktu  
 

 Proč?   

Veškeré úpravy a zásahy do dosavadního průběhu procesů v organizacích musí být  

oficiálně navrhovány, schváleny a zavedeny do praxe.  
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 Jak? 

V průběhu realizace produktů, včetně výroby a dodávání produktů k zákazníkům,  

dochází k novým objevům, zlepšením apod. Pokud chce organizace dosavadní  

postupy změnit, musí být tento proces řízen. Během změny musí organizace zajistit  

oficiální podání návrhu ke změně s podrobným popisem této změny, komplexní  

posouzení realizovatelnosti, efektivnosti a zdrojové náročnosti, dále zabezpečit  

oficiální schválení navrhované změny a její implementace do praxe. Pro jednotlivé  

činnosti změnového řízení musí být stanoveny odpovědnosti a pravomoci a také  

všechna rozhodnutí související s návrhem, přezkoumáním, schválením a realizací  

změn musí být zaznamenána.  

 

- Organizace musí hodnotit a vybírat své dodavatele podle jejich schopnosti a také 

stanovit kritéria pro toto hodnocení a výběr  
 

 Proč?   

Důvodem pro tento požadavek je ten, aby organizace nakupovaly pouze od  

spolehlivých obchodních partnerů, kteří jsou schopni plnit požadavky na  

nakupované výrobky a služby. 
 

 Jak? 

Pro požadovanou kvalitu nakupovaných produktů a spolehlivost dodávek musí  

odběratelská organizace definovat postupy výběru a hodnocení svých dodavatelů.  

Tyto postupy mohou samozřejmě zahrnovat i výběrová řízení na různé typy  

dodávek. V příručce jakosti nebo jiném příslušném dokumentu musí pak být jasně  

uvedeno, podle jakých kritérií je výběr a hodnocení dodavatelů realizováno. Dále  

musí organizace v tomto příslušném dokumentu uvést kdo a jakým způsobem tento  

výběr a hodnocení provádí. Rozhodující kritéria se řídí potřebami odběratelské  

organizace a mohou zahrnovat např. image na trhu, pozitivní reference jiných  

odběratelů, úroveň systému managementu jakosti u dodavatele prokázanou např.  

certifikátem na systém managementu jakosti, environmentální manažerský systém,  

rychlost odezvy potenciálního dodavatele na poptávky apod.  

 

Součástí hodnocení může být i provedený audit systému managementu jakosti u  

potenciálních dodavatelů samotnou odběratelskou organizací. Ta tuto činnost  

provede speciálně vyškolenými zaměstnanci (i tento audit však může určitá firma  

nakupovat jako službu).  

 

Veškeré výsledky výběru a hodnocení dodavatelů musí být zaznamenány. S  

vybranými dodavateli pak musí organizace uzavřít smlouvu o dodávkách, která  

bude obsahovat i podrobné specifikace dodávaných produktů (viz následující bod).  

 

V průběhu plnění kontraktu musí odběratelská organizace průběžně (tzn. v předem  

stanovených intervalech) uskutečňovat hodnocení výkonnosti dodavatelů, tj.  
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hodnocení jejich okamžité schopnosti plnit požadavky smlouvy. Odběratel provede  

hodnocení i po dokončení kontraktu. Pro tato hodnocení musí být opět stanovena  

kritéria, např. dodržení termínu dodávek, poskytnutí dodatkových služeb, rozsah  

neshod v dodávkách, apod. Výsledky hodnocení musí být zaznamenány a  

udržovány pro další využití. 

 

- Organizace musí sdělovat dodavatelům přiměřené požadavky a potřebné 

informace na nakupování  
 

 Proč?   

Dodavatelé musí být informováni, aby se mohli včas připravit na splnění  

požadavků odebírající organizace.  
 

 Jak? 

Nakupující organizace je povinna zavčas a v požadované podrobnosti sdělit  

dodávající organizaci informace o požadavcích na dodávky. Stanovené požadavky  

kromě potřebného množství a termínů dodávek zahrnují i další potřebné informace.  

Jedná se např. o požadované metody zkoušení a kontroly, certifikáty a atesty,  

požadavky na systém managementu, požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, vazba  

na normy a jiné předpisy apod. Případné změny v původních požadavcích by měly  

být dodavatelům sděleny s předstihem a dostatečnou podrobností.  

 

- Organizace musí ověřovat shodu nakupovaných produktů s požadavky  
 

 Proč?   

Organizace získá důkazy o tom, že nakupované služby a výrobky splnily její 

požadavky.  
 

 Jak? 

Jestliže nejsou postupy ověřování shody stanoveny závaznou legislativou, musí si  

je nakupující organizace stanovit sama. Stanovené postupy mohou zahrnovat  

vstupní ověřování, stoprocentní kontrolu, přijetí dodávky s příslušným certifikátem  

(atestem) bez dalšího ověření, převzetí dodávky přímo u dodavatele apod. Tyto  

postupy však musí zajišťovat vyloučení všech dodávek, které nesplňují požadavky  

kvality. Postupy ověřování musí být popsány, včetně odpovědností a pravomocí k  

uvolnění dodávek pro další použití.  

 

Všechny výsledky ověřování shody dodávek musí být nakupující organizací  

zaznamenány.  

 

- Organizace musí plánovat a realizovat poskytování služeb za řízených podmínek  
 

 Proč?   

Cílem je, aby činnosti a procesy v organizaci neprobíhaly náhodně nebo 

neefektivně.  
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 Jak? 

V organizaci musejí být jednotlivé procesy vhodným způsobem plánovány a  

řízeny. Pravomoc k řízení těchto procesů mají mít vlastníci procesů (např. vedoucí  

nákupu, mistr dílny apod.) a ti musí uplatňovat vhodné postupy řízení. Základem  

řízení jsou zde tzv. operativní plány. Musíme mít, ale na paměti, že  

zdokumentované postupy budou v mnohých případech pouze rámcové a konkrétní  

činnosti společně s nutností okamžitého rozhodnutí (např. při jednotlivých  

výrobních operacích) budou vždy závislá na znalostech zaměstnanců. Tyto  

dokumenty musí být zpřístupněny všem zaměstnancům. 

 

- Organizace musí vhodným způsobem během realizace produkt identifikovat a 

zajistit jeho sledovatelnost 
 

 Proč?   

Organizace si tak zajistí nezaměnitelnost materiálů, informací a dalších zdrojů pro  

procesy v organizaci. Dále je také možné, po splněné tohoto požadavku, zpětně  

sledovat jak byly jednotlivé činnosti vykonány. V neposlední řadě je to jeden  

z prvků, který garantuje pořádek na pracovišti. 
 

 Jak? 

Vhodné je identifikovat vše, co se nachází na dotčeném území, včetně materiálů  

příslušné dokumentace, nástrojů, měřidel, apod. tak, aby byly za všech okolností  

spolehlivě odlišitelné od jiných. Zpětná sledovatelnost je někdy vyžadována  

samotnými odběrateli (např. v automobilovém průmyslu, farmaceutickém  

průmyslu apod.). Tento požadavek je úzce spojen s definovanými požadavky na  

uchovávání dokumentů v souladu s řízením dokumentů.  

 

- Organizace musí pečovat o majetek zákazníka  
 

 Proč?   

Majetkem zákazníka jsou mimo hmotných statků i osobní a obchodní data, popř.  

duševní vlastnictví, proto je nutné, aby organizace garantovala, že tento majetek  

nebude zcizen, poškozen, zneužit apod.  
 

 Jak? 

Jestliže organizace pracuje s majetkem zákazníka, musí být stanoveny  

odpovědnosti na konkrétní funkce (zaměstnance), ale i postupy ochrany tohoto  

majetku, které budou popsané např. v příručce jakosti.  

 

- Organizace musí určit a udržovat monitorovací a měřicí zařízení potřebná pro 

poskytnutí důkazů, že poskytnutá služba je v souladu s požadavky 
 

 Proč?   

Všechna použitá měřicí a monitorovací zařízení musí zajistit spolehlivost měření.  
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Proto je nutné je uchovávat ve stavu, který umožní získávat platná data z měření a  

monitorování.  
 

 Jak? 

V organizaci musí být v rámci SMK stanovena odpovědnost za řízení měřicích a  

monitorovacích zařízení na zaměstnance, který absolvuje speciální výcvik v této  

problematice. U jednotlivých skupin měřidel se musí uplatňovat vhodné postupy  

nákupu, skladování, údržby, kalibrace apod.  

 

Pozn.:  
 

Požadavky z této 7. kapitoly, která je uvedena pod názvem Realizace produktu mohou 

organizace ze svých systémů managementu jakosti vyloučit, a to za podrobně 

zdůvodněných podmínek v příručce jakosti.  

 

U ostatních kapitol je tato možnost vyloučena. 

        

 Kapitola 8: Měření, analýza, zlepšování  
 

Je poslední kapitolou normy a definuje požadavky na různé typy měření, zpracování dat, 

nápravná a preventivní opatření a aplikaci principu neustálého zlepšování. 

 

- Organizace musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a 

zlepšování  
 

 Proč?   

Aby organizace poznali jak jejich systém managementu jakosti plní své funkce. 
 

 Jak? 

V zájmu správného rozhodování organizací a jejich příslušných zástupců je nutné  

realizovat různá sledování a měření. Splnění tohoto úkolu vyžaduje uvolnění  

příslušných zdrojů, včetně lidských. Tyto zdroje a také metody měření a  

monitorování musí být opět pečlivě plánovány, např. musí být předem plánováno  

kdy, jakým způsobem a kolik zaměstnanců bude provádět měření spokojenosti  

zákazníků. Také i postupy zpracování dat z různých měření, jakož i všechny  

procesy zlepšování se musí plánovat.  

 

- Organizace musí monitorovat a měřit spokojenost svých zákazníků  
 

 Proč?   

Vedení organizace musí poznat vnímání a spokojenost externích zákazníků  

vzhledem k poskytovaným produktům. Tento způsob monitorování a měření je  

považován za klíčové v systémech managementu jakosti.  
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 Jak? 

Organizace musí mít postupy pro měření a monitorování spokojenosti svých 

zákazníků. Musí být určeny kritéria spokojenosti, způsob získávání informací a 

jejich zpracování. O výsledcích tohoto měření musí být informováno vedení 

organizace. 

 

- Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity  
 

 Proč?   

Aby byly pomocí vlastních sil odhaleny příležitosti ke zlepšování výkonnosti  

 procesů SMK dané organizace. 
 

 Jak? 

Pro plánování a realizaci interních auditů platí norma ČSN EN ISO 19011.  

Odpovědný zaměstnanec organizace zpracuje tzv. program auditu, ve kterém je  

uvedeno a naplánováno kde a kolik interních auditů bude vykonáváno. Mělo by být  

uplatňováno pravidlo, že min. 1x ročně musí být prověřen každý proces organizace,  

který byl začleněn do SMK.  

 

Audity mohou provádět pouze speciálně vycvičení auditoři. Organizace si mohou  

buď tyto auditory vychovat pomocí speciálních výcvikových kurzů, nebo si mohou  

auditory najímat jako nakupovanou službu. Zásadním požadavkem na auditory je  

jejich nezávislost během tohoto procesu.  

 

Další požadavky vymezuje norma ČSN EN ISO 19011, která také uvádí, jaké  

druhy informací musí obsahovat zpráva z každého auditu. O výsledcích auditů  

musí být informováno vedení organizace. Postupy těchto procesů musí být  

dokumentovány zvláštním dokumentovaným postupem.  

 

- Organizace musí monitorovat a měřit procesy systému managementu jakosti  
 

 Proč?   

Majitelé procesů v systému managementu jakosti mohou poznat skutečné chování  

procesů a následně toho je účinně řídit.  
 

 Jak? 

Všechny procesy definované v příručce jakosti musí být sledovány a měřeny za  

účelem zjištění jejich všeobecného plnění a dosahování plánovaných výsledků. Pro  

každý proces musejí být stanoveny vhodné ukazatele výkonnosti, které umožní  

přijímání operativních rozhodnutí vlastníkům měřených procesů. Tyto ukazatelé  

musejí být stanoveny a definovány v příručce jakosti nebo v jiném dokumentu, dále  

je důležité určit odpovědnost za měření i s příslušnými pravomocemi (např. mít p 

řístup k potřebným záznamům apod.). Vlastníci procesů musí být o výsledcích  

tohoto měření průběžně informováni.  
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- Organizace musí monitorovat a měřit charakteristiky produktu  
 

 Proč?   

Pro ověření, že organizací dodávané výrobky a služby jsou v souladu s požadavky  

zákazníků, legislativy a dalších zainteresovaných stran. 
 

 Jak? 

Znaky poskytovaného produktu musí stanovit dodávající organizace s ohledem na  

jeho charakter. Tyto znaky budou podle příslušných kontrolních postupů (metod)  

ověřovány. Výsledky všech kontrol musí být zaznamenány včetně již zmíněných  

kontrolních postupů, které musejí být dokumentovány v souladu s požadavky na  

řízení dokumentů. Prováděná kontrola může zjistit, že produkt není v souladu s  

požadavky a v tomto případě se jedná o neshodný produkt. Práce s takovým  

produktem je pospána níže v následujícím bodu.  

 

- Organizace musí řídit své neshodné produkty 
 

 Proč?   

Všechny neshody musí být organizací zaznamenány a identifikovány s cílem  

stanovit jejich příčiny, zamezení jejich opakovaného výskytu nebo nezamýšleného  

použití.  
 

 Jak? 

Pod pojmem neshodného produktu, si můžeme představit takový produkt, který  

není v souladu s požadavky (jakákoliv odchylka od specifikací na produkt je ve  

smyslu normy ČSN EN ISO 9000 považována za neshodu). Tyto neshody musí být  

zaznamenány (včetně jejich popisu) a vedení příslušného pracoviště se musí  

zabývat způsobem jejich řešení (viz dále). Pro řízení neshodných produktů musí  

mít organizace dokumentovaný postup.  

 

- Organizace musí určovat, shromažďovat a analyzovat vhodné data 
 

 Proč?   

Výsledky mnohých měření musí být za použití vhodných nástrojů analyzovány,  

aby vrcholové vedení organizace mělo potřebné údaje k rozhodování o tom co a  

jakým způsobem zlepšovat.  
 

 Jak? 

K těmto úkonům pověření zaměstnanci musejí jednotlivá data z mnohých měření a  

monitorování objektivním způsobem zpracovávat za požití vhodných statistických  

nástrojů (např. Paretovy analýzy, histogramů, regulačních diagramů, průběhových  

diagramů apod.). Příručka jakosti musí definovat příslušné odpovědnosti a  

pravomoci zaměstnanců při analýze dat.  
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- Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu jakosti  
 

 Proč?   

Aby organizace ve svých činnostech nestagnovala, je nutné trvale a neustále  

zlepšovat efektivnost a účinnost jednotlivých procesů. Efektem by mělo být  

snižování vnitřních neefektivností, což má za následek snižování nákladů.  
 

 Jak? 

Na základě statistického zpracování dat získává organizace informace o svých  

procesech a produktech, které mohou být předmětem dalšího zlepšování.  

Efektivnost celého SMK se zlepšuje především v důsledku zlepšování jednotlivých  

procesů. Mimo analýzy dat můžeme zlepšovat efektivnost prostřednictvím politiky  

kvality, cílů kvality, výsledků auditů, preventivních opatření nebo přezkoumání  

systému managementu. 

 

- Organizace musí provádět vhodná nápravná a preventivní opatření 
  

 Proč?   

Pomocí tohoto požadavku se zamezí opakování chyb v poskytování výrobků a  

služeb zákazníkům. Dále se i přijmou taková opatření, která jsou schopni zabránit  

jejich vzniku. 
 

 Jak? 

 Na všechny neshody odhalené pomocí interních auditů, pomocí měření  

spokojenosti zákazníků (zde obvykle vyjádřeny stížnostmi) apod. musí organizace  

zodpovědně a přiměřeně reagovat. Všechny organizace musí mít dokumentovaný  

postup jak pro neshody, které už nastaly (nápravná opatření) a i na to, jak  

potenciálním neshodám zabránit (preventivní opatření). Preventivní opatření jsou  

většinou spojena s analýzou dat, se zlepšováním procesů, s motivací zaměstnanců  

apod. Pověření zaměstnanci organizace musí opatření k nápravě i k preventivnímu  

opatření zodpovědně realizovat a současně vést o tomto procesu příslušné  

záznamy. Následně vedení dané organizace musí ověřit účinnost těchto  

zrealizovaných nápravných či preventivních opatření.  

 

15.5 Zavedení systému managementu kvality ve stavební organizaci  

 

Zavedení sytému managementu kvality by mělo být pro každou organizaci strategickým 

rozhodnutím. Mít certifikovaný systém managementu kvality je v současné době již 

standardem pro většinu firem. Být tou společností, která je držitelem certifikátu vzbuzuje 

nejenom u zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů dojem, že organizace 

správně funguje a její procesy řízení jsou dobře nastaveny. 

  

Po samotném rozhodnutí vedení organizace, že chce zavést  SMK, následuje nutné 

zvolení představitele managementu kvality (PMK).  Jde o pracovníka z řad podniku, 
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obvykle člena vedení společnosti, který má celý systém řízení kvality na starosti a je za 

jeho chod zodpovědný.  

 

Stává se pravidlem, že PMK je podřízen přímo řediteli společnosti nebo je vedoucím 

útvaru jakosti. Je to z toho důvodu, aby měl dostatek prostoru pro samotné rozhodování a 

výkonnou činnost a představitelé jiných úseků ho nemohli ovlivňovat. PMK si určí 

vlastní tým spolupracovníků, kteří se budou podílet na zavádění SMK. Tato osoba není 

zodpovědná za kontrolu jakosti, ale za funkčnost, efektivnost a dokumentace SMK. 

 

PMK jmenuje tým auditorů. Před samotným jmenováním je nutné, aby auditoři splňovali 

pro výkon této funkce předpoklady, které si organizace sama určuje.  Jedná se obvykle o 

dosažené vzdělání v kombinaci s délkou praxe a osobními předpoklady pro výkon této 

funkce. Tito interní dle normy vyškolení auditoři zajišťují provádění interních auditů a 

konfrontují požadavky normy s praxí, tak aby tyto potřeby odpovídali normám. 

 

Jedním z prvních a klíčových úkolů je seznámení pracovníků a zaměstnanců s plánem 

zavést systém managementu kvality. Je potřeba, aby se každý pracovník aktivně podílel 

na zavádění, aby skutečně spolupracoval, a aby věděl, že tento systém mu pomůže při 

realizaci jeho aktivit. 

 

Vedení organizace musí stanovit své cíle, kterých chce dosáhnout zavedením a 

provozováním systému managementu jakosti. Formálně hovoříme o dokumentu Politika 

kvality, který je schválen nejvyšším vedením organizace. Jedná se o stěžejní dokument, 

podle kterého funguje celá tato politika kvality. Tento dokument SMK je deklarovaným 

závazkem firmy. Vedení firmy prostřednictvím této politiky jakosti stanovuje rozhodující 

záměry a principy, směr působení, plnění požadavků a očekávání svých zákazníků a 

neustálého zlepšování výkonnosti systému managementu jakosti.  

 

 Dokumentace SMK: 
 

Zpracování a vypracování dokumentace SMK je dalším klíčovým úkolem při zavádění a 

udržování SMK. Je časově a obsahově nejnáročnější. Zpracovává ji pracovník pověřený 

řízením jakosti ve spolupráci s nositelem popisovaného procesu nebo činností, a dále se 

všemi spolupracovníky firmy. Bez této spolupráce nelze dosáhnout úspěšného výsledku.  
 

Systém managementu kvality je zdokumentován: 

 příručkou kvality, 

 procedury k procesům SMK, 

 interními směrnicemi, 

 dokumenty a záznamy, 

 plány kvality staveb, kontrolními a zkušebními plány, 

 technologickými předpisy na stavební procesy. 
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Obr 15.2 Přehled dokumentace SMK ve stavební organizaci  

 

Příručka kvality je základním dokumentem stavební organizace v oblasti managementu 

kvality. Popisuje SMK a slouží jako trvalý podklad pro jeho realizaci a udržování. 

 

 Tento dokument obsahuje: 
 

- předmět SMK, 

- podrobnosti o výjimkách a jejich zdůvodnění, 

- všechny normou zdokumentované postupy nebo odkaz na ně, 

- popis interakcí procesů SMK. 

 

Procedura je dokument, pomocí kterého detailně vyjadřujeme cíl a rozsah aktivity a 

udáváme, jak má být tato aktivita prováděna.  

 

 Tento dokument obsahuje: 
 

- účel použití, 

- rozsah aplikace, 

- související dokumenty, 

- definice pojmů a značek, 

- zodpovědnosti a pravomoci, 

- pracovní instrukce, 

- odkazy na literaturu a předpisy, 

- přílohy. 
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Interní směrnice mají obdobný význam a i obsah jako procedury. Organizace si je 

vytvářejí pro svou vlastní potřebu a jako užitečný nástroj pro řízení podniku. 

 

Na stavbě jsou velmi důležité technologické předpisy, které popisují postup stavebních 

prací ve smyslu platných norem. Obsah je shodný jako u procedur, rozdíl je pouze v tom, 

že navíc obsahují i informace týkající se BOZP a ochrany životního prostředí. Plán 

kvality je dokument, který se vypracovává pro konkrétní projektování, produkt nebo 

proces a specifikuje vybrané postupy a související zdroje. Organizace, která je smluvním 

zhotovitelem, vypracovává a předkládá investorovi před realizací plán kvality, který je 

nutný pro dosažení požadované kvality výrobku. Příklad obsahu takového plánu je 

uveden na obrázku 15.3. Součástí plánu jsou i kontrolní a zkušební plány (KZP), které se 

zpracovávají na všechny stavební procesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 15.3 Obsah plánu jakosti a kontrolního zkušebního plánu  
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V kontrolním a zkušebním plánu jsou přehledně uvedeny vstupní, mezioperační a 

výstupní kontroly, které je nutné v průběhu stavby vykonat. Většina kritérií vychází 

z platných technických norem oproti požadavkům na kvality, kde si tyto údaje 

specifikuje přímo zákazník (budoucí uživatel, investor). Tento plán je společně se 

stavebním deníkem nejdůležitějším dokumentem na stavbě. 

 

Sepsanou dokumentaci je nutné podrobit připomínkovacímu řízení těch, kteří podle této 

dokumentace budou v budoucnu pracovat.  Posléze je nezbytné tyto dokumenty před 

jejich konečným vydáním předat všem pracovníkům, kterých se týkají a seznámit je s 

nimi. 

 

 Certifikace SMK: 
 

Funkčnost systému managementu kvality se ověřuje nezávislou stranou- akreditovaným 

certifikačním orgánem.  Při této činnosti se posuzuje kvalita zavedeného SMK ve 

společnosti a zejména pak soulad s požadavky mezinárodních norem ISO. Je-li systém 

managementu jakosti v organizaci zaveden s požadavky normy, vystaví certifikační 

orgán certifikát, který je platná po dobu 3 let. 

 

Certifikační společnosti získávají oprávnění k provádění certifikace v jednotlivých 

oborech od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) nebo od zahraničních národních 

akreditačních orgánů (např. UKAS ve Velké Británii apod.), které jsou oprávněny 

organizací ISO k vydávání akreditací (svolení k provádění certifikace) jednotlivým 

certifikačním organizacím, jež splnily předem stanovené podmínky. 

 

Certifikace je nezbytná, jestliže organizace požaduje potvrzení nezávislého orgánu o 

kvalitě zavedeného SMK a také jestliže má zájem používat označení ČSN EN ISO 

9001:2001, tedy informaci o tom, že její SMK byl certifikován. V následující tabulce se 

uvádí, jak probíhá běžný postup certifikace organizace certifikačním orgánem. 

 

Tab. 15.1 Průběh certifikace  

Typ služby 

poskytované 

certifikačním 

orgánem 

Průběh služby Činnosti u zákazníka 

Informativní pohovor 

Aktuální informace o 

postupu certifikace u 

příslušného certifikačního 

orgánu 

Výběr certifikačního 

orgánu podle strategických 

záměrů podniku 

http://www.info-iso.cz/certifikacni_organy
http://www.info-iso.cz/certifikacni_organy
http://www.cia.cz/
http://www.ukas.com/
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Úvodní jednání 

Krátká exkurze zástupce CO 

podnikem po toku procesu 

(procesů) 

Popis organizace, rozložení 

jednotlivých míst, příprava 

prověrky (auditu) 

Provedení zástupce CO 

podnikem 

Příprava smlouvy 

Příprava podkladů 

Předaudit 

Přezkoumání: 

a) dokumentace 

b) shody skutečnosti 

s předepsanými postupy 

Projednání všech 

nedostatků 

s příslušnými pracovišti 

Přezkoumání opatření k 

nápravě 

Odsouhlasení navrhovaných 

opatření k nápravě 

Opatření k nápravě 

navrhuje a realizuje v 

plném rozsahu 

Zákazník 

Certifikační audit 

Objektivní posouzení plnění 

zdokumentovaného systému 

Potvrzení nezávislým 

týmem, že kritéria jsou 

plněna 

Závěrečné projednání 

zjištění 

s vrcholovým vedením 

Nápravy a následná 

prověrka 

(pokud je zapotřebí) 

Přezkoumání nápravných 

opatření na základě zjištění 

neshod při auditu 

V případě zjištění neshod 

provádí zákazník nápravná 

opatření, o kterých 

informuje 

certifikační orgán 

Vydání certifikátu 
Doporučení auditního týmu 

pro certifikační orgán 
 

 

Činnosti po udělení certifikátu 

Udržování platnosti 

certifikátu 

Pravidelný dohled nad 

systémem a jeho 

vylepšováním na základě 

stanovených cílů 

Postupné vylepšování 

systému 

Kontrolní (dozorová) 

prověrka 

Dozorové audity 

Informace zákazníka o 

vývoji požadavků norem na 

systémy jakosti 

Práce na jednotlivých 

prvcích systému 

Průběžné doškolování 

pracovníků s vývojem 

systémů managementu 

Obnovení certifikátu 

Každé 3 roky nový audit v 

rozsahu certifikační 

prověrky 

Nové cíle 

Revize systému na základě 

vývoje požadavků norem 

ISO 
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Je třeba si uvědomit, že získání certifikátu SMK není konečným cílem organizace. Je to 

prostředek pro získání důvěry zákazníka a užitečný nástroj pro prosazování se na 

veřejných soutěžích apod. Tyto organizace mají vetší předpoklad pro uplatňování na 

domácím i zahraničním trhu. 

 

Po úspěšné certifikaci je nutné celý systém dále rozvíjet a zlepšovat. Tato myšlenka je 

vlastně podstata celého systému řízení kvality. 

 

15.6 Ověřování kvality 

 

Mezi nástroje pro ověřování úrovně kvality patří zejména interní audit, měření a 

monitorování výrobků a procesů, měření spokojenosti zákazníků, sebehodnocení. Na tato 

měření navazuje analýza údajů a příslušná opatření.  

 

Tuto problematiku jsem si zvolila pro svoji diplomovou práci a pro vypracování 

potřebných dokumentů. Ověřování kvality, která se týká výstavby bytového domu 

v Brně, jsem prováděla z pohledu hlavního zhotovitele, který bude stavbu realizovat a 

bude vybrán na základě výběrového řízení. Pro moji práci předpokládám, že hlavní 

zhotovitel bude mít již zaveden systém managementu kvality a bude mít platnou 

certifikaci.  

 

To znamená, že bude mít vypracovány všechny potřebné dokumenty, které jsou uvedeny 

výše. Funkčnost systému řízení bude sledováno Radou pro kvalitu (RAK) v čele 

s představitelem pro kvalitu (PMK), která koordinuje jeho realizaci, posuzuje ho v 

návaznosti na jeho hodnocení, navrhuje a kontroluje uložené úkoly s cílem zkvalitnit 

systém řízení. 

 

Zhotovitelský podnik vytváří, dokumentuje a udržuje SMK s cílem neustále zlepšovat 

jeho výkonnost. 

 

Z tohoto důvodu si bude i při výstavbě bytové domu v Brně ověřovat svoji kvalitu pro 

zajištění shody a pro neustálé zlepšování efektivnosti svého SMK.  

 

Jako nástroj pro ověření a zlepšení kvality jsem zvolila měření spokojenosti zákazníka. 

Spokojenost zákazníka je součástí požadavků normy a je uvedena v její osmé kapitole 

pod názvem Měření, analýza a zlepšování. Při naplňování principu tzv. „zpětné vazby“ je 

tento postup jeden z nejefektivnějších. 

 

Organizace bude v průběhu výstavby bytového domu monitorovat informace týkající se 

vnímání zákazníka, zejména pokud jde o to, zda organizace splnila jeho požadavky. 

Hlavní zhotovitel se obrátí na investora s prosbou o vyplnění předem připraveného 

dotazníku, který mu bude překládán celkem třikrát během realizace bytového domu. 
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Dokument bude zapotřebí vyplnit po dokončení HSV, PSV a nakonec jako konečný 

dotazník zaměřený na celkové dílo.  Na základě těchto informací pak organizace učiní 

taková opatření, aby zvýšila spokojenost a loajalitu dalších budoucích zákazníků. 

 

Dotazníky obsahují soubor otázek, na něž má respondent odpovídat. Při přípravě 

dotazníků jsem vycházela ze základních doporučení, mezi které především patří: 
 

- pečlivě volit počet, formu, obsah, stylizaci a pořadí otázek, 

- vyvarovat se takovým otázkám, na které nelze odpovědět nebo na které 

respondent odpověď nezná, 

- autor dotazníku by měl používat jednoduché, přímé a nezaujaté formulace, 

- úvodní otázky by měly vzbudit pozornost respondenta a obtížné či osobní 

otázky by měly být kladeny až jako poslední,  

- dále je důležité, aby na sebe jednotlivé otázky logicky navazovaly. 

 

Při tvorbě dotazníků rozlišujeme otázky s uzavřeným a s otevřeným koncem. Otázky s 

uzavřeným koncem nabízejí dotazovanému všechny možné odpovědi a jeho úkolem je 

zvolit některou z nich. Otázky s otevřeným koncem naopak poskytují respondentovi 

možnost odpovědět vlastními slovy. Odpovědi na otázky s uzavřeným koncem se velmi 

dobře vyhodnocují, naopak výhodou odpovědí na otevřené otázky je skutečnost, že často 

odhalí dosud neznámé skutečnosti a jsou vhodné zejména v případech, kdy chceme zjistit 

způsob uvažování zákazníka. 

 

Dotazník bude investorovi podán osobně, nebo ve formě on-line. Vše bude řešeno na 

základě vzájemné domluvy. Bude-li si to investor přát, může mu být dotazník podán i 

poštou. Vypracované dotazníky jsou jako příloha součástí této kapitoly.  

 

Dále jsem vypracovala dotazník, který vyplní sama organizace po realizaci subdodávky 

pro objekt B a to z důvodů zhodnocení dodavatele na stavební jeřáb Liebherr 160 EC – 

B6 Litronic. Tento dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení (kapitola č. 15 této 

diplomové práce), kde byly předem v zadávací dokumentaci stanoveny hodnotící 

(výběrová) kritéria, a za nejpodstatnější se považovalo finanční hledisko. 

 

Pro závěrečné zhodnocení dodavatele a jeho kvality byly stanoveny ty kritéria, která 

považujeme důležité z hlediska jakosti a byly již dodavateli zatajeny. Takto zpracovaná 

dokumentace bude sloužit pro interní databázi podniku při budoucích pracích a při 

zajišťování potřebné subdodávky.  

 

Tyto požadavky stanovuje norma ČSN EN ISO 9001: 2009 a to v sedmé kapitole – 

Realizace produktu. Pro vypracování dotazníků platí stejná pravidla, která jsou popsaná 

výše a jsou opět přiloženy k diplomové práci. 
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 15.7 Závěr 

 

Tímto výše uvedeným textem jsem chtěla upozornit na problematiku, která se v současné 

době stále více a více dostává do podvědomí různých organizací. Tato tématika je velmi 

rozsáhlá a členitá, pro její zjednodušení jsem v této kapitole uvedla ty nejdůležitější a 

nejzákladnější informace a údaje pro snadné pochopení a rychlou orientaci těm, kterým 

se má práce dostane do rukou.  

 

SMK by neměl být v žádném případě podceňovanou záležitostí, měl by být brán vážně a 

s plnou odhodlaností. A to jak nejvyšším vedením, tak i jednotlivými pracovníky. Je 

známo, že celek je silný tak, jak je silný jeho nejslabší článek. 

 

Bude-li SMK chápán jen jako povinné „zlo“, ztrácí tato myšlenka veškerý smysl a 

efektivitu.  

  

15.8 Přílohy 
 

Příloha B. 8  - Dotazník hodnocení organizace zákazníkem - HSV 

Příloha B. 9  - Dotazník hodnocení organizace zákazníkem - PSV 

Příloha B. 10  - Dotazník hodnocení organizace zákazníkem - celkové zhodnocení   

                          stavebního díla 

Příloha B. 11  - Dotazník pro zhodnocení dodavatele - po realizaci subdodávky 
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat projekt přípravy a realizace bytového domu. 

Při práci jsem se snažila zohlednit základní hlediska, mezi které patří časové, finanční, 

stavebně technologické a bezpečnostní hledisko. Tyto hlediska jsou znázorněny pomocí 

harmonogramů, grafů, rozpočtu, technologických předpisů, apod. Během mé práce jsem 

využívala potřebné pomocné programy, jako např. Contec, MS Project,  Build Power, 

AutoCad, a respektovala platné vyhlášky, předpisy a normy, které souviseli s touto 

problematikou.  

 

Závěrem bych chtěl říci, že při zpracování diplomové práce jsem objevila mnoho 

poznatků v přípravě staveb, které jistě využiji v praxi. Dalším pro mě důležitým 

přínosem je osvojení výše zmíněných počítačových programů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



428 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Každá kapitola je na svůj závěr obohacena o seznam použité literatury, níže jsou uvedeny 

nejčastěji používané zdroje. 

 

Literatura: 

 

- JARSKÝ Č. a kolektiv. Technologie staveb II: Příprava a realizace staveb. Vyd. 1. 

 Brno: CERM, 2003, 318 str. ISBN 80-720-4282-3. 

- MASOPUST J. Speciální zakládání staveb. Vyd. 1. Brno: Akademické 

 nakladatelství CERM, 2004, 141 str. ISBN 80-214-2770-1. 

- MASOPUST J., GLISNÍKOVÁ V. Zakládání staveb – Modul M01 Zakládání 

 staveb. Brno: AN CERM, 2007. 182 str. ISBN 80-7204-539-9. 

- HRAZDIL V. Ekologie stavební výroby: Environmentální požadavky na 

 výstavbu. Brno. 65 str. 

- JINDŘICH P. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Vyd.1. Praha 2011, 

40 str. ISBN 978-80-86364-09-4. 

- MARŠÁL P. Stavební stroje. Vyd.a Brno: CERM, 2004. 189 str. ISBN 80-214- 

 2774-4. 

- MOTYČKA V. Stavebně technologické projektování M02, vyd. Brno: VUT 

 FAST, 2008, 27 str.  

- KOVÁŘOVÁ B. Stavebně technologické projektování M04, vyd. Brno: 

 VUT FAST, 2008 24 str. 

- ŠLANHOF J. Automatizace stavebně technologického projektování M03, vyd. 

 Brno: VUT FAST, 2008, 57 str. 

- ŠLANHOF J. Automatizace stavebně technologického projektování M04, vyd. 

 Brno: VUT FAST, 2008, 65 str. 

- KOČÍ B. Technologie pozemních staveb I Technologie stavebních procesů, 

 vyd. Brno: VUT FAST 1997, 319 str.  

- NENADÁL J. Moderní management jakosti. Praha: Management Press, 2008. 380 str. 

ISBN: 978-80-7261-18. 

- GAŠPARÍK J., KOVÁŘOVÁ B. Systémy řízení jakosti M01, vyd. Brno:  VUT FAST, 

2008, 34 str. 

- GAŠPARÍK J., KOVÁŘOVÁ B. Systémy řízení jakosti M02, vyd. Brno: VUT FAST, 

2008, 68 str. 

- GAŠPARÍK J., KOVÁŘOVÁ B. Systémy řízení jakosti M03, vyd. Brno: VUT FAST, 

2008, 25 str. 

- GAŠPARÍK J., KOVÁŘOVÁ B. Systémy řízení jakosti M04, vyd. Brno: VUT FAST, 

2008, 49 str. 

- MOTYČKA V., RADA V. Diplomový seminář – CW17 M01, vyd. Brno: VUT FAST, 

2011, 28 str. 

 



429 
 

 

Normy a předpisy: 

 

- ČSN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty 

- ČSN EN 206-1: Beton- část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN EN 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

- ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010  

- ČSN EN 13670-1 provádění betonových konstrukcí, červen 2010  

- ČSN EN 12350-1-7 zkouška čerstvého betonu - části 1-7, říjen 2010  

- NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

- NV 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost zdraví při 

práci na staveništích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška 137/1998 Sb., - o obecných technických požadavcích na výstavbu  

- Norma ČSN EN ISO 9001 : 2009, Systémy managementu kvality - Požadavky 

- Norma ČSN EN ISO 9000 : 2006, Systémy managementu kvality - Základní  principy a   

  slovník 

 

Software: 

 

- Build Power 

- Microsoft Office Project 2007 

- Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint 2007 

- CONTEC, Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 

- AutoCad 2008 

- Adobe Photoshop, Acrobat 

- Capture-A-ScreenShot 

 

Internetové odkazy: 

 

- www.technologie.fsv.cvut.cz 

- www.projekty.fce.vutbr.cz 

- www.zakladani.cz 

- www.zakladanigroup.cz 

- www.gkv.cz 

- www.betonserver.cz 

- www.stavebnionline.cz 

- www.ebeton.cz 

- www.peri.cz 

 -www.fast.vsb.cz/cs/ 

-www.liebherr.cz 

- www.schwing.cz 

http://www.technologie.fsv.cvut.cz/
http://www.projekty.fce.vutbr.cz/
http://www.zakladani.cz/
http://www.zakladanigroup.cz/
http://www.stavebnionline.cz/
http://www.peri.cz/


430 
 

- www.technicke-normy-csn.cz 

- www. business.center.cz 

- www.stavebni-koordinator-bozp.cz 

- www.google.com 

- www.contimade.cz 

- www.kranimex.cz/ 

- www.bozpinfo.cz 

- www.edolo.cz   

- www.portal-vz.cz 

- www.vestnikverejnychzakazek.cz 

- www.mfcr.cz 

- www.unmz.cz 

- www.info-iso.cz 

- www.hydroizolacie.eu 

- www.sedlacek-karcher.cz 

- www.baumit.cz 

- www.sto.cz 

- www.vimjak.cz 

- webové stránky výrobců materiálů 

- webové stránky prodejců materiálů 

 

Další podklady: 

 

- Přednášky z předmětu BW02 - Technologie stavebních prací II.  

- Přednášky Prof. Ing. Jozefa Gašparíka, Ph.D – CW12 Systémy řízení jakosti 

- Cvičení z předmětu CW16 - Ekologie a bezpečnost práce pod vedením doc. Ing. 

Václava Hrazdila, CSc.  

- Přednášky z předmětu CW18 – přednášky předmětu Řízení stavební zakázky pod 

vedením Ing. Yvetta Diaz 

- Odborné konzultace s jednatelem společnosti Edolo s.r.o. – s panem Ing. Václavem 

Edlem 

- Odborné konzultace s technickým dozorem stavby – s panem Ing. Ondřejem Bízkem 

- Odborné konzultace s panem Ing. Pavlem Liškou ohledně časového plánování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/
http://www.stavebni-koordinator-bozp.cz/
http://www.google.com/
http://www.contimade.cz/
http://www.kranimex.cz/
http://www.bozpinfo.cz/
http://www.edolo.cz/
http://www.portal-vz.cz/
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.unmz.cz/
http://www.info-iso.cz/
http://www.sedlacek-karcher.cz/
http://www.sto.cz/
http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?predmet_id=5145


431 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

TP - technologický předpis 

PD - projektová dokumentace 

SO - stavební objekt 

ŽB - železobeton 

KCE - konstrukce 

ZS - zařízení staveniště 

KZP - kontrolní a zkušební plán 

EMS - Enviromental management system 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP - osobní ochranné pomůcky 

HSV - hlavní stavbyvedoucí 

TDI - technický dozor investora 

GE- geolog 

GD - geodet 

S - statik 

SD - stavební deník 

ČSN - česká státní norma 

EN - evropská norma 

SMK - systém managementu kvality 

PMK - představitel managementu kvality 

ISO - mezinárodní organizace pro normalizaci 

NP - nadzemní podlaží 

NN - nízké napětí 

VN - vysoké napětí 

atd. - a tak dále 

např. - například 

apod. - a podobně 

tzn. - to znamená 

viz. - podívej se na, hleď 

tab. - tabulka 

obr. - obrázek 

cca - přibližně 

max. - maximálně 

min. - minimálně 

ks - kus 

§ -paragraf 
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  C. 14  - Pažení stavební jámy- západní část 

  C. 15  - Pažení stavební jámy - přední část 

  C. 16  - Schéma postupu - provádění zápor 
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  C. 17  - Schéma postupu - hloubení stavebních jam 

  C. 18  - Schéma postupu - piloty 

  C. 19  - Půdorys bednění stropu 2. NP - 1. část 

  C. 20  - Půdorys bednění průvlaků 2. NP - 1. část 

    

 


