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Úvod 

V rámci diplomové práce řeším stavebně technologický projekt pro Výzkumné centrum 

informačních technologií VUT Brno se zaměřením na hlavní objekt  SO01 Pavilon Q. Cílem je 

navrhnout co nejvhodnější stavebně technologický projekt, ve kterém je vyřešeno zařízení 

staveniště pro hlavní etapy výstavby (zemní práce, základy, spodní a horní hrubá stavba), 

navržena vhodná strojní sestava pro hlavní etapy výstavby, časové rozložení prací a složení 

pracovních čet, plán BOZP, KZP a environmentální plán. Také hluková studie, protože se jedná 

o staveniště v husté zástavbě a především v areálu školy, jejíž chod nebude narušen. Pro práce 

při výstavbě budou zhotoveny technologické předpisy. Protože se se většině případů jedná o 

složité procesy, budou technologické předpisy vypracovány prakticky na všechny prováděné 

práce. Na veškeré práce a materiály bude vypracován rozpočet pro jejich ocenění. 
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1.1. Základní údaje 

Název stavby:  VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií 
Místo stavby:    FIT VUT v Brně, Božetěchova 1/3     BRNO – Královo pole 

 Kraj :                                 Jihomoravský,    (Okres: Brno – město) 

Katastrální území :           Královo Pole (611484) 

Stavebník (investor) :       Vysoké učení technické v Brně  

                                     Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

                                                         IČ: 00216305 

                                                         DIČ: CZ 00216305 

      Zastoupené:                Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem   

      Zastoupení ve věcech technických :  Ing. Vojtěch Gren 

      Charakter stavby :             Dostavba v uzavřeném areálu 

      Dodavatel stavby :            Bude stanoven výběrovým řízením 

      Kontaktní osoba:               Ing. Vojtěch Gren         Tel: 541145344 

                      Email: gren@ro.vutbr.cz 

Projektant:                       ATELIER  2002,  s.r.o. 

         Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 

         Statutární orgán:  

                                                 Ing.arch.Vladislav Vrána 

        IČO : 26 89 72 70 

                       DIČ :  CZ 26 89 72 70 

    Ve spolupráci s „Architektonickou kanceláří Burian & Křivinka“,  

                 Ing.arch. Aleš Burian 

                Pod vinohrady 703, 664 34 Kuřim 

                IČO:  121 96 584 

                DIČ :  CZ 5601292257 

    Zahájení akce:                     5.8. 2013 

   Ukončení akce:                    21.11. 2014 

    Parcelní čísla:                      594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 595/2,    

                                                594/2, 594/20, 594/1, 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

16 

 

1.2. Členění stavby na hlavní stavební objekty 

 
Obr.1 Situace stavby s objekty 

1.3. Zhotovitelský systém 

Stavba bude prováděna generálním zhotovitelem, který bude vybrán na základě 
výběrového řízení. Práce, které firma neprovádí, budou zadávány subdodavatelům. 

1.4. Popis staveniště 

   Staveniště se nachází v městské části Brno – Královo pole. Jedná se o část areálu 
Fakulty informačních technologií VUT Brno. Ze severu je ohraničena ulicí Metodějova, 
z východu ulicí Božetěchova a z jihu ulicí Kollárova. Ze západu jsou stávající objekty 
zástavby. V areálu je zbudovaná stávající komunikace napojena z ulice Kollárova a 
z ulice Božetěchova. V areálu se nachází stávající komunikace, která bude využita jako 
vnitrostaveništní komunikace a částečně také pro osazení věžového jeřábu a skládku 
materiálu. Velká část je zazeleněna a osázena vzrostlými stromy a keři, které nesmí být 
odstraněny ani poškozeny. Celková plocha staveniště je cca 2000 m2 ve tvaru čtverce a 
k němu přilehlého obdélníka (budoucí plocha objektu Q). Zazeleněná plocha nebude 
použita pro skládky, aby nebyla znehodnocována ornice. Nechráněné části areálu budou 
obestavěny rozebíratelným plotem a uzamykatelnými branami o výšce 1,8m. 
Uzamykatelné brány budou v místech výjezdu a vjezdu na veřejnou komunikaci. 
V těchto místech bude snížena rychlost na 30 km/h kvůli bezpečnosti účastníků provozu 
a výstavby. 
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1.5. Popis hlavního stavebního objektu SO101 

Architektonické řešení 

   V roce 2006 byla zprovozněna nová část „kampusu“ Fakulty informačních technologií 
v Brně Králově Poli na pozemcích bývalého velkostatku. V místě zchátralých budov při 
ulici Božetěchova vznikl nový třípodlažní výukový pavilon. Ve dvorní části se k nově 
koncipovanému parku přístupnému veřejnosti přimyká trojice dvoupodlažních 
laboratorních pavilonů. Organickou součástí areálu jsou dva objekty bývalého pivovaru, 
které areál uzavírají ze západní strany. V těchto objektech je umístěno stravovací, 
společenské a kulturní zázemí fakulty. Jižním směrem, od těchto dvou dnes památkově 
chráněných budov,   je plocha určená k výstavbě. 

   Z jihu areál uzavírá budova „Zámečku“. V tomto objektu je v současnosti dokončena 
rekonstrukce včetně náročných restaurátorských prací. Tím vznikají ojedinělé 
reprezentativní prostory. Jejich plnému využití brání skutečnost, že objekt není napojen 
na vnitřní komunikační systém areálu a že nejkrásnější prostory ve druhém nadzemním 
podlaží nejsou přístupné bezbariérově. 

       Na pozemku 594/11, označeném „Q“, stál jeden z objektů bývalého pivovaru, 

ze kterého se zachovala barokní jižní obvodová stěna a západní obvodová stěna, dnes 
uzavírající areál a podzemní prostory bývalé ledárny. 

   Nově navržený objekt „Výzkumného centra informačních technologií“ navazuje na 
novou pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní 
objekt, nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu 
bývalého pivovarského hvozdu. 

   Stejně jako z východní strany, do ulice Božetěchova, vymezuje areál fakulty budova 
„Pavilonu ústavů“, tak ze západu bude takto působit navrhovaná budova výzkumného 
centra. 

   Pro architektonický návrh je směrodatné dodržet měřítko staveb navazující na 
hmotové uspořádání celého areálu a respektovat měřítko sousedních historických 
budov. Dalším východiskem je začlenit do nové architektury dochované konstrukce 
původního domu. 

   Do ulice je objekt obrácen jižním průčelím, do kterého je v parteru začleněna původní 
barokní stěna, která bude ponechána v podobě historického torza, což bude podpořeno 
povrchovou úpravou, která bude pouze konzervovat současný stav zatřením spár. Druhé 
a třetí nadzemní podlaží vystupuje z původního půdorysu směrem k ulici. Do krytého 
předprostoru je umístěn nový vstup z ulice do bývalých pivovarských sklepů.  

   Západní průčelí se dnes obrací do sousedního areálu, v budoucnosti by zde však měl 
být veřejný prostor ulice. V přízemí je zachována obvodová stěna původního objektu, 
rovněž povrchově upravená zatřením spár. Původní hmota zbořené budovy je naznačena 
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tím, že druhé podlaží ustupuje, a vzniká tak ochoz krytý hmotou třetího nadzemního 
podlaží, které se bude projevovat materiálem navazujícím na minulé industriální využití 
objektu. Například korodovaným plechem, či probarveným betonem. V kompozici 
průčelí spolu povedou dialog dvě plochy tvaru písmene „L“. 

 

   Východní průčelí se obrací směrem do areálu a rytmus prosklení komunikačního 
koridoru je nositelem vztahu k ostatním novostavbám. Potlačením průčelí přízemí a 
třetího nadzemního podlaží do druhého plánu pozbývají tyto plochy na významu a 
objekt se tak jeví hmotově potlačený. 

   Zmíněný komunikační koridor se stáčí východním směrem k budově „Zámečku“, kde 
v místě bývalého přístavku přechází do hmoty proskleného výtahu a sestupuje do 
chodby tohoto objektu.  

 

1.6. Konstruk ční řešení objektu 

    Stavba je rozdělena do stavebních objektů, které provozně tvoří jeden celek. Proto je 
jako jeden celek zpracován jejich popis. Jedná se o tyto stavební objekty: 

SO 101  Pavilon výzkumného centra (budova Q) 

SO 102  Historické sklepní prostory  

SO 103  Technický koridor 

SO 104  Spojovací krček 

        S ohledem k energetické náročnosti technologických zařízení situovaných do nově 
připraveného objektu je nutné v pavilonu „L“ při ulici Božetěchova“ vybudovat novou 
hlavní rozvodnu. Rozvodna bude zřízena ze stávajícího skladu v suterénu objektu, 
v blízkosti areálové trafostanice. Tyto práce jsou předmětem:  

SO 105  Stavební úpravy v objektu „L“- hlavní rozvodna NN  

 

Stavebně technické řešení 

    Nově navržený objekt je koncipován na obdélníkovém půdorysu ve stopě původního 
objektu 41,65x13,65m, výška atiky 11,4m (237,5m.n.m.) a přístavby lichoběžníkového 
půdorysu delší stěny 9,3m, kratší strana 3,9m, výška lichoběžníku 13,65m. Ze 
základního objemu budovy vystupuje strojovna 13,8m (239,9m.n.m.) a schodiště na 
střechu 14,6m (240,7m.n.m.). 

   Objekt má tři nadzemní podlaží a technickou nadstavbu pro umístění technologických 
zařízení  techniky prostředí v severní části půdorysu. 
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Nosná konstrukce budovy je tvořena monolitickým železobetonovým skeletem. 

Modulová osnova je navržena tak, aby nebyly dotčeny podzemní historické sklepní 
prostory a konstrukce. 

   Příčný modul je v rozponu 10,5m + konzola 2x2,8m, podélný modul 11x 3,6m.  
Přístavba je na modulu 8x6,8m. 

 

Založení  

   S ohledem k základovým poměrům na staveništi bude objekt založen na hlubinných 
základech, vrtaných železobetonových pilotách, propojených základovými prahy. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

   Izolace proti zemní vlhkosti a radonu budou prováděny jako tlakové z bitumenové 
systémové hydroizolační stěrky -5kg/m2.  

   Dodatečnou vodorovnou izolaci zdiva stávajících historických zdi (cihla, kámen) 
doporučujeme provést těsně nad úrovní terénu šetrnou a úspornou metodou infuzních 
clon pomocí mikroemulzního krému na silan - siloxanové bázi. Jeho aktivní složka 
proniká hluboko do zdiva, kde hydrofobizuje vodivé kapiláry a vytváří dlouhodobě 
fungující bariéru proti vzlínající vlhkosti. 

 

Svislé nosné konstrukce 

   Podpůrnou svislou konstrukcí jsou jednotlivé sloupy z betonu tř. C 35/45 – XC1 a 
vázané betonářské výztuže jakosti B 500A. Sloupy při obou průčelích mají, s výjimkou 
sloupů při jižním štítu, navržen obdélníkový průřez 300×500 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

   Vodorovnou nosnou konstrukcí jsou stropní desky z monolitického železobetonu tř. 
C 35/45 – XC1, které jsou navrženy jako částečně předpínané zejména pro omezení 
jejich průhybů. Tyto desky mají navrženu tl. 300 mm a jsou předepnuté lany bez 
soudržnosti pro omezení nadměrných průhybů (jedná se o částečně předepnutý beton s 
trhlinami do 0,20 mm). Desky jsou rovnoploché (se spodním lícem odbedněné 
konstrukce bez zesilujících průvlaků), přičemž předpínací lana jsou soustředěna do 
příčných sloupových pruhů (skrytých průvlaků). Konzola při západním průčelí je od 
podélné osy sloupového pruhu vyložena 2,38 m včetně vnitřní části sendvičové 
obvodové betonové stěny s vnějším lícem z pohledového betonu. Konzola při 
východním průčelí je vyložena 1,95 m od osy podélného sloupového pruhu, přičemž 
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poslední metr vyložení je oddělen statickým (průmyslově vyráběným) prvkem pro 
přerušení tepelného mostu. 

 

Obvodové konstrukce 

Z původní budovy jsou zachovány dvě obvodové stěny. Jižní štítová stěna je 
pozůstatkem původní barokní štítové stěny, západní stěna je z historického hlediska 
smíšená, jsou v ní patrné tři oblouky z původního barokního taktování. Tyto obvodové 
stěny budou zakomponovány do nové struktury. 

Jižní a východní průčelí jsou tvořena hliníkovými prosklenými sloupko-příčkovými 
kombinovanými dřevo-hliníkovými závěsnými stěnami.  

Západní obvodová stěna ve druhém nadzemním podlaží je tvořena rovněž prosklenou 
sloupko-příčkovou stěnou. Ve třetím nadzemním podlaží je zavěšena na pomocné 
ocelové konstrukci sendvičová zateplená stěna, která je ze strany exteriéru opláštěná 
korténovým plechem  a ze strany interiéru je opláštěná vodovzdornou překližkou v 
„černém“ provedení. Do stěny jsou vsazena hliníková okna. 

 

Obvodové zdi strojovny VZT ve 4.np jsou tvořeny sendvičovou stěnou s jádrem 
z betonové zdi, vnitřní akustickou izolací a venkovní tepelnou izolací tvořenou 
kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerálních desek . Před KZS budou 
osazeny kazety z tahokovu. 

Výsledná hodnota vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti fasádního pláště 
s pohledovými plechovými fasádními žaluziemi je po korekci na šíření zvuku 
vedlejšími cestami C=2 dB a po zaokrouhlení dolů R'w = Rw - C = 57 dB. 

Východní obvodová stěna serverovny je navržená jako sendvičová konstrukce, která je 
tvořená ze strany exteriéru ŽB monolitickou stěnou  s vrstvou tepelné izolace z desek 
z min. vlny o tloušťce 150mm. Tato obvodová stěna je pomocí nerezových trnů 
přikotvená k nosné žb stěně tl. 250mm a na ni je z interiérové strany přikotven 
systémový akustický širokopásmový obklad v nosné hliníkové konstrukci. 

Výsledná hodnota vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti plné stěny uliční části 
fasádního pláště je po korekci na šíření zvuku vedlejšími cestami C=2 dB a po 
zaokrouhlení dolů R'w = Rw - C = 62 dB. 

 

Schodiště 

Komunikační schodiště obsluhující celou výšku objektu je navrženo jako deskové 
z monolitického železobetonu tř. C 30/37 – XC1 a ke schodišťovým stěnám je v místě 
mezipodest připojeno pevně bez přerušení vedení kročejového hluku. Tyto mezipodesty 
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mají navrženu tl. 150 mm a připojeny budou pomocí prvků se zpětně ohýbanou výztuží. 
Deska schodišťového ramene má navrženu tl. 150 mm a upnuta je mezi stropní desku a 
mezipodesty, které je vynášejí. 

Trojramenné schodiště v jižní podsklepené části je navrženo obdobně jako hlavní 
dvouramenné schodiště a jeho primární nosnou konstrukcí jsou obě mezipodesty, které 
jsou pomocí prvků se zpětně ohýbanou výztuží upnuty do podpůrných schodišťových 
stěn a obvodové stěny. V zrcadle je umístěna betonová šachta, která nevynáší přiléhající 
schodiště, ale pouze přiléhající okraj stropní desky. 

Jednoramenné schodiště ve 3.NP je jednostranně vetknuto do přiléhající příčné 
betonové stěny a z druhé strany zavěšeno do betonové stěny tl. 200 mm, která vychází 
ze schodišťového ramene s vyrovnávací mezipodestou a pokračuje nad stropní (střešní) 
desku. Deska schodišťového ramene a mezipodesty má navrženu tl. 125 mm. 

 

Vnitřní prostory jsou děleny monolitickými železobetonovými ztužujícími stěnami. 
Dělící příčky místností v 1. np – spec. laboratoře, opláštění instalačního jádra,... jsou 
provedeny z akustických cihelných bloků.  Příčky soc. zázemí jsou proveden z 
keramických příčkovek. Chodbové stěny laboratorního traktu jsou navrženy 
sádrokartonové z dvojnásobným opláštěním. Ostatní dělící konstrukce mezi 
jednotlivými laboratořemi v 2. a 3np. jsou lehké, snadno demontovatelné. Pod těmito 
příčkami v konstrukci zdvojené podlahy musí být provedeny akustické předěly. 

Vnitřní stěna, která odděluje serverovnu od ostatních prostor, je navržená akustická 
sendvičová a je tvořená akustickou izolací z kašírovaným povrchem, dvojnásobně 
opláštěnou sádrokartonovou příčkou s akustickou izolací z min. rohoží tl.75mm a 
stěnou z akustických cihelných bloků tl. 250mm. 

Výsledná hodnota vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti příčky s předstěnou 
bodově spojenou s nosnou stěnou je po korekci na šíření zvuku vedlejšími cestami 
C=2 dB a po zaokrouhlení dolů R'w = Rw - C = 62 dB. 

 

1.7. Charakteristika hlavních stavebních materiálů 

Byly podrobně popsány v bodě výše, zde již nebudou opakovány 

 

1.8. Popis textových částí stavebně technologického projektu 

1.8.0    Způsob realizace hlavního stavebního objektu SO101 – Výzkumné    
centrum VUT FIT Brno 
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   Tato část práce zahrnuje podrobný časový plán pro objekt SO101. Je zde popsán 
časový sled jednotlivých prací v daných termínech. Časový plán byl vytvořen 
v programu CNTEC. 

 

1.8.1    Technická zpráva zařízení staveniště 

   Tato zpráva popisuje zařízení staveniště pro Výzkumné centrum VUT FIT Brno.. 
Popisuje napojení na inženýrské sítě, napojení na místní komunikace, řeší horizontální a 
vertikální dopravu, zpevněné a nezpevněné plochy zařízení staveniště, skladování 
materiálu, hlídání staveniště, popisuje zázemí pro vedení stavby, sklady a sociální 
zázemní, ochranu životního prostředí. K této zprávě náleží  výkresy zařízení staveniště a 
výkresy k zázemí stavby. 

 

1.8.2 Technologický předpis pro piloty  

   Tento technologický předpis popisuje postup klasických vrtaných pilot pro založení 
stavby a také druhou variantu pro vrtané piloty CFA. Dále tento předpis obsahuje 
dopravu a skladování, spotřebu materiálu, složení pracovní čety, převzetí pracoviště, 
stroje, které budou práce provádět, jakost a kontrolu kvality. V příloze technologického 
předpisu je uvedeno schéma provádění pilot. 

 

1.8.3 Technologický předpis pro zemní práce 

   Tento technologický předpis popisuje postup provádění zemních prací, které zahrnují 
provedení záporového pažení, mikrozáporového pažení a samotného výkopku zeminy. 
Dále tento předpis obsahuje dopravu a skladování, spotřebu materiálu, složení pracovní 
čety, převzetí pracoviště, stroje, které budou práce provádět, jakost a kontrolu kvality. 

 

1.8.4 Technologický předpis pro základové konstrukce 

   Tento technologický předpis popisuje postup provádění základových konstrukcí, tedy 
konstrukce Bílé vany pro 1PP, základová deska 1NP včetně postupu betonáže v zimním 
období. Dále tento předpis obsahuje dopravu a skladování, spotřebu materiálu, složení 
pracovní čety, převzetí pracoviště, stroje, které budou práce provádět, jakost a kontrolu 
kvality. V příloze technologického předpisu jsou výkresy z programu ELPOS pro 
spotřebu bednění PERI. 
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1.8.5 Technologický předpis pro svislé konstrukce 

   Tento technologický předpis popisuje postup provádění svislých monolitických 
betonových konstrukcí. Dále tento předpis obsahuje dopravu a skladování, spotřebu 
materiálu, složení pracovní čety, převzetí pracoviště, stroje, které budou práce provádět, 
jakost a kontrolu kvality. V příloze technologického předpisu jsou výkresy z programu 
ELPOS pro spotřebu bednění PERI. 

 

1.8.6 Technologický předpis pro vodorovné konstrukce 

   Tento technologický předpis popisuje postup provádění vodorovných stropních 
monolitických konstrukcí dodatečně částečně předpínaných. Dále tento předpis 
obsahuje dopravu a skladování, spotřebu materiálu, složení pracovní čety, převzetí 
pracoviště, stroje, které budou práce provádět, jakost a kontrolu kvality. V příloze 
technologického předpisu jsou výkresy z programu ELPOS pro spotřebu bednění PERI. 

 

1.8.7 Stroje používané při výstavbě 

   V této části jsou vypsány jednotlivé hlavní stroje pro jednotlivé technologické etapy 
(zemní práce, základové konstrukce, stroje pro hutnění a dopravu betonové směsi, stroje 
pro vertikální dopravu a horizontální dopravu atd.) U každého stroje jsou vypsány jeho 
technické parametry a časové nasazení stroje. 

 

1.8.8 Provozní a hygienické zařízení staveniště  

   V této části jsou popsány jednotlivé parametry buněk, které se vyskytují na staveništi 
stavby ( rozměry, vybavení buňky, počet kusů ). 

 

1.8.9 Staveništní nároky na energii 

   V této části je proveden výpočet pro množství vody, elektrické energie a návrh 
odpadního potrubí. Při návrhu vody uvažujeme s vodou pro ošetřování betonu, oplach 
aut a pro hygienické účely pracovníků. Elektrická energie je vztažena k období největší 
potřeby strojů které potřebují elektrický příkon. Návrh kanalizace je vztažen k 
hygienickým buňkám. 

 

1.8.10 Bezpečnostní opatření na stavbě 

   Tato část řeší na základě Nařízení vlády 591/ 2006 Sb. O bližších minimálních 
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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. V 
této kapitole jsou citovány odstavce z výše uvedených vládních nařízení, které se týkají 
daných etap. Tučné písmo značí konkrétní řešení pro danou stavbu. V rámci příloh 
připadá k tomuto tématu ještě plán rizik pro stavbu. 

 

1.8.11 Cenová nabídka 

   Jedná se o přílohu, která zahrnuje potřebnou dokumentaci a přílohy nutné pro podání 
cenové nabídky. Zahrnuje krycí list, doklady prokazující splnění kvalifikace 
požadované zadavatelem, návrh smlouvy o dílo, oceněný výkaz výměr, seznam 
statutárních orgánů, prohlášení o neuzavření zakázané dohody. 

 

1.8.12 Zásady ochrany životního prostředí  

   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. 

 

1.9. Popis grafických a výpočetních částí technologického projektu 

1.9.1 Výkresy zařízení staveniště (Příloha P1-P3)  

Zařízení staveniště je rozděleno do tří hlavních etap: 

· 1. Etapa- Piloty 

· 2. Etapa- Zemní Práce a základy 

· 3. Etapa- Hrubá stavba   

Byl vyhotoven v programu Autocad 2010. 

 

1.9.2 Pohyby strojů při práci ( Příloha P4-P6) 

   V této příloze je vyznačen pohyb vozidel po stavbě při provádění daných prací.  

Byl vyhotoven v programu Autocad 2010. 
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1.9.3 Sestava buněk během stavby (Příloha P7-P11)  

   V této příloze jsou vyznačeny jednotlivé buňky, které se na stavbě vyskytují a dále 
sestava buněk pro zázemí stavby pro dané období.  

Byl vyhotoven v programu Autocad 2010. 

 

1.9.4 Průkaz jeřábu (Příloha P12)  

   V této příloze je zakresleno a  popsáno  rozmístění postoje jeřábu kolem stavby, dále 
tato příloha obsahuje křivku únosnosti jeřábu, kde jsou vyznačena kritická břemena. 

 Byl vyhotoven v programu Autocad 2010. 

 

1.9.5 Propočet ceny stavby Výzkumného centra (Příloha P13)  

   V této příloze se jedná o orientační propočet celé stavby podle 

 technicko- hospodářského ukazatele. Jednotlivé stavební díla byla zatříděna podle 
JKSO a CZ-CC. Propočet vytvořen v programu Build Power. 

 

1.9.6 Časový a finanční plán stavby Výzkumného centra (Příloha P14) 

   Tento harmonogram se týká celé stavby, kde je znázorněn průběh celé stavby 
s nasazením hlavních stavebních strojů a čerpáním peněz. Byl vyhotoven v programu 
Microsoft Excel. 

 

1.9.7 Bilance pracovníků pro stavbu Výzkumného centra (Příloha P15) 

   Graf pracovníků byl zhotoven pro dané potřeby hygienických buněk a šaten v daných 
obdobích. Byl vyhotoven v programu CONTEC. 

 

1.9.8 Podrobný a časový plán stavby objektu SO 101 (Příloha P16)  

   Rozpočet stavby byl vyhotoven v programu Build Power. Položkový rozpočet 
obsahuje daň ve výši 20 %, pro ocenění jednotlivých prací byl použit ceník RTS 
2012/III. Položkový rozpočet obsahuje pouze ocenění pro horní hrubou stavbu. 
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1.9.9  Kontrolní a zkušební plán stavby SO101 Výzkumného centra     (PřílohaP17) 

   Kontrolní a zkušební plány stavby jsou vytvořeny pro hlavní stěžejní část stavby. 
Stanovují co a kdy se má jak kontrolovat, dále stanovuje normy podle kterých se dané 
práce provádějí. Byl vyhotoven v programu CONTEC. 

 

1.9.10 Schéma výstavby ( Příloha P18 ) 

   Schématický postup průběhu výstavby.  

Vyhotoven v programu AutoCad 2010. 

. 

1.9.11 Plán rizik pro stavbu SO101 Výzkumného centra     (Příloha P19) 

   Zobrazuje rizika při výstavbě a navrhuje opatření pro jejich předcházení.  

Byl vyhotoven v programu CONTEC. 

 

1.9.12 Technologicko – ekonomická rozvaha pro bednění stropů ( Příloha P20-P21) 

   Jedná se zhodnocení výhodnosti provedení bednění celoplošné nebo na etapy. 

Byla vyhotovena v programu Microsoft Excel. 

 

1.9.13 Tvary bednění z programu ELPOS (Přílohy 22-30) 

   V programu ELPOS firmy PERI zhotovené tvary bednění. Obsahují půdorys, 
axonometrii a výpis prvků. 

Byly zhotoveny v programu ELPOS. 

 

1.10    Způsob realizace hlavních stavebních etap objektu SO101 

Srpen 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 staveništi se nacházejí dráty 
elektrického vysokého vedení, které se přeloží z důvodů pozdějšího užívání na stavbě. 
Pozemek je plně vybaven veškerými přípojkami. Tyto přípojky budou využity jak pro 
nově budovaný objekt tak pro zázemí staveniště. Výstavba objektu započne tím, že se 
zbuduje kolem staveniště oplocení do výšky 1,8 m v souladu s nařízením vlády 
591/2006 Sb. a také se navozí stavební buňky. V tomto měsíci se také zbuduje 
trafostanice. V trafostanici se nachází elektroměr. Všechny výkopy se musí dostatečně 
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zajistit proti pádu a musí být také dostatečně označení. Z vodoměrné šachty bude 
rozvedena voda pro staveniště. Protože se nevyhneme provozu v zimě, bude na toto 
období nutné provést opatření proti zamrzání vody pro staveniště vedené po povrchu 
(zateplení vodoměrné šachty a vypouštění vody z hadic přes noc). Kanalizace bude 
sloužit k napojení na sociální zázemí staveniště a také na odvod vody z oplachu aut, kde 
bude zřízen před vtokem do této kanalizace odlučovač ropných látek. 

    Souběžně s těmito pracemi bude probíhat odstraňování stávajících betonových ploch. 
Následně budou provedeny piloty. Před zahájením provádění pilot proběhne podepření 
obou podzemních pater sklepních prostor. Po dokončení pilot začnou bourací a sanační 
práce a také sesazování koruny stávající barokní stěny. Dle PD také potřebné 
rekonstrukce stávajících základových konstrukcí. 

1.10.0 Piloty 

   Nejprve bude provedeno vytýčení polohy budoucích pilot. To bude provedeno nejprve 
geodetickým zaměřením, poté se zhotoví šablony a postupně se budou osazovat na 
vyměřené body a zhotoví se betonová zálivka na určeném místě. 

  Poté již na místo přijede vrtná souprava a probíhá samotné vrtání pilot.  Zemina z vrtu 
bude nakládána a odvážena ze staveniště pryč. Betonovou směs do vrtu dopraví 
autodomíchávač přes betonové čerpadlo a připravené výztužné koše přepraví z výrobní 
plochy věžový jeřáb. 

 

Obecné požadavky na betonové konstrukce 

Vyztuž: je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí vrstvy. Jako zcela nezbytným 
prvkem musí být zachována tloušťka krycí horní vrstvy horní zóny výztuže. Horní 
nosiče musí být dostatečně tuhé. 

Betonáž: výroba, doprava ukládání, hutnění a ošetření betonu musí podléhat ČSN ENV 
206. Beton bude dovážen z betonárny Českomoravský beton a.s. autodomíchávači. 
Čerstvý beton je nutné chránit před nepříjemnými klimatickými změnami. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: zemina, betonová směs, betonářská výztuž 

2. Pracovní prostředky: vrtná souprava, nákladní automobil, nakladač, betonové čerpadlo, 
autodomichavač, věžový jeřáb 

3. Pracovní síly : geodeti, obsluha stojů, betonáři-oceláři, tesaři, řidiči, pomocní dělníci 

4. Činnosti: vytyčování, vrtání, řezání, betonáž, příprava výztuže, manipulace s materiálem 

5. Pracovní prostor: na a pod úrovní terénu 
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6. Meziprodukty: základové konstrukce 

7. Vnější vlivy: nepříznivé povětrnostní vlivy 

 

Časové provedení :   2.9.2013-4.10.2013 

                                      Počet dní : 25 dní 

 

• beton   ( (18x15+12x6+9x1)*1,2+(7,5+7,0+5,5)*0,9)*1,05= 519,25 m3 

Pro piloty průměru 1,2m :  dl. 15m -18 ks o objemu 16,96m3 = 305,28 m3 

                                                dl. 12m - 6 ks o objemu13,57m3 =  81,42 m3 

                                                dl. 9m - 1 ks o objemu  10,18m3 = 10,18 m3 

Pro piloty průměru 0,9m : dl. 7,5m - 1 ks o objemu 4,77m3 = 4,77 m3 

                                                dl.7,0m - 1 ks o objemu 4,45m3 = 4,45m3 

                                                dl. 5,5m -2 ks o objemu 3,5m3 = 7,0m3 

 

• výztuž: jakost B500A;    45kg/m3  -> 401,31 x 45 = 18 058,95 kg 

Pro piloty průměru 1,2m :  dl. 15m -18 ks o hmotnosti 763,2 kg/ks  

                                                dl. 12m - 6 ks o hmotnosti 610,73 kg/ks  

                                                dl. 9m - 1 ks o  hmotnosti 458,04 kg /ks 

Pro piloty průměru 0,9m : dl. 7,5m - 1 ks o hmotnosti 214,71 kg/ks 

                                                dl.7,0m - 1 ks o hmotnosti 200,39 kg/ks 

                                                dl. 5,5m -2 ks o  hmotnosti 157,45 kg/ks 

 

• latě pro bednění : Pro 25 ks pilot 1,2m průměr -> 1,5*4*25= 150 m 
                                 Pro 4 ks pilot 0,9m průměr -> 1,2*4*4= 19,2 m 
                                 Celkem 169,2m -> 29 ks 6-metrových latí 

 

 

1.10.1. Bourací a sanační práce 

   Po dokončených pracech pro piloty se začnou provádět následné bourací a sanační 
práce. Bourání se týká stávající barokní zdi, která bude částečně využita v nobě 
budovaném objektu. Horní část zdi se odbourá na požadovanou výšku. Vybouraný 
materiál bude shazován pomocí shozu z plastových trub přímo do připraveného 
kontejneru na suť, který bude pravidelně odvážen automobilem na určenou skládku. 
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Stávající zdivou, které zůstane pro budoucí využití bude sanováno pomocí injektáže. 
Injektovat se budou i stávající sklepní prostory, které jsou cihelné a byly dlouhou dobu 
nepoužívány a také zatopeny. Zastojkování sklepů stale trvá, protože v následující etapě 
se opět budou po povrchu pohybovat těžké stroje. 

 V průběhu provádění základových prací je take potřeba dle PD upravit některé stávající 
základové konstrukce. U stávajícího objektu R bude nutné provést mikropiloty a zesílit 
stávající základy a také propojit stávající a nově budované základové konstrukce . Profil 
propojovacího pásu bude 0,5 x 0,75 m; provede se z betonu B 30 a vyztuží se vložkami 
z oceli 10 505 (R). Ze stejné oceli budou rovněž propojovací trny, které se budou kotvit 
za pomoci speciálních směsí. Plochy nových betonových konstrukcí, které budou po 
dokončení viditelné, se ponechají v úpravě pohledový beton.  

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: injektážní malta, suť, betonová směs, mikropiloty, trny 

2. Pracovní prostředky: vrtná souprava, nákladní automobil, nakladač, věžový jeřáb, 
míchačka 

3. Pracovní síly : geodeti, obsluha stojů, betonáři-oceláři, tesaři, řidiči, pomocní dělníci 

4. Činnosti: vytyčování, vrtání, betonáž, příprava výztuže, manipulace s materiálem 
injektování zdiva, bourání 

5. Pracovní prostor: na, nad a pod úrovní terénu 

6. Meziprodukty: základové konstrukce, sanované zdivo 

7. Vnější vlivy: nepříznivé povětrnostní vlivy 

 

Časové provedení :   7.10.2013-8.11.2013 

                                      Počet dní : 25 dní 

 

1.10.2 Zemní práce 

   Po dokončení  bouracích a sanačních prací se začne realizovat etapa zemních prací. 
Nejprve se opět pomocí geodetů vytýčí prostor výkopových prací. Jedná se o prostor 
stavebních jam a poté vytýčení bodů osazení pažin pro záporové a mikrozáporové 
pažení. 

   Nejprve se začne ve vytýčeném prostoru předvrtávat prostor pro pažnice záporové 
stěny strojem KLEMM KR 805-1.  Po vyvrtání se do vrtu naleje betonová zálivka 
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vyrobena přímo na staveništi a  osadí se pomocí věžového jeřábu pažnice a  vycentrují 
se. Poté se vrty zasypou zeminou.  

  Následuje odkopání první fáze stavební jámy. Mocnost odkopané vrstvy je cca 1,4 m.. 
Zemina je odvážena nákladními automobily ze staveniště pryč na skládku. Výkop 
zeminy zajišťuje rypadlo. 

   Následuje osazení převázek a pažin jako kompletace záporové stěny. Pažiny budou na 
požadované délky řezány až na výrobní ploše na staveništi. Na místo uložení budou 
dopravovány věžovým jeřábem na paletách. 

    Poté se provede osazení kotev ve výšce cca 1.25 m. Vrtnou soupravou pro 
maloprofilové vrtánía tryskovou injektáž se navrtají vrty pro zemní kotvy. Vrty se 
vyplní betonovou zálivkou, osadí se kotvy a provede se injektáž kořene kotvy přes 
manžetovou trubku. Pro aktivaci kotvy se musí prvek předepnout po dostatečném 
zatvrdnutí injekční směsi. 

   Když je aktivována první výška záporového pažení, provede se výkop 2.fáze stavební 
jámy a opakuje se postup zhotovení záporového pažení. 

    Nakonec se začistí dno stavební jámy. 

    Druhá stavební jáma je zajištěna mikrozáporovým pažením. Nejprve se navrtají 
otvory pro mikrozápory. Vrty se částečně vyplní betonovou zálivkou a zapustí se 
mikrozápory, vycentrují se a zasypou. 

    Postup výkopu a kompletace mikrozáporové stěny je shodný s postupem záporového 
pažení. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: zemina, betonová směs, zemní kotvy, pažiny, pažnice, převázky 

2. Pracovní prostředky: vrtná souprava pro maloprofilové vrtání a tryskovou injektáž, 
nákladní automobil, nakladač, rypadlo,  míchačka, věžový jeřáb 

3. Pracovní síly : geodeti, obsluha stojů, betonáři, tesaři, řidiči, pomocní dělníci 

4. Činnosti: vytyčování, vrtání, řezání, betonáž, injektáž, předpínání kotev, hloubení, 
pažení, odkopávky, manipulace s materiálem 

5. Pracovní prostor: na a pod úrovní terénu 

6. Meziprodukty: základové jámy, šachty 

7. Vnější vlivy: nepříznivé povětrnostní vlivy 

 

Časové provedení :   11.11.2013-10.1.2014 
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                                      Počet dní : 45 dní 

 

• Množství pažin :  
A) IPE 200 délka (m) :                      6,65 – 2 ks                                     6,15  - 4 ks 

                                                 6,45 – 1 ks                                     6,05 – 5 ks 

                                                 6,25 -  4 ks                                     5,95 – 2ks 

                    IPE 270 délka 6,0m  - 7 ks                 

UPE 200 délky 6,45m – 1 ks 
UPE 200 délky 5,95m – 1 ks    
U200 délka (m) – 1,4 – 2 ks 
                            1,75 – 10 ks 
                            0,85 – 2 ks       
Ocel S 275 J2H 
               

B)  Trubka 114x12 mm délka (m):     6,5 – 5 ks 
6,0 – 3 ks 
5,4 – 5 ks 
5,0 – 17 ks 
4,4 – 11 ks 
Ocel S 275 J2H 
 

• Množství betonu  
Zálivka (beton C12/15) – 7,73 m3  
Torkret (beton C25/30) – 117,04 m2 o tloušťce 50 a 80mm ≈ 76 m3 

• KARI síť- prut 6mm, oka 100x100mm na plochu 117, 04 m2 
 ( 1 síť 2000x3000 =>117,04 / 6 = 19,5 ks + 15% prořez = 22 ks 

• Kotvení - lana 
Lano tř. 1 průměru 15,7mm délka (m):      7,5 – 6ks 
7,0 – 18 ks 
6,0 – 38 ks                             

• Převázka  ocel S355 J2 
   Larsen IIIn  délka (m):     1,3 – 5 ks 
0,9 – 10 ks 
0,7 – 1 ks 
2,9 – 1 ks 
3,5 – 1 ks 
6,2 – 1 ks 
4,2 – 1 ks 
 

• Dřevěné výplně ( tloušťka 120mm ) 
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Dopraveny v délce 5 m a na stavbě řezány za pomoci motorové pily na předepsanou délku.  Na 
plochu 117,04 m2 připadne i s prořezem 15% 
  (117,04x0,12)x 1,15 = 16,5 m3  
Tedy řekneme-li, že  rozměr jednoho hranolu bude  120x200x5000= 0,12 kubíků =>   
0,12x16,5 = 137,5 ks ≈ 138 ks 

 

1.10.3 Základové práce 

   Nejprve bude sestaveno bednění PERI dle výkresů z programu ELPOS viz. Příloha 
„Bednění základových konstrukcí“. Bednění bude sestavováno zkušenými pracovníky 
od komplikovanějších míst (rohů) ke středu stěny. Bednící prvky musí být nepoškozené, 
očištěné a naimpregnované. Bednící komponenty budou ze skládky na místo sestavení 
dopravovány pomocí věžového jeřábu. 

   Jednotlivé pruty výztuže dopraví na místo uložení z korby automobilu věžový jeřáb. 
Výztuž se pečlivě očistí a poté bude dle PD ukládána na místo určení. Zvláště věnovat 
pozornost na místa křížení nosné výztuže kvůli vzniku dutin v betonové směsi. 

   Před betonáží a musí být konstrukce bednění a výztuž pečlivě překontrolována. 
Protože bude probíhat betonování základových konstrukcí v zimním období, bude nutné 
dodržovat určité postupy a zásady, které jsou podrobně popsána TP základy. Navlhčí se 
nasákavé konstrukce a utěsní veškeré prostupy a otvory. Směs bude ukládána do 
bednění betonovým čerpadlem z autodomíchávače. Při ukládání nesmí dojít ke shozu 
směsi z větší výšky jak 1,5m kvůli rozmísení. Hutnění směsi pomocí ponorných 
vibrátorů o mocnosti vrstvy max. 0,3m a základová deska se bude hutnit pomocí 
vibrační lišty po celé své ploše. Pro provedení pracovních spár opět platí určité postupy 
( TP základy ). Po dosažení požadované pevnosti se bednění odstraní a očistí. Nakonec 
je třeba řádně ošetřovat zhotovené základové konstrukce pomocí vlhčené geotextilie.  

 

Obecné požadavky na betonové konstrukce 

Vyztuž: je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí vrstvy. Jako zcela nezbytným 
prvkem musí být zachována tloušťka krycí horní vrstvy horní zóny výztuže. Horní 
nosiče musí být dostatečně tuhé. 

Betonáž: výroba, doprava ukládání, hutnění a ošetření betonu musí podléhat ČSN ENV 
206. Beton bude dovážen z betonárny Českomoravský beton a.s. autodomíchávači. 
Čerstvý beton je nutné chránit před nepříjemnými klimatickými změnami. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: bednění, betonová směs, betonářská výztuž 
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2. Pracovní prostředky:  nákladní automobil, betonové čerpadlo, autodomichavač, věžový 
jeřáb 

3. Pracovní síly : obsluha stojů, betonáři-oceláři, tesaři, řidiči, pomocní dělníci 

4. Činnosti: sestavení bednění, betonáž, příprava výztuže, manipulace s materiálem 

5. Pracovní prostor: na a pod úrovní terénu 

6. Meziprodukty: základové konstrukce 

7. Vnější vlivy: nepříznivé povětrnostní vlivy 

 

Časové provedení :   6.1.2014-28.3.2014 

                                      Počet dní : 60 dní 

 

• Beton pro obvodové stěny podsklepené části je navržen C25/30-XC2 a vázaná betonářská 
výztuž jakosti B500A. 

• Beton pro základovou desku podsklepené části je navržen C25/30-XC2 a vázaná betonářská 
výztuž jakosti B500A. 

• Beton pro základovou desku nepodsklepené části je navržen třídy C30/37-XC2 a vázaná 
betonářská výztuž jakosti B500A. 

Obvodové stěny podsklepené části 

• beton     117,7 m3 

• výztuž     155kg/m3  -> 117,7 x 155 = 17 988,29 kg 

Základová deska podsklepené části 

• beton    55,31 m3   

• výztuž    166 kg/m3  -> 55,31 x 166 = 9181.46 kg 

Základová deska nepodsklepené části 

• beton      129,64 m3    

• výztuž     158 kg/m3 -> 129,64 x 158 = 20 483,12 kg  

Základové trámy (nad pilotami) 

• beton       53,9 m3    

• výztuž     215 kg/m3 -> 53,9 x 215 = 11 588,5 kg 
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1.10.4 Hrubá vrchní stavba (HVS) 

   Nosná kostra objektu je tvořena monolitickým železobetonovým deskovým skeletem, 
který je v příčném směru jedno traktem s osovou vzdáleností sloupů 10,2m a 
v podélném směru více traktem s jedenácti poli po 3,6m a kosým polem při jižním štítu, 
kde kratší vzdálenost odpovídá osové vzdálenosti podélných polí. Konstrukční výška 
nadzemních podlaží je 3,6m.  Vodorovná tuhost bude zajištěna železobetonovou stěnou 
v severním štítu, kolmými schodišťovými stěnami a souvisejícími stěnami výtahových 
šachet. Schodiště je deskové monolitické s vázanou žebírkovou betonářskou výztuží. 

   Stropní desky jsou částečně dodatečně předpínané lany MONOSTRAND průměru 
15,7mm bez soudržnosti a zakotvena v zapouzdřených kotvách s trvanlivou 
protikorozní ochranou. 

 

   Pro vodorovné konstrukce platí stejný postup jako pro základové konstrukce.   

   Pro vodorovné nosné konstrukce je použito bednění PERI SKYDECK. Sestavení 
bednění opět od komplikovanějších prostor (rohů) ke středu plochy. Nejprve se postaví 
stojky, na které se uloží nosníky pomocí montážních vidlic a na nosníky se poté skládají 
panely. Místa, kam nelze použít prvky systémového bednění 

 např. kolem sloupů, prostupů, budou doplněni dřevěnými deskami. 

  Armování a betonáž aodbednění opět stejně jako postup u základů. 

Po dosažení požadované pevnosti se přistoupí k dodatečnému předpínání předpínacích 
lan stropu. Zkontroluje s průchodnost kanálků, poté provlečeme lana. Oba konce lan se 
osadí kotvami a poté se postupně napnou na požadované napětí. 

 

Obecné požadavky na betonové konstrukce 

Vyztuž: je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí vrstvy. Jako zcela nezbytným 
prvkem musí být zachována tloušťka krycí horní vrstvy horní zóny výztuže. Horní 
nosiče musí být dostatečně tuhé. 

Betonáž: výroba, doprava ukládání, hutnění a ošetření betonu musí podléhat ČSN ENV 
206. Beton bude dovážen z betonárny Českomoravský beton a.s. autodomíchávači. 
Čerstvý beton je nutné chránit před nepříjemnými klimatickými změnami. 

 

Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu: 

1. Pracovní předměty: bednění, betonová směs, betonářská výztuž 

2. Pracovní prostředky:  nákladní automobil, betonové čerpadlo, autodomichavač, věžový 
jeřáb, napínací pistole 
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3. Pracovní síly : obsluha stojů, betonáři-oceláři, tesaři, řidiči, pomocní dělníci 

4. Činnosti: sestavení bednění, betonáž, příprava výztuže, předpínání lan manipulace 
s materiálem 

5. Pracovní prostor: na a pod úrovní terénu 

6. Meziprodukty: základové konstrukce 

7. Vnější vlivy: nepříznivé povětrnostní vlivy 

 

Časové provedení :   24.3.2014-22.8.2014 

                                      Počet dní : 110 dní 

 

• Beton pro obvodové stěny  C 30/37-XC1 a vázaná betonářská výztuž jakosti B500A. 

• Beton pro nosné sloupy  C35/40-XC1 a vázaná betonářská výztuž jakosti B500A. 

• Beton pro schodišťová ramena a podesty C30/37-XC1 a vázaná betonářská výztuž jakosti 
B500A. 

• Beton pro stropní desky C 35/45-XC1 a vázaná betonářská výztuž jakosti B500A. 

• Beton pro schodišťová ramena a podesty C30/37-XC1 a vázaná betonářská výztuž jakosti 
B500A. 

• Předpínací výztuž- lana bez soudržnosti typu 2( lana s nízkou relaxací ) s pevnostní 
charakteristikou 1570/1770 MPa 

 

1PP 

Stropní deska 

- sever 

• beton     21,6 m3 

• výztuž     96,5kg/m3  -> 21,6 x 96,5 = 2084,5 kg 

-jih 

• beton     21,4 m3 

• výztuž     70,0kg/m3  -> 21,4 x 70,0 = 1498 kg 

Schodišťová ramena a podesty 

• beton      4,2  m3    

• výztuž     100 kg/m3 -> 4,2 x 100 = 420 kg  

 

1 NP 
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Obvodové stěny   

*  beton     46,07 m3 

*  výztuž     128,5kg/m3  -> 46,07 x 128,5 = 5920 kg 

Sloupy 

*  beton    12,66 m3   

*  výztuž    122,5 kg/m3  -> 12,66 x 122,5 = 1550,7 kg 

Stropní deska 

*  beton     199,5 m3 

*  výztuž     82kg/m3  -> 199,5 x 82 = 16359 kg 

*  předpínací výztuž    1590bm, 186 kotev 

                             hmotnost  1m je cca 0,795 kg, tedy celková hmotnost je 1264 kg 

Schodišťová ramena a podesty 

*  beton      4,2  m3    

*  výztuž     100 kg/m3 -> 4,2 x 100 = 420 kg  

 

2 NP 

Obvodové stěny   

• beton     20 m3 

• výztuž     128,5kg/m3  -> 20 x 128,5 = 2570 kg 

Sloupy 

• beton    12,66 m3   

• výztuž    122,5 kg/m3  -> 12,66 x 122,5 = 1550,7 kg 

Stropní deska   

• beton    192,13 m3 

• výztuž     72,5kg/m3  -> 192,13x72,5 = 13930 kg 

• přepínací výztuž   1480 bm, 170 kotev 

                                    hmotnost  1m je cca 0,795 kg, tedy celková hmotnost je 1177 kg 

Schodišťová ramena a podesty 

• beton      4,2  m3    

• výztuž     100 kg/m3 -> 4,2 x 100 = 420 kg  
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3 NP 

Obvodové stěny   

• beton     16,2 m3 

• výztuž     128,5kg/m3  -> 16,2 x 128,5 = 2080,5 kg 

Sloupy 

• beton    12,66 m3   

• výztuž    122,5 kg/m3  -> 12,66 x 122,5 = 1550,7 kg 

Stropní deska 

• beton     205,95 m3 

• výztuž     78kg/m3  -> 205,95x78 = 16065 kg 

• předpínací výztuž     1480 bm, 170 kotev 

                                     hmotnost  1m je cca 0,795 kg, tedy celková hmotnost je 1177 kg 

Schodišťová ramena a podesty 

• beton      6,45  m3    

• výztuž     100 kg/m3 -> 6,45 x 100 = 645 kg  

 

4 NP 

Obvodové stěny   

• beton     78,18 m3 

• výztuž     128,5kg/m3  -> 78,18 x 128,5 = 10046,2 kg 

Stropní deska 

• beton     50,6 m3 

• výztuž     90kg/m3  -> 50,6x90 = 4554 kg 

 

 

1.11 Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky  

1.11.0 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 všechny činnosti probíhající na stavbě. Stanoví všechny 
zkoušky a kontroly předepsané dle ČSN. Dodavatel stavby je povinen při kolaudaci 
povinen předložit všechny atesty a doklady od zabudovaných konstrukcí a materiálů, 
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dokumentaci skutečného provedení, předepsané revizní zprávy, skutečné vyměření 
měření tras IS a předat všechny záruční listy od zabudovaných zařízení do stavby. 

 

1.11.1 Vliv stavby na životní prostředí  

   Při provádění stavby je 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 
- 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 
- Při realizaci stavby plochy po obvodu staveniště 

 

1.11.2 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 
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 sociálního zázemí 
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stavby 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. 

 

1.11.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

    Z hlediska bezpečnosti práce jsou nejrizikovějšími pracemi práce ve výškách, a práce 
při zemních pracích (ochrana inženýrských sítí, opatření proti sesuvu zeminy) Proto 
bychom před každými pracemi měli být seznámeni 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 

- Zákon 262/ 2006 Sb. Zákoník práce 
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1.11.4 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 bude požárními přenosnými hasícími stroji vybavena vrátnice a 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. 
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2.1 Základní údaje 

Název stavby:  VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních  
                                          technologií 
Místo stavby:    FIT VUT v Brně, Božetěchova 1/3     BRNO – Královo pole 

          Kraj :                             Jihomoravský,    (Okres: Brno – město) 

Katastrální území :           Královo Pole (611484) 
      Stavebník (investor) :       Vysoké učení technické v Brně  

                                          Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
                                                         IČ: 00216305 

                                                  DIČ: CZ 00216305 
      Zastoupené:                Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem   

      Zastoupení ve věcech technických :  Ing. Vojtěch Gren 

      Charakter stavby :             Dostavba v uzavřeném areálu 

      Dodavatel stavby :            Bude stanoven výběrovým řízením 

      Kontaktní osoba:               Ing. Vojtěch Gren 

                                          Tel: 541145344 
                    Email: gren@ro.vutbr.cz 
Projektant :                       ATELIER  2002,  s.r.o. 

         Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 

         Statutární orgán:  

                                                 Ing.arch.Vladislav Vrána 

         IČO : 26 89 72 70 

                       DIČ :  CZ 26 89 72 70 

    Ve spolupráci s „Architektonickou kanceláří Burian & Křivinka“,  

                 Ing.arch. Aleš Burian 

                Pod vinohrady 703, 664 34 Kuřim 

                IČO:  121 96 584 

                DIČ :  CZ 5601292257 

    Zahájení akce:                     5.8. 2013 

   Ukončení akce:                    21.11. 2014 

    Parcelní čísla:                      594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 595/2,    

                                                594/2, 594/20, 594/1,  
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2.1.1 Rozsah a stav staveniště 

          Požadavky   na   zajištění   staveniště    budou v souladu     s nařízením   vlády 
591/2006 Sb. a také se zákonem č. 309/2006 Sb. Protože zastavěné okolí nedovolí jinak, 
bude pozemek investora použit jako zařízení staveniště. Jedná se o obestavěný prostor – 
areál fakulty informačních technologií, takže oplocení pozemku bude pouze částečné- 
z jižní a východní strany staveniště a příjezd z veřejné komunikace bude opatřen 
uzamykatelnou branou. Vjezdy z komunikací jsou dva, jeden na  jihu z ulice Kollárova 
a druhý z východu z ulice Božetěchova.. Veřejná komunikace musí být udržována 
v čistotě, tedy veškerá vozidla, vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna, popř. čištěna 
komunikace. 

2.1.2 Informace o staveništi 

        Staveniště se nachází v městské části Brno – Královo pole. Jedná se o část areálu 
Fakulty informačních technologií VUT Brno. Ze severu je ohraničena ulicí Metodějova, 
z východu ulicí Božetěchova a z jihu ulicí Kollárova. Ze západu jsou stávající objekty 
zástavby. V areálu je zbudovaná stávající komunikace napojena z ulice Kollárova a 
z ulice Božetěchova. V areálu se nachází stávající komunikace, která bude využita jako 
vnitrostaveništní komunikace a částečně také pro osazení věžového jeřábu a skládku 
materiálu. Velká část je zazeleněna a osázena vzrostlými stromy a keři, které nesmí být 
odstraněny ani poškozeny. Celková plocha staveniště je cca 2000 m2 ve tvaru čtverce a 
k němu přilehlého obdélníka (budoucí plocha objektu Q). Zazeleněná plocha nebude 
použita pro skládky, aby nebyla znehodnocována ornice. Nechráněné části areálu budou 
obestavěny rozebíratelným plotem a uzamykatelnými branami o výšce 1,8m. 
Uzamykatelné brány budou v místech výjezdu a vjezdu na veřejnou komunikaci. 
V těchto místech bude snížena rychlost na 30 km/h kvůli bezpečnosti účastníků provozu 
a výstavby. 

 

Rozdělení na stavební objekty : 

SO101 Pavilon výzkumného centra (budova Q) 

SO102 Historické sklepní prostory 

SO103 Technický koridor 

SO104 Spojovací krček 

SO105 Stavební úpravy v objektu „L“ 
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2.2 Sítě technické infrastruktury 

        Protože se jedná o dostavbu, veškeré inženýrské sítě jsou již zhotoveny a napojeny. 
Budova Q (objekt SO101) bude napojena na stávající sítě. Bude provedena přeložka NN 
současné přípojky vedoucí pod budoucím objektem Q a bude vedena okolo 
jihovýchodního rohu budoucího objektu Q. 

2.3 Napojení staveniště  

   Jedná se o dostavbu funkčního areálu, tedy veškeré inženýrské sítě a přípojky jsou 
kompletně provedené. Půjde o připojení na stávající přípojky.  
   Elektrická energie bude připojena z trafostanice, která se nachází na pozemku školy a 
to jak pro sociální zázemí stavby, tak pro veškeré stroje a nářadí na staveništi. 
   Rozvod vody bude veden z šachty po povrchu pomocí hadice do jednotlivých 
hydrantů. Také buňky v sociálním zázemí budou připojeny  z vodoměrné šachty. 
   Kanalizace ze sprch a toalet bude taktéž svedena do stávající přípojky kanalizace. 
         

2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti osob 

     Prostor staveniště bude zabezpečen mobilním plotem proti vstupu nepovoleným 
osobám o výšce 1,8 m.  Vjezdy (vstupy) na staveniště budou opatřeny uzamykatelnými 
branami a jasně umístěními a čitelnými nápisy „Zákaz vstupu nepovoleným osobám“. 
Bude zde vyvěšena také tabule s ilustrací a popisy vhodných OOPP (tedy přilba, 
pracovní obuv a reflexní vesta) pro pohyb na staveništi. Protože výjezdy ze staveniště 
vedou přes veřejný chodník, musí se dbát na bezpečnost chodců, proto u každého 
výjezdu bude mobilní označení „POZOR! Výjezd ze stavby“ viditelné z obou směrů 
chůze chodců. Všechny vstupy z ostatních budov areálu ústící na nádvoří areálu, které 
bude využito jako staveniště budou uzamčeny a označeny tabulkou „Zákaz vstupu 
nepovoleným osobám“ a budou zde napsány alternativní trasy pro přístup do ostatních 
budov areálu. Nebezpečná místa v areálu staveniště budou jasně a viditelně označena 
výstražnými nápisy „Pozor nebezpečí“ a výstražnou páskou.  Veškeré bezpečnostní 
opatření se řídí především nařízením vlády 591/2006 Sb. a 362/2006 Sb. a dalšími 
příslušnými vyhláškami a nařízeními vlády v technické zprávě stavebně 
technologického projektu. 

2.5 Ochrana veřejných zájmů  

Při provádění stavebních prací budou chráněny veřejné zájmy. 
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2.6 Řešení zařízení staveniště 

2.6.1 Dopravní napojení stavby 

         Na staveniště jsou dva vjezdy. Pro dopravu větších strojů, pohyb nákladních 
automobilů pro přepravu materiálu a zeminy bude používán především vjezd z jižní 
strany staveniště. Je zde zbudovaná širší stávající komunikace (volná šířka je cca 
11,8m) a proto je zde lepší manipulační prostor. Vjezd na staveniště z východní strany 
bude určen pouze pro osobní automobily. Veškeré napojení staveništní komunikace na 
komunikaci veřejnou bude označeno pomocí mobilních značek omezujících max. 
povolenou rychlost na 30 km/h. Pohyb po staveništi bude omezen značkami na 5km/h. 

       Je pravděpodobné, že během vrtání pilot a veškerých zemních pracích dojde 
k znečištění strojů. Ty budou před vjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. Pokud i 
přesto dojde k znečištění komunikace, musí být co nejdříve očištěna. 

2.6.2 Doprava po staveništi 

         Pro vnitrostaveništní komunikaci bude využita stávající vybudovaná komunikace 
v areálu fakulty. Komunikace je zbudována od jižní strany staveniště rovně směrem na 
sever o délce cca 45 m a o šířce více jak 6m. Tato komunikace se rozvětvuje za 
budovou „objekt S“ a odbočuje k východnímu výjezdu ze stavby. Tato komunikace je 
užší a proto, jak už bylo zmíněno výše, bude sloužit pouze pro pohyb osobních 
automobilů. 

2.6.3 Vertikální doprava 

         Vertikální dopravu bude po celou dobu trvání výstavby zajištovat stacionární 
věžový jeřáb Liebherr 65 K. Další stroj pro vertikální dopravu především pracovníků a 
pomůcek bude náklado-osobní výtah NOV 1000. Pro dopravu a buněk na buňkovište 
bude použito tahače MAN TGA 18.413 FLLS/N s návěsem Schwarzmüller SPA 3/E. 

 

2.7 Popis staveb na staveništi 

2.7.1 Mobilní buňky 

       Co se týká množství buněk, které budou po dobu výstavby na staveništi bude trvání 
výstavby rozděleno do 5 etap, po kterých se bude měnit počet buněk a složení sociální 
zázemí stavby. Veškeré kontejnery budou vypůjčeny od firmy TOI TOI. Buňky, které 
budou v sociální zázemí stavby po celou dobu výstavby bude kancelář 
stavbyvedoucího, kancelář mistrů,2x toalety, sprchy, sklady a buňky pro pracovníky 
stavby. Množství buněk pro pracovníky, skladů i kanceláří pro mistry se bude měnit 
v závislosti na počtu pracovníků na stavbě. Sestavy buněk pro jednotlivé etapy budou 
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uvedeny v přílohách „Složení buněk I.-V. etapa“. Jejich počet bude určen v tabulkách 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.  

    Sociální zázemí stavby bude po celou dobu výstavby umístěno u severní strany 
objektu „S“, tedy vedle příjezdu z ulice Kollárova do areálu fakulty. Buňky musí být 
uloženy na pevném podloží. Proto budou buňky uloženy na stávající komunikaci areálu. 
Tím odpadne nutnost dopravy panelů nebo betonáže základů. 

      Materiály skladované v uzamykatelných skladech, např. materiál skladovaný 
v pytlech bude ukládán do max. výšky 1,5m. Pro skladování olejů nebo jiných kapalin 
platí skladování pouze v 1 vrstvě, jedlá-li se o uzavřené nádobě. Pokud budou 
skladovány otevřené nádoby s kapalinou, může být nádoba naplněna do ¾. Pokud zde 
budou skladovány i nebezpečné kapaliny (míněno ekologický nebezpečné) ,je nutné aby 
byly v uzavřené nádobě a ta umístěna ve vaně o stejném objemu jako nádoba pro případ 
poškození nádoby. Musí být skladovány na podlaze. 

      Veškeré buňky budou připojeny k elektrické energii. Buňky sloužící jako 
hygienické zařízení budou ještě kromě elektrické energie napojeny na vodu a kanalizaci. 
Odvod splašků z buněk sociálního zařízení bude zajištěn nově zbudovanou kanalizační 
přípojkou sloužící pouze pro objekty zařízení staveniště, bude vedena v zemi. Ta bude 
ústit do stávající přípojky objektu „S“. 

Tabulka 2.1- počet buněk pro I.etapu 

Účel použití Množství (ks) Označení kontejneru 

Kancelář stavbyvedoucího 2 BK1 

Kancelář mistrů 1 BK1 

Toalety 2 SK2 

Sprchy 1 SK5 

Sklad 2 LK2 

Zázemí pro pracovníky 2 BK1 

 

Tabulka 2.2- počet buněk pro II.etapu 

Účel použití Množství (ks) Označení kontejneru 

Kancelář stavbyvedoucího 2 BK1 

Kancelář mistrů 1 BK1 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

48 

 

Toalety 2 SK2 

Sprchy 1 SK5 

Sklad 2 LK2 

Zázemí pro pracovníky 4 BK1 

 

Tabulka 2.3- počet buněk pro III.etapu 

Účel použití Množství (ks) Označení kontejneru 

Kancelář stavbyvedoucího 2 BK1 

Kancelář mistrů 1 BK1 

Toalety 2 SK2 

Sprchy 1 SK5 

Sklad 3 2xLK2, 1xLK1 

Zázemí pro pracovníky 6 BK1 

 

Tabulka 2.4- počet buněk pro IV.etapu 

Účel použití Množství (ks) Označení kontejneru 

Kancelář stavbyvedoucího 2 BK1 

Kancelář mistrů 1 BK1 

Toalety 2 SK2 

Sprchy 1 SK5 

Sklad 3 2xLK2, 1xLK1 

Zázemí pro pracovníky 4 BK1 
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Tabulka 2.5- počet buněk pro V.etapu 

Účel použití Množství (ks) Označení kontejneru 

Kancelář stavbyvedoucího 2 BK1 

Kancelář mistrů 2 BK1 

Toalety 2 SK2 

Sprchy 1 SK5 

Sklad 4 2xLK2, 2xLK1 

Zázemí pro pracovníky 8 BK1 

 

2.7.2 Plochy a skládky zařízení staveniště 

       Protože větší část areálu fakulty je zatravněna, budou pro skládky použity pouze 
prostory zbudované komunikace a ve vyšší fázi výstavby i prostory budovaného 
objektu. Není tedy nutné hutnit žádné plochy. 

       Pro skladování drobnějšího nářadí a mechanizace budou sloužit uzamykatelné 
skladové kontejnery na sociální zázemí stavby. Skladování sypkých materiálů, výztuže 
a keramických tvárnic bude na výše zmíněných plochách stávající komunikaci. Výztuž 
bude ve vyšším stádiu výstavby pomocí jeřábu ukládána přímo z nákladního automobilu 
na plochu budovaného objektu, aby se ušetřila skladovací plocha. 

       Výztuž bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu poškození jak mechanicky tak 
vlivem povětrnostních podmínek. Sypké hmoty se nebudou skladovat do větší výšky 
než 2 m. Pro palety s tvárnicemi je maximální povolená výška skladování 1,8 m. 
Vytěžená zemina, stejně jako vybouraná suť nebude skladována na staveništi, ale přímo 
odvážena na skládky mimo areál. 

 

2.8 Napojení na inženýrské sítě a dimenze staveništních přípojek 

2.8.1 Voda 
Voda, která je uvažována pro potřeby stavby, je pro hygienické účely zaměstnanců 
a mokré procesy prováděné na stavbě. Navržená dimenze staveništní přípojky je 2palce 
(50 mm). 
 
2.8.2 Elektrická energie 
Buňky zařízení staveniště budou napojeny na provizorní přípojku staveniště, která 
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bude napojena na trvalou přípojku budov. Dalšími hlavními prvky pro přípoj elektrické 
energie jsou výtahy, míchací centrum, a drobné stroje. Navržená dimenze staveništní 
přípojky je 112,7 kW. 
 
2.8.3 Kanalizace 
Buňky zařízení staveniště budou napojeny na provizorní přípojku staveniště, která 
je napojena do páteřní přípojky splaškové kanalizace stávající stavby. Navržená 
dimenze je 110 mm. Odvod z odpadní jímky na oplach je navržen na průměr 80 mm. 
 

2.9 Ostraha staveniště 
Z hlediska značného rozsahu staveniště a reálnému nebezpečí vniku cizí osoby 
z budovy školy tak z okolních objektů kolem staveniště a protože část zakázek bude 
řešena subdodávkami, bude na staveništi hlídat bezpečnostní služba. Z tohoto důvodu 
mohou zůstat stavební stroje na stavbě i přes noc. 
 

2.10 Osvětlení staveniště 
Nepředpokládají se práce v noci, takže není nutné zajišťovat staveniště osvětlením. 
 

2.11 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a 
ochrany zdraví 
Při výstavbě bude stavební společnost dodržovat platné vyhlášky a směrnice pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon 309/ 
2006 Sb. § 15 a NV 591/ 2006 Sb. a 362/2005 Sb. a její přílohy č.1 – Další požadavky 
na 
staveniště. 
 

2.12 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Musíme především zamezit úniku ropných a jiných látek, zamezit prašnosti v okolí 
stavby a to např. skrápěním komunikace. Abychom zamezily kontaminaci zeminy, bude 
se doplňování paliva provádět u nejbližší benzinové pumpy. Na staveništi budou 
umístěny kontejnery na odpad. Odpad má své dané místo. Musíme ho třídit, aby ho bylo 
možné odevzdat do sběrných surovin. Bude vedena řádná evidence o odpadu, která se 
při předání stavby dokládá. 
 

VÝPOČET MNOŽSTVÍ BUN ĚK PRO ETAPY VÝSTAVBY  

• VEDOUCÍ STAVBY         
15-20 m2        KONTEJNER BK1 : 2,5 x 6 = 15 m2   

Pro vedení stavby budou po celou dobu výstavby 2 x kontejner BK1 
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• MISTŘI 
8-12 m2        KONTEJNER BK1 : 2,5 x 6 = 15 m2   

Pro první čtyři fáze výstaby bude postačovat 1 x kontejner BK1 

Pro poslední fázi : 2 x kontejner BK1 

• OSTATNÍ PRACOVNÍCI 
5-8 m2          KONTEJNER BK1 : 2,5 x 6 = 15 m2   

             I. etapa    5.8.13-4.10.13         2 x kontejner BK1 

II. etapa   7.10.13-8.11.13       4 x kontejner BK1 

III. etapa  11.11.13-28.3.14     6 x kontejner BK1 

IV. etapa  30.3.14-22.8.14       4 x kontejner BK1 

V. etapa   25.8.14-28.11.14     8 x kontejner BK1 

 

• KONTEJNERY PRO SKLADOVÁNÍ 
I. a II. etapa        2 x kontejner LK2 

III. a IV. etapa    1 x kontejner LK1 + 2 x kontejner LK2 

V. etapa             2 x kontejner LK1 + 2 x kontejner LK2 

 

• KONTEJNERY PRO SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 
Po celou dobu výstavby budou přítomny tyto buňky pro sociální zázemí: 

2 x kontejner SK2 – toalety pánské, pro vedení a pro pracovníky 

1 x kontejner SK5 – sprchy  

 

 

• CELKOVÝ PO ČET NA JEDNOTLIVÉ FÁZE 
            I. etapa    5.8.13-4.10.13          9 x kontejner  6 x 2,5 m 

II. etapa   7.10.13-8.11.13       11 x kontejner 6 x 2,5 m 

III. etapa  11.11.13-28.3.14     14 x kontejner 6 x 2,5 m 

IV. etapa  30.3.14-22.8.14       12 x kontejner 6 x 2,5 m 

V. etapa   25.8.14-28.11.14     18 x kontejner 6 x 2,5 m 
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Předmluva 

 

Technologie provádění pilot pr ůběžným šnekem (CFA) 

 

 „Piloty CFA (Continuous Flight Auger) jsou piloty vrtané průběžným spirálovým 

vrtákem (šnekem) s návaznou betonáží od paty piloty. Jde o moderní technologii prováděni 

pilot, která v posledních desetiletích prodělala velký rozvoj, hlavně co se týče velikosti a 

hloubky nosných pilot, ale i použitelnosti této metody v široké škále zemin. Zařízení CFA 

umožňuje vrtaní pilot o průměru od 600 do 1400 mm až do hloubky 30 m. Piloty CFA 

nejsou typickým představitelem pilot typu replacement, kombinuji výhody beraněných pilot 

s všestranností pilot vrtaných. Vrtaní je možné do zemin suchých i zvodnělých, sypkých 

nebo soudržných, ale i do méně únosných zvětralých skalních podloží.“  

   Citace z článku „Návrh hlubinného založení mostu v několika variantách“ 

od Ing. Michal Doněk, VUT v Brně, FAST, Ústav geotechniky, Veveří 95, 66237 Brno, 

 

    Jedná se rychlou a efektivní metodu provádění pilot. Je to metoda tichá, bez vibrací. Je zde 

větší variabilita průměrů než u klasického vrtání, tedy je možná případná úspora materiálu. 

Průběžný šnek je tvořen závity přivařenými na středovou rouru s uzávěrem dna. Šnek se do 

zeminy zavrtá, aniž by byla zemina těžena. Z toho plyne, že vrt je neustále pažen zeminou a 

šnekem. Odpadá tedy nutnost dodatečné pažící konstrukce jako je to klasického vrtání.  

    Betonová směs je hnána přes čerpadlo středovou rourou průběžného šneka do vrtu. 

V průběhu betonáže se šnek za neustálé rotace průběžně vytahuje z vrtu rychlostí, odpovídající 

objemu natlačeného betonu do uvolněného vrtu. Zabraňuje tak zasypání vrtu, která je neustále 

pažen. Armokoš se do piloty vrtu vkládá dodatečně, zatlačí se ne zavibruje, aby nedošlo 

k rozmísení směsi. 

                                                                                        Zdroj: www.zakladani.cz/cz/piloty 
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Piloty STARSOL 

  

Jsou příkladem nového, nejprogresivnějšího typu CFA pilot, o průměru 60 až 120 cm, 

vyvinutého firmou SOLETANCHE BACHY. Vrtání se provádí průběžným spirálovým vrtákem 

najednou na celou hloubku a následující betonáž probíhá při vytahování vrtáku tlakově. Patu 

piloty je možno zavrtat i do velmi tvrdé horniny a vysoká kvalita betonáže je zaručena 

originálním řešením.       

 

Celý výrobní postup je elektronicky monitorován a automaticky zaznamenáván systémem 

ENPASOL®. Výroba je mimořádně rychlá, únosnost pilot vyšší než u běžných vrtaných pilot a 

jejich kvalita snadno ověřitelná. 

                                                          Zdroj : www.soletanche.cz/technologie_piloty/?l= 

 

 

   Objevila jsem na stránkách firmy SOLETANCHE Česká republika  s.r.o. 

(www.soletanche.cz) metodu vrtání pilot STARSOL. Jedná se o metodu vyvinutou  ve Francii, 

kde sídlí mateřská společnost společností SOLETANCHE, s.r.o. a SOLHYDRO, s.r.o. firma 

Soletanche Bachy. Zaujala mě a proto jsem se rozhodla kontaktovat pracovníka firmy 

SOLETANCHE o pár informací k této metodě. Ten mě odkázal na slovenskou sesterskou 

společnost SOLHYDRO, s.r.o., kde mi ochotně poskytli podrobné informace i podklady ke 

strojům.  Po prostudování těchto materiálů, jsem se rozhodla tuto metodu nevyužít a to 

z jednoho prostého důvodu. I přesto, že na stránkách firmy je uveden průměr až do 1,2m, stroje 

ve vlastnictví firmy byli pouze pro vrtání do průměru 1,0m.  Je tedy zřejmé, že by bylo nutné 

dovézt stroj z nejbližší okolní země, která této metody využívá a to by s největší 

pravděpodobností bylo Německo. Proto z finančních důvodů použiji klasickou metodu CFA. 

Ovšem metoda jako taková mi přišla velice zajímavá a proto ji alespoň na okraj uvedu.  

 

    Na obrázku níže je ukázán postup a popis jednotlivých etap s označením podstatného rozdílu 

mezi klasickou pilotáží CFA pilot a pilot STARSOL. 
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Tento obrázek je platný jak pro CFA tak pro CFA STARSOL piloty. Rozdíl může být pouze 
v typu řídící jednotky. Ovšem u současných moderních strojů je řídící jednotka vždy, liší se 
pouze značkou nebo výrobcem. 
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Poznámka: 

   Protože plocha budoucího objektu SO101 je podsklepena dvěma patry historických sklepů 
zbudovaných z cihel je nutné před započetím prací pro provádění pilot zastojkovat sklepní 
klenby pomocí stojek a tím zvýšit únosnost pro pohyb strojů na povrchu a také zvýšit odolnost 
proti rázům vznikajících při práci strojů. I přes toto opatření bude potřeba velice pečlivě 
dodržovat určenou trasu pro pohyb stroje, především pro vrtnou soupravu, která se hmotností 
pohybuje v desítkách tun.  Tato trasa je určena tak, aby se přes plochy sklepů vůbec souprava 
nepřepravovala. Přejezdy jsou určeny nad spojovacími chodbami a schodišti. Jedná se nejužší 
místa, které budou zastojkovány hustěji. Je zde také možnost tento prostor nad chodbami na 
povrchu zpevnit pomocí provizorních ocelových přejezdů, které roznesou zatížení stroje do 
zeminy v okolí a tím pádem zmenší tlaky na podzemní konstrukci. 

   Chtěla jsem využít pro provádění pilot nejprve metodu CFA vrtání průběžným šnekem. 
Bohužel hmotnost celé soupravy se pohybuje kolem 100 tun. Na rozdíl o souprav pro tento druh 
vrtání jsou soupravy pro klasické vrtání s výpažnicí více jak o polovinu lehčí. Ovšem jsem měla 
již zpracováno vše pro CFA metodu, takže tento materiál zde ponechám jako alternativu a 
přidám klasické vrtání pilot pažených ocelovou výpažnicí. 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifika ční údaje 

Název stavby: VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií 
Místo stavby:     FIT VUT v Brně 

                                             Božetěchova 1/3       

                                             BRNO – Královo pole 

 Kraj  :                                   Jihomoravský,    (Okres: Brno – město) 

Katastrální území :            Královo Pole (611484) 
Stavebník (investor) :      Vysoké učení technické v Brně  

                                         Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
                                                 IČ: 00216305 

                                         DIČ: CZ 00216305 
      Zastoupené:     Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem   

       Zastoupení ve věcech technických :  Ing. Vojtěch Gren 

 Charakter stavby :  Dostavba v uzavřeném areálu 

Dodavatel stavby :  Bude stanoven výběrovým řízením 

       Kontaktní osoba:         Ing. Vojtěch Gren 

                                         Tel: 541145344 
                    Email: gren@ro.vutbr.cz 
Projektant :    ATELIER  2002,  s.r.o. 

         Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 

         Statutární orgán:  

                                                    Ing.arch.Vladislav Vrána 

      IČO : 26 89 72 70 

            DIČ :  CZ 26 89 72 70 

    Ve spolupráci s „Architektonickou kanceláří Burian & Křivinka“,  

                 Ing.arch. Aleš Burian 

                Pod vinohrady 703, 664 34 Kuřim 

                IČO:  121 96 584 

                DIČ :  CZ 5601292257 

    Zahájení akce:                     5.8. 2013 

    Ukončení akce:                   28.11. 2014 
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    Parcelní čísla:                       594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 595/2, 

                                                    594/2,  594/20, 594/1,  

 

Rozměrové charakteristiky objektu SO101 Pavilon výzkumného centra (budova 
Q): 

• Půdorysné rozměry:   Pravoúhlý lichoběžník  51,56x13,625m  
• Nejvyšší bod objektu:  +10,76m ( vrchol 4.NP přístřešek pro vzduchotechniku) 
• Zastavěná plocha objektu:  664,01m2 
• Obestavěný prostor objektu:  11145,407 m3 

 

1.2. Obecné informace 
   Pozemek určený k zástavbě tvoří územní rezervu areálu fakulty, která vznikla 
demolicí zchátralého objektu, který byl historickou součástí bývalého královopolského 
pivovaru. Pod pozemkem jsou historické pivovarské sklepy, které zasahují nejenom pod 
plochy v areálu fakulty, ale i pod sousední pozemek 592/1. V  nedávné minulosti, v 
průběhu nedávno dokončené rekonstrukce areálu, byly sklepení spolu se dvěma objekty 
bývalého pivovaru prohlášeny kulturní památkou. 

            Sklepy byly částečně zaplavené vodou, částečně zavaleny sutí a odpadky. 
V současné době jsou sklepy vyklizeny, je vyčerpána voda a je provedeno havarijní 
čerpání pro zamezení dalšímu zatopování sklepů. V případě, že bude voda ze sklepení 
čerpána, bude jímána do nádrží zavlažovacího systému. Dále je již provedeno základní 
provozní osvětlení a nucené větrání.  

   Nově navržený objekt Výzkumného centra informačních technologií navazuje na 
novou pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní 
objekt, nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu 
bývalého pivovarského hvozdu. 

   Hlavní  vstup do objektu výzkumného centra bude z jihu z ulice Kolárova. 

        V pavilonu výzkumného centra budou umístěna vědecko-výzkumná pracoviště řešící 
výzkumné úkoly v návaznosti na vlastní vědecko-výzkumná pracoviště fakulty. 

   V 1. nadzemním podlaží objektu se předpokládá umístění serveroven, kde bude nutno 
zajistit bezpečnost dat jednotlivých uživatelů prostorovým rozdělením serverovny 
na uzamykatelné boxy. Dále zde bude situováno zázemí pracoven technických 
pracovníků zajišťujících bezpečný chod zařízení. V přízemí je vstup do budovy 
z venkovních ploch areálu. 

   Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou situovány flexibilní vědecko-výzkumné laboratoře, 
přístup je kontrolován z recepce umístěné v komunikační hale ve 2. podlaží. Do 
komunikační haly ústí nový spojovací krček zajišťující spojení s prostory laboratoří 
fakulty, ale i do stravovacího a společenského zázemí areálu. Součástí řešení je 
spojovací krček do objektu "Zámečku". Součástí tohoto spojovacího krčku je i výtah 
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zajišťující bezbariérové propojení do obou podlaží tohoto objektu. Ve třetím podlaží 
jsou umístěny laboratoře. 

    Pod pozemkem určeným k zástavbě se nacházejí historické pivovarské sklepy, pro 
které v současné době hledá VUT využití. V rámci stavby bude řešeno odpovídající 
komunikační napojení sklepních prostor pro jejich budoucí společenské nebo kulturní 
využití. 

1.2.1 Architektonické řešení 

   Na pozemku 594/11, označeném „Q“, stál jeden z objektů bývalého pivovaru, ze 
kterého se zachovala barokní jižní obvodová stěna a západní obvodová stěna, dnes 
uzavírající areál a podzemní prostory bývalé ledárny, která bude ponechána v podobě 
historického torza, což bude podpořeno povrchovou úpravou, která bude pouze 
konzervovat současný stav zatřením spár 

  Nově navržený objekt „Výzkumného centra informačních technologií“ navazuje na 
novou pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní 
objekt, nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu 
bývalého pivovarského hvozdu. Objekt má lichoběžníkový tvar, bude propojen se 
sklepními prostory technickým koridorem, stejně tak se stávajícím objektem „L“. 
Spojovací krček bude spojovat objekt „Q“ se zámečkem. 

   Objekt má teda 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží, přičemž 4NP slouží z části 
jako otevřená terasa a z části jako strojovna vzduchotechniky. Plášť je z větší části 
tvořen prosklenými plochami. Betonové prvky jsou ponechány viditelné. 

 
1.2.2 Technické řešení 

  Objekt výzkumného centra má celkovou plochu 664,01m2. Jedná se objekt částečně 
podsklepený, který ale využívá stávajících 2 podlaží sklepních historických prostor, se  
3 nadzemními podlažími a částečně se 4NP. Objekt je založen na železobetonových 
vrtaných pilotách, které v horní části obsahují výztuž pro interakci se základovou 
deskou, a základové desce. Železobetonová vana suterénu je navržena jako neizolovaná 
konstrukce z vodonepropustného betonu s těsnícími spárami proti zvýšené zemní 
vlhkosti a slabé tlakové vodě. 

   Nosná kostra objektu je tvořena monolitickým železobetonovým deskovým skeletem, 
který je v příčném směru jednotraktem s osovou vzdáleností sloupů 10,2m a 
v podélném směru vícetraktem s jedenácti poli po 3,6m a kosým polem při jižním štítu, 
kde kratší vzdálenost odpovídá osové vzdálenosti podélných polí. Konstrukční výška 
nadzemních podlaží ne 3,6m.  Vodorovná tuhost bude zajištěna železobetonovou stěnou 
v severním štítu, kolmými schodišťovými stěnami a souvisejícími stěnami výtahových 
šachet. Schodiště je deskové monolitické s vázanou žebírkovou betonářskou výztuží. 

   Stropní desky jsou částečně dodatečně předpínané. 
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2. Materiály 
2.1Materiály  

• Beton pro piloty je navržen  C25/30-XC2 a výztuž třídy B500A - armokoše. 
 
Piloty 

• beton   ( (18x15+12x6+9x1)*1,2+(7,5+7,0+5,5)*0,9)*1,05= 519,25 m3 
5% objemu navíc kvůli hluchému vrtání – zde bude provedena betonáž delší než je předepsaná délka 
piloty, kvůli znehodnocení hlav pilot napadanou zeminou z nezapaženého vrtu, které se před zahájením 
prováděním  základů vybourají. 

   Betonová směs bude dopravována na staveniště autodomíchávačem z betonárny a čerpadlem 
přes soupravu pro CFA piloty do vrtu 

Pro piloty průměru 1,2m :  dl. 15m -18 ks o objemu 16,96m3 = 305,28 m3 

                                                dl. 12m - 6 ks o objemu13,57m3 =  81,42 m3 

                                                dl. 9m - 1 ks o objemu  10,18m3 = 10,18 m3 

Pro piloty průměru 0,9m : dl. 7,5m - 1 ks o objemu 4,77m3 = 4,77 m3 

                                                dl.7,0m - 1 ks o objemu 4,45m3 = 4,45m3 

                                                dl. 5,5m -2 ks o objemu 3,5m3 = 7,0m3 

 

• výztuž: jakost B500A;    45kg/m3  -> 401,31 x 45 = 18 058,95 kg 

   Výztuž bude dopravena na staveniště nesvařena ve svazcích přípravených prutů (připravené 
nastříhané délky) dle PD. Jednotlivé zkompletované koše jsou v tomto počtu a rozměrech: 

Pro piloty průměru 1,2m :  dl. 15m -18 ks o hmotnosti 763,2 kg/ks  

                                                dl. 12m - 6 ks o hmotnosti 610,73 kg/ks  

                                                dl. 9m - 1 ks o  hmotnosti 458,04 kg /ks 

Pro piloty průměru 0,9m : dl. 7,5m - 1 ks o hmotnosti 214,71 kg/ks 

                                                dl.7,0m - 1 ks o hmotnosti 200,39 kg/ks 

                                                dl. 5,5m -2 ks o  hmotnosti 157,45 kg/ks 

• latě pro bednění : Pro 25 ks pilot 1,2m průměr -> 1,5*4*25= 150 m 
                                 Pro 4 ks pilot 0,9m průměr -> 1,2*4*4= 19,2 m 
                                 Celkem 169,2m -> 29 ks 6-metrových latí 
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Potřeba dopravních prostředků: 

Pro dovoz výztuže bude dostačovat pouze jeden nákladní automobil  
Nosnost automobilu je 29500 kg a potřebná výztuž pro tuto etapu je 18058,95 kg. 
Doprava betonové směsi: 

Max rychlost po městě – 50 km/h -> doba jízdy  cca 5 min 

Objem bubnu – 9 m3 

Celkový objem – 494,52 m3  

             Rychlost  čerpadla 84m3/hod -> 84/60 = 1,4 m3/min  

 

Objem prvku (m3) Doba čerpání směsi (min) 

16,96 12 

13,57 10 

10,18 7 

4,77  3 

4,45   3 

3,5 2,5 

 

Výpočet celkové potřeby mixů: 494,52/9= 55 mixů celkem 

Průměrná doba vrtání pilot je cca 15 minut + betonáž 12 minut na nejdelší pilotu (15m). 

Tedy berme obecně 1m za 1 minutu.  

15m dlouhá : vrtání + betonáž = 15+12 = 27 minut, na objem potřeba 2 mixy/kus 

12m dlouhá : vrtání + betonáž = 12+10 = 22 minut, na objem potřeba 2 mixy/kus 

9m dlouhá : vrtání + betonáž = 9+7 = 16 minut, na objem potřeba 2mixy/kus 

7,5m dlouhá : vrtání + betonáž = 8+3= 11 munut, na objem potřeba 1 mix/kus 

5,5m dlouhá : vrtání + betonáž= 6+3= 9 minut, na objem potřeba 1 mix/kus 

7,0m  dlouhá: vrtání + betonáž= 7+3= 10 minut, na objem potřeba 1 mix/kus 
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Specifikace betonu: 

vývoj pevnosti  betonu pomalý

vývin tepla  během 

hydratace
nízký

typ použi tého bednění výpažnice

způsob dopravy na  

s tavbu
mix

způsob ukládky do 

bednění
mix

způsob hutnění ponorný vibrátor

požadavky na  ošetření 

mladého betonu
znemožnění odparu

zimní betonáž nutno zpracovat TP

horní mez frakce
22

omezení vzniku 

neřízených trhl in 

mladého betonu

ano

max. vodní součini tel 0,55 druh cementu CEM II

konzis tence betonové 

směs i
S4

Druh konstrukce Piloty

min. množství cemetu 

(kg/m
3
)

Druh konstrukce Piloty

Stupeň vl ivu prostředí 

dle    ČSN EN 206-1

Odolnost proti  

průsaku vody dle ČSN 

EN 12390-8 

kategorie obsahu 

chloridů

280

XC2

50 mm

Cl  0,4

 

           2.2Doprava 

   Jak bylo již výše zmíněno, armokoše budou na stavbu dopraveny po částech, poté na 
místě svařeny proškolenými pracovníky (svářeči) a to z důvodu úspory financí. Výztuž 
pro piloty bude ukládána na skládku a odtud bude ihned odebírána pracovníky, svářena 
do celku a ukládána do vrtu. Doprava výztuže (ve svazcích) ze skládky na místo svaření  
bude pomocí  jeřábu. Bude snaha vytvořit výrobní místo co nejblíže skládce. Svařené 
armokoše budou opět pomocí jeřábu uloženy na skládku. 
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Obr. 1.  Trasa z armovny na staveniště, výztuž dopravena na nákladním automobilu Tahač MAN TGA 
18.413 FLLS/N+ návěs Schwarzmüller SPA 3/E . Adresa :  ARMOSPOL CZ s.r.o., Myslínova 1377/75  
612 00  Brno-Královo Pole 

  Beton pro piloty bude dopravován na stavbu pomocí autodomíchávačů. Dle 
požadavku PD bude u některých pilot prováděno hluché vrtání.  Délka vrtu je ve většině 
případů 15 m. Pro pro provádění pilot je zvolena metoda CFA je směs 
z autodomíchávače přes čerpadlo tlačena do dutého průběžného šneku soupravy a tudy 
přímo do vrtu. Při druhé variantě vrtání bude směs ukládána do vrtu přímo 
z autodomíchávače sypákovou rourou. 
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Obr. 2 Trasa z betonárky na staveniště. Doprava směsi je realizována autodomíchávači Basic Line o 
objemu 9m3

. Beton dovážen od TBG BETONMIX a.s. Křižíkova 68e, 61200, Brno 
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   Samotná vrtná souprava bude na stavbu dopravena pomocí nákladního automobilu 
s návěsem pro těžkou a nadrozměrnou dopravu. Její komponenty doveze dodatečný 
nákladní automobil pro běžnou dopravu. 

   Ocelová výpažnice pro metodu klasických vrtaných pilot bude dovezena na 
nákladním automobilu. S objemem betonové směsi se počítá s odpadem kvůli 
hluchému vrtání, takže bude dostačující pouze jedna výpažnice (je potřeba pouze u 
některých vrtů, jinak geologická skladba umožňuje vrtání bez výpažnice)  

 
          2.3 Skladování 

   Veškerý materiál pro piloty bude uskladněn v předem určených skladech (to platí i pro nářadí 
a drobnou mechanizaci) a na předem určených skládkách.  Protože se předpokládá průběžné 
odebírání zhotoveného armokoše přímo od svářeče, není nutné řešit meziskladování polotovaru. 
Jen je důležité, aby poloha svařování armokoše byla vhodná pro budoucí upnutí na jeřáb a 
snadnější manipulaci. 

 

3. Převzetí staveniště – pracoviště 
    Hlavní zhotovitel již převzal staveniště od investora a pracoviště předal subdodavateli 
určenému pro provedení vrtaných pilot. Protože se jedná o práci předcházející před zemními 
pracemi je nutné pouze zkontrolovat kompletní odstranění stávajícího betonového povrchu, tedy 
zkontrolovat, zda jsou dokončené přidružené bourací práce. Také se zkontroluje zastojkování 
sklepních prostor, které má zlepšit jejich stabilitu a únosnost.  Kontrolu kompletnosti 
předchozích prací a samotné převzetí staveniště provádí stavbyvedoucí. Kontrola se týká pouze 
odstranění vybouraných konstrukcí z plochy budoucího objektu, pokud bude vybouraný 
materiál v těchto prostorách, je nutné jej odstranit  než bude vrtná souprava dopravena na místo 
prací. 

    Co se týká zařízení staveniště, je nutné zkontrolovat jeho připravenost pro tuto etapu- sklady 
a přístup pracovníků k nim; volné plochy pro skladované materiály a jejich kvalita; hygienické 
zázemí pro pracovníky; nutná mechanizace pro prováděné práce; komunikace pro bezpečný 
pohyb strojů i pracovníků. 

    Subdodavateli a jeho pracovníkům musí být umožněn bezproblémový vstup na pracoviště i 
staveniště a také přístup ke zdroji vody a elektrické energie. 

   O předání staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 

     

4. Pracovní podmínky 

      4,1 – Staveniště a soc. zázemí                            
Detailní popis staveniště je popsán v oddíle 2. Technická zpráva zařízení staveniště. 
      Detailní popis sociálního zázemí je popsán v oddíle 7. Provozní a hygienické 
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zařízení staveniště. 
 
            4,2- Teplota, povětrnostní podmínky   

    Brno se nachází ve větrné oblasti  II –  průměrná rychlost větru je 25 m/s.  
    Průběh stavby od bouracích prací po dokončení horní hrubé stavby je od srpna 2013 
do srpna 2014. Konkrétně provádění pilot bude probíhat v září 2013. Průměrná teplota 
v Brně je 13,8°C 

      4.3-  Instruktáž  
     Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v  daném odvětví. Je také 
nutné,  aby byli pracovníci podrobeni instruktáži, kde podepíší prohlášení o seznámení s 
danou problematikou. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za 
následek odstoupení od smlouvy ze strany investora, penalizace za nedodržení  a 
případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

 

5. Personální obsazení 
Na provádění pilot bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude  

také kontrolovat, zda se vrtají piloty v PD určených místech; zda provádění probíhá dle 
daného postupu; dodržování bezpečnosti při práci a také kvalitu betonu, svařených 
armokošů a jejich ukládání. 

Počet pracovníků:  1x geodet 
                                  1x řidič vrtné soupravy 
                                  1x strojník - jeřáb  
                                  2x svářeč – musí doložit svářečský průkaz + státní zkouška 
                                  2x dělník -  pro vytýčení bodů, kde se bude vrtat  
                                                    - pomoc při svařování 
                                                    - vázání břemen na jeřáb a jejich sundání 
                                   2x řidič autodomichavače 
                                   1x řidič čerpadla 
                                   2x řidič nákladního automobilu 
 

 

6. Stroje a pomůcky 
6.1Stroje a drobná mechanizace 

6.1.1.a)  Vrtná souprava Soilmec SF-120 pro vrtání pilot CFA  ……..……...……….….. 1x 
Váha soupravy:                                     100000 kg 
Výška soupravy :                                  36,5 m 
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Převozní šířka :                                     3,00 m 
Provozní šířka :                                     4,20 m 
Délka soupravy :                                  9,217 m 
Max průměr vrtu                                 1200 mm 
Max. hloubka vrtu                               31m 
Pažnicové kolony:                               620 mm, 880 mm, 1220 mm 

6.1.1.b) vrtná souprava Bauer BG 18 H…………………………………………………………1x 
Váha soupravy:                                  457000 kg 
Výška soupravy :                               18,0 m 
Převozní šířka :                                  3,00 m 
Provozní šířka :                                 4,00 m 
Délka soupravy :                               7.11 m 
Max průměr vrtu                               1200 mm 
Max. hloubka vrtu                            21,26m 

6.1.2. Autodomichavač Basic Line AM9C………………….………………….…….……….. 2x 
Jmenovitý objem:                               9m3. 

Geometrický objem:                          15660 l 
Max hmotnost celková                      33 t 
Výkon motoru                                     267 kW 

6.1.3. Čerpadlo betonu Soilmec SP-80………………………………………………….…….. 1x 
Jmenovitý výkon:                                 95 kW 
Průměr válce                                        230 mm 
Zdvih válce                                          1200 mm 
Přemístění                                            50 l 
Objem zásobníku                                  600 l 
Počet cyklů za minutu                           28 
Tlak kompresoru                                  10 bar 
Dodávka                                              84 m3/hod 
Průměr trubky                                      5“ – 6“ 
Hmotnost                                            8000 kg 

6.1.4. Tahač MAN 41.530 BLS 
       Návěs Goldhofer STZ-VH-6-69/80 ( 2+4 ) XLE ……………………………….1x 
Užitečná hmotnost                                 69,5 t 
Délka soupravy                                     23,332-29,875 m 
Šířka                                                    1,35+0,6 m na každé straně možnost přidat         
Ložná výška návěsu                              0,65 m 

6.1.5  Tahač MAN TGA 18.413 FLLS/N 
        Návěs Schwarzmüller SPA 3/E ……………………………………………… 2x 
Užitečná hmotnost                                29 t 
Délka  soupravy                                    16,495 m 
Šířka                                                   2,25 m 
Ložná výška návěsu                              1,005 m 

6.1.5. Vysokozdvižný vozík s teleskop. ramenem  JCB-TLT 35D 4x4………………..…. 1x 
Výkon motoru                                        46 kW 
Hmotnost stroje                                    5500 kg 
Obsah lžíce                                              0,6 m3 
Nosnost do plné výšky                          2750 kg 
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Rychlost pojezdu                                    18 km/h 
6.1.6    Samosestavitelný jeřáb Liebherr 65 K………………………………..……………. 1x 

Výška                                                     35 m 
Šířka podstavce                                      4,2 x 4,2 m 
Délka ramene                                         30 m 
Nosnost ve vzdálenosti : 14 m           4500 kg 
                                       28 m            2370 kg 
                                       35 m            1800 kg 

6.1.7 Míchačka POWER TEC 200L/230V/L………………………..…………………… 1x 
Hmotnost                                                87 kg 
Geometrický objem                                 200 l 
Pracovní objem                                       145 l 
Výkon motoru                                        700 W 
Napětí                                                    230 V 

6.1.8 Svářečka KITin 2040 MIGEURO………………………………………..……….. 1x 
Vstupní napětí                                         50/60 Hz 1x230 V ± 15% 
Jištění - pomalé                                       16 A 
Rozsah svařovacího proudu                  20-150 A (CO2), 20-170 A (Ar+CO2) 
Síťový proud/příkon 60%                       12 A/5,3 kVA 
Napětí na prázdno                                  22-31 V 
Rychlost podávání drátu                        1-11 m/min. 
Rozměry                                                    470x200x310 mm 
Hmotnost                                                  13 kg 

6.1.9    Ruční motorová pila STIHL MS 311………………………………………………………. 1x 
Zdvihový objem                                     59 cm3 
Výkon kW/k                                           3,1/4,2  
Hmotnost                                                           6,4 kg 
Hodnota vibrací                                     4/4 m/s2 
Hladina akustického tlaku                      105 dB 
Hladina akustického výkonu                   115 dB 
Poměr hmotnost výkon                          2,1 kg/kW 

6.1.10 Teodolit elektronický FET 120……………………………..………………………. 1x 
Hmotnost                                                 4,8 kg 
Výška                                                      155 mm 
Zvětšení                                                  30 x 
Rozlišovací schopnost                                2,5“ 
Nejkratší zaostřovací vzdálenost                 1,3 m 
Úhel měření                                            400gon/360° 
Nejmenší jednotka                                   10“ 
Přesnost                                                 20“ 
Napájení                                                 4x1,5 V AA 
Operační čas                                            15 h 
Teplotní rozsah                                       -20°C  až 50°C 

6.1.11 Nivelační přístroj FAL 24………………………………….…………………..…….. 1x 
Hmotnost                                             1,3 kg 
Zvětšení                                                24 x 
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Nejkratší zaostřovací vzdálenost     0,3 m 
Přesnost nastavení                             ± 0,5‘ 
Citlivost bublinky                                8‘/2 mm 
Odchylka                                              2 mm 
Úhel měření                                        400gon/360° 
Odstupňování kruhu                          1°/ 1 gon 

6.1.12 Vysokotlaký čistič KÄRCHER K 3.550……………………………………... 3x 
Napětí :                                            240 V 
Příkon :                                            1,8 kW 
Max. přívodní teplota :                    40°C 
Průtok :                                            420 l/h 
Tlak :                                               20-120 bar 
Hmotnost (bez příslušenství)           12,6 kg 
Rozměry (D x Š x V) :                     330 x 325 x 876 mm 
 
6.2. Nářadí 
Teleskopická tyč, trojnožka, palice, kladivo, lopata, měřící pásmo, kolečko ,hladítko 

 

7. Pracovní postup 

1)Vytýčení  polohy pilot 

I. Geodetické zaměření 
Přesná poloha piloty bude zaměřena geodetem. Ten dle PD vytýčí a určí přesně středy 
jednotlivých pilot. Tyto body budou vytýčeni pomocí značky z betonářské oceli 
v úrovni terénu, která bude přesahovat nad úroveň terénu 0,3m a vršek bude nastříkám 
načerveno kvůli dobré viditelnosti. 

II.  Zhotovení šablony 
Poté se provede šablona z betonu viz Obr. 1. Zhotoví se dřevěné bednění z dřevěných 
latí o rozměrech 1,5x1,5m pro piloty průměru 1200mm a 1,2x1,2m pro piloty průměru 
900mm. Průměr vnitřního kruhu musí být větší o 0,1m. Tedy budou dovezeny nařezané 
jednotlivé kusy papírového bednění sloupů pro piloty průměru 900mm (bednění bude 
průměru 1000mm). To stejné bude i pro piloty 1200mm průměru, ale protože se 
papírové bednění vyrábí pouze do průměru 1200mm budou jednotlivé kusy naříznuty a 
vložen do nich dřevěný klínek, který zvětší dostatečně jejich průměr. Betonová šablona 
bude mít tloušťku 200mm , je tedy nutné, aby bednění, jak vnitřní tak vnější bylo 
vysoké alespoň 250mm, aby se mohlo zatlačit do země, a směs nevytékala spodem ven. 

III.  Usazení šablony na místo určení 
Pro přesné usazení kruhové šablony se použije usazená betonářská výztuž umístěná ve 
středu piloty. Na ni se položí kříž zhotovený svařením dvou prutů ocelářské výztuže o 
průměru dané piloty+0,1m. Poté se osadí kruhové bednění, vycentruje dle přiloženého 
kříže a zatlačí se do země, aby nevybočilo. Poté se položí vnější čtvercové bednění. Zde 
už není nutné tak přesně centrovat. Stačí, aby alespoň „na oko“ byly všechny 
vzdálenosti stejné. Poté se i vnější bednění zatlačí do země. 

IV. Lití betonové šablony 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

72 

 

Směs připraví pracovníci v míchačce přítomné na stavbě.  Jedná so pouze o pomocnou 
betonovou konstrukci, takže na kvalitě směsi nezáleží. Pomocí koleček bude dopravena 
na místo určení a nalita do bednění, kde ji pracovníci opatrně rozhrnou, případně uhladí 
tak, aby nedošlo k pohybu bednění. Pokud by i přesto došlo k posunu, bude pro 
kontrolu polohy opět použit svařený kříž. 

V. Odstranění bednění 
Aby nedocházelo ke zbytečným prostojům a také proto, že se nejedná o stálou 
konstrukci, odbednění proběhne co nejdříve. Bude záležet na vnějších vlivech. 
Stavbyvedoucí sám uzná za vhodné, kdy je možné odbednit. 
 

 

2a) Provádění  pilot průběžným šnekem (CFA) 

I. Příprava před samotným vrtáním 
Stroj, který přijede na místo vrtání piloty se nejprve vycentruje (vrtací šnek se nachystá 
nad betonovou šablonu tak, aby roura pro betonáž byla nad střed označující tyčí).  Šnek 
se spustí na zem, zkontroluje se, zda poloha sedí, poté se tyč vytáhne a šnek se spustí na 
zem znovu.  Před zavrtáním musí být vrtná hlava vždy očištěna – pracovník ji očistí 
vodou pomocí tlakové pistole. 

II.  Vrtání 
Pohyb stroje při provádění pilot je uveden v příloze „ Výkres pohybu stroje při 
provádění pilot“.  Vrtmistr provádí vrt délky dané PD. Je to proškolený pracovník, který 
je obeznámen se strojem i jeho elektronikou. Celý proces je řízen přes počítač, který 
monitoruje průběh vrtání. Pro případ vzniklých komplikací musí být na stavbě přítomen 
geolog (pro případ změny geologického podloží)a geodet (pro případ, že by došlo 
k pohybu se šablonou ať při samotném vrtání nebo případně od pohybu ostatních strojů 
při vrtání).  Veškeré změny bude řešit stavbyvedoucí nebo jím určený pracovník. 
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Betonáž pilot 
I. Pro piloty bez hluchého vrtání :Po dovrtání do požadované hloubky  se šnek nevytahuje 

ven, ale zůstává ve vrtu společně s vrtanou zeminou a působí jako pažení vrtu. Pro 
betonáž je potřeba autodomíchávače, který betonovou směs sype do čerpadla Soilmec 
SP-80 a to tlačí betonovou směs přes potrubí do pilotážní soupravy (do dutého šneku) a 
tou je ukládána rovnou do vrtu za postupného vytahování šneku ven. Tak spolupůsobí 
betonová směs se šnekem jako pažení spolu. Při vytahování šneku se zemina, která se 
hromadí okolo vrtu, bude nakládat vysokozdvižným vozíkem a odvážet nákladními 
automobily na určené místo. 

II.  Pro piloty s hluchým vrtáním : Postup je stejný jako v případě A) , ale protože zde hrozí 
nebezpečí zasypání hlavy piloty zeminou a tudíž její znehodnocení od pohybů strojů 
během provádění této etapy, bude pilota vybetonována cca o 0,5 výše než je předepsáno 
v PD. 
 
Osazení armokošů 
Protože v této etapě je již přítomen jeřáb, bude armokoš do vrtu vkládán pomocí jeřábu 
a ne soupravou. Ta může mezitím přejít k vrtání další piloty. Armokoše bude jeřáb 
odebírat ze skládky.  Na skládce ji upevní vazač na hák jeřábu řetězem pomocí 
dvoubodového uchycení (prvek bude přepravován v horizontální poloze ne ve 
vertikální). Po přenesení na pracovní plochu bude prvek vazači odvázán a pomocí 
navrtaného otvoru ve vrchní části štětovnice připevněn na jeřáb, který jej pomalu 
zvedne do vertikální polohy. Poté pomůže vazač a další pracovník navést pažnici na 
místo uložení vodícími dřevěnými tyčemi délky 2m. Poté při ukládání do směsi stále 
navigují směr. Až přestane armokoš vlastní tíhou klesat, je možné použít na zatlačení na 
dno také rypadlo- jeho podkopovou lžíci. Tuto práci bude rypadlo provádět 
v zapatkovaném stavu. Nebude použito vibrování armokoše do betonové směsi 
z důvodu možnosti rozmísení směsi díky působení vibrací. Většina pilot se nachází 
v blízkosti sklepních prostor. I z toho důvodu nebude použit vibrátor, aby nedošlo 
k případnému porušení stávajících konstrukcí. 
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Obr. 2. Technologický postup provádění piloty průběžným šnekem ( CFA ) 
5a) zahájení vrtání; 5b) dokončení vrtání; 5c)betonáž piloty za současného vytahování průběžného šneku; 
 5d) vkládání armokoše do čerstvě vybetonované piloty, 5e) dokončení piloty 

 

2b) provádění vrtaných pilot s ocelovou výpažnící 

III.  Příprava před samotným vrtáním 
Stroj, který přijede na místo vrtání piloty, se nejprve vycentruje (vrtací šnek se nachystá 
nad betonovou šablonu tak, aby roura pro betonáž byla nad střed označující tyčí).  Šnek 
se spustí na zem, zkontroluje se, zda poloha sedí, poté se tyč vytáhne a šnek se spustí na 
zem znovu.  Před zavrtáním musí být vrtná hlava vždy očištěna – pracovník ji očistí 
vodou pomocí tlakové pistole. 
 

IV. Vrtání 
Pohyb stroje při provádění pilot je uveden v příloze „ Výkres pohybu stroje při 
provádění pilot“.  Vrtmistr provádí vrt délky dané PD. Je to proškolený pracovník, který 
je obeznámen se strojem i jeho elektronikou. Celý proces je řízen přes počítač, který 
monitoruje průběh vrtání. Pro případ vzniklých komplikací musí být na stavbě přítomen 
geolog (pro případ změny geologického podloží)a geodet (pro případ, že by došlo 
k pohybu se šablonou ať při samotném vrtání nebo případně od pohybu ostatních strojů 
při vrtání).  Veškeré změny bude řešit stavbyvedoucí nebo jím určený pracovník. 
U pilot, u kterých se se provádí hluché vrtání, se bude do vrtu také zavrtávat ocelová 
výpažnice. Je nutné kontrolovat dle PD, které to jsou. 
 
Osazení armokošů 
Protože v této etapě je již přítomen jeřáb, bude armokoš do vrtu vkládán pomocí jeřábu 
a ne soupravou. Ta může mezitím přejít k vrtání další piloty. Armokoše bude jeřáb 
odebírat ze skládky.  Na skládce ji upevní vazač na hák jeřábu řetězem pomocí 
dvoubodového uchycení (prvek bude přepravován v horizontální poloze ne ve 
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vertikální). Po přenesení na pracovní plochu bude prvek vazači odvázán a pomocí 
navrtaného otvoru ve vrchní části štětovnice připevněn na jeřáb, který jej pomalu 
zvedne do vertikální polohy. Poté pomůže vazač a další pracovník navést pažnici na 
místo uložení vodícími dřevěnými tyčemi délky 2m. Po usazení armokoše do vrtu se 
výztuž vycentruje pomocí dřevěných hranolů, které se po obvodu opřou o stěnu vrtu a 
z druhé strany o výztuž. Tyto hranoly se odstraní až bude vrt dostatečně vyplněn směsí 
a nebude docházet k výraznému posun výztuže díky betonové směsi. 
 
Betonáž pilot 

1. Pro piloty bez hluchého vrtání: Betonáž piloty bude provedena přímo 
z autodomíchavače, který nacouvá k vrtu, pomocí sypákové roury. Jedná se řídkou 
směs, kterou není nutno hutnit. 

2. Pro piloty s hluchým vrtáním : Postup je stejný jako v případě I) , ale protože zde hrozí 
nebezpečí zasypání hlavy piloty zeminou po vytažení ocelové výpažnice a tudíž její 
znehodnocení od pohybů strojů během provádění této etapy, bude pilota vybetonována 
cca o 0,5 výše než je předepsáno v PD.  

 

Obr. 3 .Technologický postup provádění vrtaných pilot pažených ocelovou pažnicí 
3a) zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu, 3b) dovrtání nezapažené části vrtu pod pažnicí 
3c) vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu, 3d) betonáž piloty, 3e) odpažování 
vybetonovaného vrtu 

8. Jakost a kontrola kvality 

• Kontrola vstupní 
- kompletnost provedených bouracích  prací; 
- připravenost pracoviště na tuto technologickou etapu; 
- kontrola oplocení;   
- kontrola geodetických bodů; 
- kontrola podkladů a stavebních dokumentů; 
- kontrola dopraveného materiálu pro piloty- jeho kompletnost, správnost; 
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- kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník 
 

• Kontrola mezioperační  
- kontrola správnosti geodetických podkladů; 
- kontrola oplocení;  
- kontrola souladu s inženýrsko-geologickým průzkumem; 
- kontrola poloh vyznačených betonovou šablonou; 
- kontrola správnosti provádění pilot- pozice hloubka vrtu; 
- kvalita betonové směsi; 
- správnost výztuže – kvalita, průměr, počet; 
- kontrola armokošů – rozměry, správnost spojů; 
- kontrola počtu a polohy dilatačních podložek; 
- kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník 
 

• Kontrola výstupní 
- počet vyhotovených pilot a geometrie prvků, délka vyčnívající výztuže 
- kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví  
Obecné požadavky: 

• I: Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m, v místech 
určených pro vjezd vozidel na staveniště bude brána opatřená zámkem a označena zákazem 
vstupu. 
2. Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní dopravu. 
3. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých komunikacích. 
4. Vnitrostaveništní komunikace musí být během výstavby udržovány bezpečné a dostatečně 
osvětlené. Průjezdný profil pro stroje a vozidla musí být o 0,30 m širší než nejširší plánované 
vozidlo i s nákladem, které se bude na komunikaci pohybovat. Komunikace pro pěší musí být o 
šířce 0,75 m jednosměrná, 1,5 m obousměrná. Podchodná výška min. 2,1 m. 
  Veškeré překážky na  
5. Při jakékoli manipulaci s materiály, pohybu strojů i dopravních prostředků se musí být dbáno 
na bezpečí pracovníků (ti musí mít OOPP a nevstupovat do trasy). 

• II: Zařízení pro rozvod energie 
 1. Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. Zařízení 
budou pravidelně kontrolována a revidována v předepsaných intervalech. Hlavní vypínač musí 
být přístupný, označený a zabezpečený proti neoprávněné manipulaci. 
2. Kabely nesmí být mechanicky namáhány, přejížděny, nesmí dojít k prodření o ostré 
 hrany – kabely budou opatřeni chráničkou. 
3. Hodnoty jištění spotřebičů musí odpovídat jejich příkonům. 
4. Zařízení musí být mimo provoz vypnuto ( případně uzamčeno). 
5. Poškozené zařízení nesmí být ponecháno v provozu 

• III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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1.Pracoviště ve výškách a hloubkách musí být pevná a stabilní a musí odolat povětrnostním 
vlivům, unést daný počet pracovníků a odolat maximálnímu zatížení, které na ni bude působit. 
2.Pracoviště bude kontrolováno v pravidelných intervalech a po mimořádných událostech 
 3.Materiál se skladuje dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Sklady 
s materiálem i s nářadím jsou uzamykatelné a přístup do nich mají pouze pověření pracovníci, 
aby nedošlo ke zcizení nebo z újmě na zdraví druhých osob nesprávnou manipulací.  
4. Práce musí být přerušeny, mohlo by-li dojít k ohrožení zdraví pracovníku nebo majetku 
z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovující stav konstrukce, stroje. 
5. Pokud dojde k nečekaným změnám počasí nebo geologických, hydrogeologických podmínek 
budou zajištěny nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce a ochrana zdraví. 

• IV: Úkoly účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce 
Stavbyvedoucí : 

- vést důslednou evidenci příchodů a odchodů pracovníků z pracoviště 
- zajišťovat pravidelná školení BOZ; školení BOZ nových zaměstnanců a seznámení s riziky na 
pracovišti 
- kontrola ,zda byla provedena lékařská prohlídka ; doložení o způsobilosti pro přidělené práce 
- vybavit pracovníky OOPP 
- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
- v případě pracovního úrazu zajistit zdravotní ošetření, sepsat protokol a informovat 
nadřízeného pracovníka 
- informovat podřízené o změnách a nových technologických postupech 
 
Mistr: 
- vybavit pracovníky OOPP 
- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
 
 
Vedoucí čety: 
- vybavit své pracovníky OOPP 
-zajistit realizaci všech opatření pro BOZ u svých pracovníků 
- při tom dbát pokynů od stavbyvedoucího nebo mistra 
 
Dělníci: 
-respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu, plnit příkazy svých nadřízených 
- absolvovat školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- dodržovat návody, pravidla a pokyny a technologické postupy 
- používat OOPP 
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Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti: 
• I: Obecné požadavky při používání strojů 

1. Pracovníci musí být seznámeni s návodem k obsluze, s pracovištěm ( jeho riziková místa a 
stupeň rozestavěnosti) 
2. při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu,  
3. Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými světly,  
4. Řidič stroje musí mít s pracovníkem, který jej naviguje smluvené signály 
5. Stroj musí být vybaven provozními doklady, evidenčním číslem, názvem provozovatele, 
bezpečnostními označeními, zařízeními pro zvukovou výstrahu a ochrannými opatřeními 
v nebezpečných místech stroje. 

• II: Stroje pro zemní práce  
1. Stroj pojíždí nebo vykonává činnost v takové vzdálenosti od okraje výkopů, aby s ohledem na 
únosnost půdy nedošlo ke zřícení. 
2. Při pohybu více strojů na pracovišti musí být zvýšená opatrnost, aby nedošlo ke kolizi 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou. Pokud nelze vyhnout manipulaci nad kabinou, v kabině nesmí být 
žádná fyzická osoba. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 

• III: Míchačky: 
1. Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena, 
2. Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu,  
3. Při vhazování obsahu do bubnu míchačky lopatou  se nesmí zasahovat dovnitř rotujícího 
bubnu 
4. Buben míchačky se čistí pouze, když je míchačka vypnutá 
5. Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje energie.  

• V. : Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení 
zkontroluje řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popř. je zajistí. 
2. Při přejímce a přepravě směsi musí být vozidlo v přehledném a  únosném místě bez překážek, 
které by znemožnily kontrolu nebo manipulaci. 

• VI: Čerpadla směsi 
1. Potrubí musí být vedeno tak, aby nezpůsobilo přetížení nebo nadměrné namáhání bednění a 
stěny výkopku 
2. Víko tlakové nádoby nelze otevírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu 
požívání. 
3. Vyústění potrubí musí být zajištěno, aby nedošlo ke zranění fyz. osob následkem jeho 
náhlého pohybu vlivem dynamických účinků. 
6. Pro dopravu směsi k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno: 
    a) přehýbat hadice, 
    b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány 
    c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru koncovky hadice 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

79 

 

8. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo byl přehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky. 
9. Dělený výložník- autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutné zbytečně přemisťovat  a 
aby byla dodržena vzdálenost od okraje výkopu 
10. V pracovní prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemisťování břemen 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla stabilizátory v soulady s návodem k používání 
13. Přemisťovat autočerpadlo jen se složeným výložníkem v přepravní poloze 

• XIV: Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  
1. Obsluha stroje musí zaznamenávat závady a odchylky a informovat i střídací obsluhu,  
2. proti samovolnému pohybu stroj po ukončení práce zajistit v souladu s návodem používání. 
Při přerušení práce min. zajistit ruční brzdou. 
 4. pokud se obsluha stroje chce vzdálit, musí zajistit stroj proti spuštění nebo přístupu 
nepovolané osoby. 

• XV: Přeprava strojů 
1. Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani poškození stroje. 
Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 
2. Při přepravě stroje se na ložné ploše dopravního prostředku nesmí pohybovat fyzické osoby. 
3. Při přepravě jsou stroje a zařízení na ložné ploše dostatečně zabezpečeny dle návodu 
k používání a mechanicky zajištěna proti posunu a převržení. 
4. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
5. Při najíždění stroje se v blízkosti nesmí nacházet žádná osoba kromě strojníka a osoby, která 
stroj na dopravní prostředek navádí. Ten stojí mimo trasu a na viditelném místě. 
 
Požadavky na organizaci a pracovní postupy 

• I: Skladování a manipulace s materiálem 
1. Materiál musí být skladován dle požadavků výrobce,  
2. Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození,  
3. Skládky materiálu musí být dostatečně únosné, 
4. Prvky skladovány nad sebou musí být vybaveny prokládky (ne kulatina),  
       Nepředpokládá se žádný materiál tohoto druhu 
5. při ručním odběru se smí materiál skladovat do max. výšky 2m, 

• II: Příprava před zahájením zemních prací  
1. Dle PD vytýčení trasy technické infrastruktury. A to jak výškově tak polohově.   
2. S druhy IS a jejich polohami a hloubkou uložená i s ochrannými pásmy musí být seznámena 
obsluha strojů a ostatní fyzické osoby, které budou provádět zemní práce. 

• IX: Betonářské práce a práce související 
           a) Bednění 
1. Musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stádiu provádění zajištěno proti 
pádu prvků. Při montáži i demontáži postupujeme dle návodu výrobce a s ohledem na 
bezpečnost fyzických osob.  
2. Podpěrné k-ce navrženy tak, aby se při postupném odbedňování  odstraňovaly bez rizika 
4. Před betonáží řádně zkontrolovat části i celek. Nutný písemný záznam o předání a převzetí 
          b) Přeprava a ukládání betonové výztuže 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

80 

 

1.Nutno zajistit bezpečnost fyzických osob při přečerpávání směsi do přepravníku a při jejím 
ukládání do k-ce. Pracovat z bezpečných pracovních podlah popř. plošin 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace.  
4 Při dopravování betonové směsi čerpadlem zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
                c) Odbedňování 
1)  Součásti bednění se ihned odkládají na předem určená místa, aby nebyly zdrojem nebezpečí 
úrazu. 
                d) Práce železářské 
1) Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyz. osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
 

     OOPP 

• Pracovní obuv – pevná s gumovou podrážkou proti skluzu 
• Helma 
• Pracovní rukavice 
• Pracovní oděv – montérské kalhoty + montérská blůza 
• Brýle na svařování 

  

10. 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) 
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12. Přílohy 
P4 Pohyb vrtné soupravy při provádění pilot 
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních  
                                             technologií 
Místo stavby:    FIT VUT v Brně 

                                                    Božetěchova 1/3       

                                             BRNO – Královo pole 

       Kraj  :                                   Jihomoravský,    (Okres: Brno – město) 
Katastrální území :            Královo Pole (611484) 

      Stavebník (investor) :               Vysoké učení technické v Brně  

                                         Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
                                                      IČ: 00216305 

                                         DIČ: CZ 00216305 
      Zastoupené:     Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem   

     Zastoupení ve věcech technických :  Ing. Vojtěch Gren 
       Charakter stavby :     Dostavba v uzavřeném areálu 

Dodavatel stavby :  Bude stanoven výběrovým řízením 
       Kontaktní osoba:         Ing. Vojtěch Gren 

                                         Tel: 541145344 
                    Email: gren@ro.vutbr.cz 
Projektant :    ATELIER  2002,  s.r.o. 
         Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 
         Statutární orgán:  

                                             Ing.arch.Vladislav Vrána 
      IČO : 26 89 72 70 

            DIČ :  CZ 26 89 72 70 
    Ve spolupráci s „Architektonickou kanceláří Burian & Křivinka“,  
                 Ing.arch. Aleš Burian 
                Pod vinohrady 703, 664 34 Kuřim 
                IČO:  121 96 584 
                DIČ :  CZ 5601292257 
     Zahájení akce:                     5.8. 2013 
    Ukončení akce:                   28.11. 2014 
    Parcelní čísla:                       594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 595/2,  
                                                594/2, 594/20, 594/1,  
 
Rozměrové charakteristiky objektu SO101 Pavilon výzkumného centra (objekt Q): 

• Půdorysné rozměry:   Pravoúhlý lichoběžník  51,56x13,625m 
• Nejvyšší bod objektu:  +10,76m ( vrchol 4.NP přístřešek pro vzduchotechniku) 
• Zastavěná plocha objektu:  664,01m2 
• Obestavěný prostor objektu:  11145,407 m3 
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1.2  Obecné informace 
Pozemek určený k zástavbě tvoří územní rezervu areálu fakulty, která vznikla demolicí 
zchátralého objektu, který byl historickou součástí bývalého královopolského pivovaru. 
Pod pozemkem jsou historické pivovarské sklepy, které zasahují nejenom pod plochy 
v areálu fakulty, ale i pod sousední pozemek 592/1. V  nedávné minulosti, v průběhu 
nedávno dokončené rekonstrukce areálu, byly sklepení spolu se dvěma objekty 
bývalého pivovaru prohlášeny kulturní památkou. 

        Sklepy byly částečně zaplavené vodou, částečně zavaleny sutí a odpadky. V současné 
době jsou sklepy vyklizeny, je vyčerpána voda a je provedeno havarijní čerpání pro 
zamezení dalšímu zatopování sklepů. V případě, že bude voda ze sklepení čerpána, 
bude jímána do nádrží zavlažovacího systému. Dále je již provedeno základní provozní 
osvětlení a nucené větrání.  
Nově navržený objekt Výzkumného centra informačních technologií navazuje na novou 
pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní objekt, 
nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu bývalého 
pivovarského hvozdu. 
Hlavní  vstup do objektu výzkumného centra bude vz jihu z ulice Kolárova. 

        V pavilonu výzkumného centra budou umístěna vědecko-výzkumná pracoviště řešící 
výzkumné úkoly v návaznosti na vlastní vědecko-výzkumná pracoviště fakulty. 
V 1. nadzemním podlaží objektu se předpokládá umístění serveroven, kde bude nutno 
zajistit bezpečnost dat jednotlivých uživatelů prostorovým rozdělením serverovny 
na uzamykatelné boxy. Dále zde bude situováno zázemí pracoven technických 
pracovníků zajišťujících bezpečný chod zařízení. V přízemí je vstup do budovy 
z venkovních ploch areálu. 
Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou situovány flexibilní vědecko-výzkumné laboratoře, 
přístup je kontrolován z recepce umístěné v komunikační hale ve 2. podlaží. Do 
komunikační haly ústí nový spojovací krček zajišťující spojení s prostory laboratoří 
fakulty, ale i do stravovacího a společenského zázemí areálu. Součástí řešení je 
spojovací krček do objektu "Zámečku". Součástí tohoto spojovacího krčku je i výtah 
zajišťující bezbariérové propojení do obou podlaží tohoto objektu. Ve třetím podlaží 
jsou umístěny laboratoře. 
Pod pozemkem určeným k zástavbě se nacházejí historické pivovarské sklepy, pro které 
v současné době hledá VUT využití. V rámci stavby bude řešeno odpovídající 
komunikační napojení sklepních prostor pro jejich budoucí společenské nebo kulturní 
využití.  

1.2.1 Architektonické řešení 

   Na pozemku 594/11, označeném „Q“, stál jeden z objektů bývalého pivovaru, ze 
kterého se zachovala barokní jižní obvodová stěna a západní obvodová stěna, dnes 
uzavírající areál a podzemní prostory bývalé ledárny, která bude ponechána v podobě 
historického torza, což bude podpořeno povrchovou úpravou, která bude pouze 
konzervovat současný stav zatřením spár 
  Nově navržený objekt „Výzkumného centra informačních technologií“ navazuje na 
novou pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní 
objekt, nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu 
bývalého pivovarského hvozdu. Objekt má lichoběžníkový tvar, bude propojen se 
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sklepními prostory technickým koridorem, stejně tak se stávajícím objektem „L“. 
Spojovací krček bude spojovat objekt „Q“ se zámečkem. 
   Objekt má teda 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží, přičemž 4NP slouží z části 
jako otevřená terasa a z části jako strojovna vzduchotechniky. Plášť je z větší části 
tvořen prosklenými plochami. Betonové prvky jsou ponechány viditelné. 
 
1.2.2 Technické řešení 
  Objekt výzkumného centra má celkovou plochu 664,01m2. Jedná se objekt částečně 
podsklepený, který ale využívá stávajících 2 podlaží sklepních historických prostor, se  

3 nadzemními podlažími a částečně se 4NP. Objekt je založen na železobetonových 
vrtaných pilotách, které v horní části obsahují výztuž pro interakci se základovou 
deskou, a základové desce. Železobetonová vana suterénu je navržena jako neizolovaná 
k-ce z vodonepropustného betonu s těsnícími spárami proti zvýšené zemní vlhkosti a 
slabé tlakové vodě. 

   Nosná kostra objektu je tvořena monolitickým železobetonovým deskovým skeletem, 
který je v příčném směru jednotraktem s osovou vzdáleností sloupů 10,2m a 
v podélném směru vícetraktem s jedenácti poli po 3,6m a kosým polem při jižním štítu, 
kde kratší vzdálenost odpovídá osové vzdálenosti podélných polí. Konstrukční výška 
nadzemních podlaží ne 3,6m.  Vododrovná tuhost bude zajištěna železobetonovou 
stěnou v severním štítu, kolmými schodišťovými stěnami a souvisejícími stěnami 
výtahových šachet. Schodiště je deskové monolitické s vázanou žebírkovou 
betonářskou výztuží. 

   Stropní desky jsou částečně dodatečně předpínané. 

              1.3 Popis postupu prováděných prací 

      Jedná se o práce v zastavěné oblasti, tedy po odstranění první vrstvy zeminy 
v nezapažené jámě do hloubky 1,4m, budou navrtány maloprofilové vrty pro uložení 
zápor- IPE profily a trubky. Po osazení ocelových zápor se zabetonuje pata. Poté Se 
provedou vrty pro lanové kotvy Larsen, osadí se ocelové převázky, předepnou kotvy. 
Následuje osazení dřevěných výplní berlínské  stěny do zápor. Při odstraňování 
záporové stěny se postupně odstraní dřevěné hranoly, odříznou se kotvy a povrch se 
nastříká torkretem, který vytvoří hladký povrch pro hydroizolaci. 

 

2. Materiály 
2.1 Materiály  
2.1.1 Zeminy  

    Povrchová vrstva je složena z antropogenních navážek o mocnosti 0,7-1,0m . 

    Na ni navazuje vrstva prachovité až jílovité hlíny společně se sprašemi o mocnosti 
0,9-3,2m vyjma jihovýchodního rohu areálu. Z geomechanického zatřídění jsou hlíny 
zatříděny  do tř. F6. 
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    Pod nimi se nachází vrstva fluviálních štěrkopísčitých sedimentů toku Ponávky, které 
mají pouze regionální rozšíření a jsou tvořeny převážně písčitým štěrkem s kolísajícím 
stupněm zahlinění.  Mocnost vrstvy je od 0,4m do 1,0m. Z geomechanického zatřídění 
jsou hlíny zatříděny do tř. G3-G4, ale lokálně  mohou obsahovat větší podíl 
jemnozrnných frakcí, takže jsou zařazeny do tř. F2. 

    Další vrstva   je složena ze sedimentů prachového jílu v hloubce 3,9-8,2m a jejich 
úklon víceméně sleduje sklon povrchu terénu. Vápnité prachové jíly jsou zde 
kompaktní, nevrstvené s velmi proměnlivým stupněm rozpukání. Z geomechanického 
zatřídění jsou hlíny zatříděny do tř. F8.Tato vrstva už nasedá na na skalní podloží. 

   Podle článku 20 písm. b) normy ČSN 73 1001  se jedná o složité základové poměry, 
kde je základová spára objektu situována v různých výškách v zeminách citlivých na 
podmáčení. Podle čl. 21 písm. b) se taktéž jedná o vícepodlažní náročnou stavební 
konstrukci.   

• Množství vytěžené zeminy:  1655 m3  
 

 2.1.2. Záporová a mikrozáporová stěna  

• Množství pažin :  
C) IPE 200 délka (m) : 6,65 – 2 ks                                     6,15  - 4 ks 

                                                      6,45 – 1 ks                                     6,05 – 5 ks 
                                                      6,25 -  4 ks                                     5,95 – 2ks 
                    IPE 270 délka 6,0m  - 7 ks                 

UPE 200 délky 6,45m – 1 ks 
UPE 200 délky 5,95m – 1 ks    
U200 délka (m) – 1,4 – 2 ks 
                                1,75 – 10 ks 
                                0,85 – 2 ks       
Ocel S 275 J2H 
               

D)  Trubka 114x12 mm délka (m): 6,5 – 5 ks 
6,0 – 3 ks 
5,4 – 5 ks 
5,0 – 17 ks 
4,4 – 11 ks 

Ocel S 275 J2H 
• Množství betonu  

Zálivka (beton C12/15) – 7,73 m3  
Torkret (beton C25/30) – 117,04 m2 o tloušťce 50 a 80mm ≈ 76 m3 
 

• KARI síť- prut 6mm, oka 100x100mm na plochu 117, 04 m2 
 ( 1 síť 2000x3000 =>117,04 / 6 = 19,5 ks + 15% prořez = 22 ks 
 

• Kotvení - lana 
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Lano tř. 1 průměru 15,7mm délka (m): 7,5 – 6ks 
7,0 – 18 ks 
6,0 – 38 ks 

                             
• Převázka  ocel S355 J2 

   Larsen IIIn  délka (m):  1,3 – 5 ks 
0,9 – 10 ks 
0,7 – 1 ks 
2,9 – 1 ks 
3,5 – 1 ks 
6,2 – 1 ks 
4,2 – 1 ks 
 

• Dřevěné výplně ( tloušťka 120mm ) 
Dopraveny v délce 5 m a na stavbě řezány za pomoci motorové pily na 
předepsanou délku.  Na plochu 117,04 m2 připadne i s prořezem 15% 
  (117,04x0,12)x 1,15 = 16,5 m3  
Tedy řekneme-li, že  rozměr jednoho hranolu bude  120x200x5000= 0,12 kubíků 
=>  0,12x16,5 = 137,5 ks ≈ 138 ks 

 

           2.2Doprava 

    Zemina se nebude skladovat na ploše staveniště, kvůli nedostatku místa, ale bude 
odvážena nákladními automobily na předem určené místo  uložení. 

   Veškerý materiál na záporovou stěnu bude dopraven na nákladních automobilech a 
odtud pomocí jeřábu dopraven na místo uložení na skládce. Pro manipulaci 
s materiálem ze skládky na místo uložení bude pomáhat také vysokozdvižný vozík.  

    Betonová směs pro zálivku pažin nebude dovážena pro malé množství a relativně 
dlouhou dobu čekání dokončení  vrtu, proto bude vyráběna přímo na stavbě spádovou 
míchačkou. 

2.3 Skladování 
   Materiál pro výrobu betonové směsi, komponenty pro záporovou stěnu a ostatní 
materiály budou uskladněny na skládkách dle výkresu ZS.   
    Konkrétně cement pro betonovou zálivku musí být skladován tak, aby odolal nepřízni 
počasí- paleta musí být řádně zabalena igelitem nebo jiným voděnepropustným  
materiálem. Také skládka musí být dobře odvodněná (spád alespoň 1°)  a z materiálu, 
který propouští dobře vodu  (např.  makadam). 
    Dřevěné hranoly budou prokládány prokladky ve vzdálenosti 1,2m od sebe a 
maximálně 0,3 m od kraje prvku. Prokladky budou v každé vrstvě na stejném místě 
(budou umístěny nad sebou).   
    Maximální skladovací výška je pro veškerý materiál 2,0m. 
    Pomůcky, drobné stroje a mechanizace potřebné pro tuto etapu budou bezpečně 
uloženy v uzamykatelném skladu. 
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3. Převzetí pracoviště 
      Pracoviště bylo předáno hlavním zhotovitelem  zástupci subdodavatele dané 

technologické etapy. Subdodavatel provede zemní práce a odbourání částí hlav pilot. 
Před zahájením samotných prací musí stavbyvedoucí zkontrolovat kompletnost a 
správnost předchozí etapy, tedy vybourání stávajících betonových ploch a sesazení 
koruny nosné stávající zdi, oznámit nedostatky, popřípadě po domluvě zajistit jejich 
nápravu.  Je potřeba, aby veškerá vybouraná suť byla mimo prostor, ve kterém budou 
probíhat zemní práce.  
      Co se týká zařízení staveniště, je nutné zkontrolovat jeho připravenost pro tuto 

etapu- sklady a přístup pracovníků k nim; volné plochy pro skladované materiály a 
jejich kvalita; hygienické zázemí pro pracovníky; nutná mechanizace pro prováděné 
práce; komunikace pro bezpečný pohyb strojů i pracovníků. 
    Subdodavateli a jeho pracovníkům musí být umožněn bezproblémový vstup na 

pracoviště i staveniště a také přístup ke zdroji vody a elektrické energie. 
 

4. Pracovní podmínky 
      4,1 – Staveniště a soc. zázemí                               

Detailní popis staveniště je popsán v oddíle 2. Technická zpráva zařízení staveniště. 
      Detailní popis sociálního zázemí je popsán v oddíle 7. Provozní a hygienické 
zařízení staveniště. 
 
            4,2- Teplota, povětrnostní podmínky   

    Brno se nachází ve větrné oblasti  II –  průměrná rychlost větru je 25 m/s.  

    Průběh stavby od bouracích prací po dokončení horní hrubé stavby je od 08/ 2013 do 
08/ 2014. Konkrétně provádění pilot bude probíhat v 11/ 2013-02/ 2014. Průměrná 
teplota v Brně je 3,5; -0,2; -2,1 °C. 

      4.3-  Instruktáž  
     Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v  daném odvětví. Je také 
nutné,  aby byli pracovníci podrobeni instruktáži, kde podepíší prohlášení o seznámení s 
danou problematikou. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za 
následek odstoupení od smlouvy ze strany investora, penalizace za nedodržení  a 
případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

 

5. Personální obsazení 
Na provádění zemních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 

mistr. Ten bude také průběžně kontrolovat dodržování a správnost rozměrů výkopové jámy a 
rýh. Také bude dohlížet na správnost provádění Berlínské a Janovské stěny. 

Na pracovišti bude pracovat: 1 vedoucí čety 
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                                                     1 řidič rypadla  
                                                     1 řidič vysokozdvižného vozíku 
                                                     2 řidiči nákladního automobilu 
                                                     2 dělníci na pomocné práce a dočišťování a vytyčování  
                                                     6 dělníci na provádění Berlínské a Janovské stěny  
                                                     1 geodet 
 

K převzetí staveniště dojde mezi investorem a dodavatelem.                                        
K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu.                                                                                                               
O převzetí staveniště a pracoviště bude zhotoven záznam do stavebního deníku. 

 

6. Stroje a pomůcky 
6.1 Stroje a drobná mechanizace 
 

6.1.1  Hydraulické rýpadlo CATERPILLAR 308D CR s otočným výložníkem..   1x 
Provozní hmotnost:                              8440 kg 
Hloubková lopata:                                 0,23 m3 
Radlice:                                                   2300x450x350 mm 
Dosah hloubkové lopaty :                    4,73 m 
Max. cestovní rychlost:                        46,4 km/h 
Max. výkon motoru:                             43 kW 

6.1.2  Vysokozdvižný vozík s teleskop. ramenem JCB- TLT 35D 4x4…………..  1x 
Výkon motoru                                        46 kW 
Hmotnost stroje                                     5500 kg 
Obsah lžíce                                            0,6 m3 
Nosnost do plné výšky                            2750 kg 
Rychlost pojezdu                                    18 km/h 

6.1.3 Vrtná souprava pro maloprofil. vrtání a tryskovou injektáž 
                           KLEMM KR 805-1  1x   ………………………………………  1x 

Váha stroje:                                             13500 kg 
Výška soupravy :                                      19,1 m 
Převozní rozměry :        
    Délka                                                   8,0 m 
    Šířka                                                    2,28 m 
    Výška                                                  2,7 m 
Provozní šířka :                                         2,28 m 
Délka soupravy :                                       3,285 m     

6.1.4 Torkretovací stroj řady SSB 02……………………………………………….. 1x 
Hmotnost                                               950 kg 
Rozměry DxŠxV                                     1620x990x1480 mm 
Obsah bubnu                                          21,9 dm3  
Výkon elektromotoru                              4,5/6,5;7,5 kW 
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Připojení na el. Síť                                 3xPEN 400 V 
Dopravní vzdálenost vertikální                100 m 
Vodní hadice                                         DN 20 mm 
Max. zrnitost materiálu                           20 mm 

6.1.5 Spádová míchačka MK-480………………………………………………….. 1x 
Hmotnost                                                270 kg 
Geometrický objem bubnu                        480 litrů 
Užitný objem bubnu                                300 litrů 
Motor                                                    1500 W 
Pohon                                                    400 V 

6.1.6    Samosestavitelný jeřáb Liebherr 65 K………………………..……………. 1x 
Výška                                                     35 m 
Šířka podstavce                                      4,2 x 4,2 m 
Délka ramene                                         30 m 
Nosnost ve vzdálenosti : 14 m           4500 kg 
                                       28 m            2370 kg 
                                       35 m            1800 kg 

6.1.7 Nákladní automobil se sklápěcí korbou TATRA 815-2……………………... 3x 
Užitná hmotnost:                                     9,1 t 
Pohotovostní hmotnost:                           11,3 t 
Max. celková hmotnost vozidla:                19 t 
Objem korby:                                         8 m3 
Max. rychlost:                                        90  km/ hod 
Rozměr korby:                                       4,3x2,5x1m 

6.1.8 Nákladní automobil MAN TGA 18.413 FLLS/N+návěs Schwarzmüller ….. 1x 
Užitečná hmotnost                                      29 t 
Délka  soupravy                                         16,495 m 
Šířka                                                        2,25 m 
Ložná výška návěsu                                   1,005 m 

6.1.9 Míchačka s nuceným oběhem M 180¨……………………………………….. 1x 
Hmotnost                                                  202 kg 
Objem nádrže                                            233 l 
Max. užitný objem                                     148 l 
Výkon el. Motoru                                      2,2/3/4 kW 
Napětí                                                     400 V 
Max zrnitost materiálu                               8 mm 

6.1.10 Ruční motorová pila STIHL MS 311………………………………………. 1x 
Zdvihový objem                                     59 cm3 
Výkon kW/k                                           3,1/4,2  
Hmotnost                                               6,4 kg 
Hodnota vibrací                                     4/4 m/s2 
Hladina akustického tlaku                       105 dB 
Hladina akustického výkonu                    115 dB 
Poměr hmotnost výkon                       2,1 kg/kW 
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6.1.11 Teodolit elektronický FET 120………………………………………………. 1x 
Hmotnost                                                 4,8 kg 
Výška                                                      155 mm 
Zvětšení                                                   30 x 
Rozlišovací schopnost                                2,5“ 
Nejkratší zaostřovací vzdálenost                  1,3 m 
Úhel měření                                            400gon/360° 
Nejmenší jednotka                                   10“ 
Přesnost                                                 20“ 
Napájení                                                 4x1,5 V AA 
Operační čas                                          15 h 
Teplotní rozsah                                     -20°C  až 50°C 

6.1.12 Nivelační přístroj FAL 24………………………………………………….. 1x 
Hmotnost                                              1,3 kg 
Zvětšení                                                24 x 
Nejkratší zaostřovací vzdálenost               0,3 m 
Přesnost nastavení                                 ± 0,5‘ 
Citlivost bublinky                                 8‘/2 mm 
Odchylka                                             2 mm 
Úhel měření                                        400gon/360° 
Odstupňování kruhu                             1°/ 1 gon 

6.1.13 Vysokotlaký čistič KÄRCHER K 3.550……………………………………... 3x 
Napětí :                                            240 V 
Příkon :                                            1,8 kW 
Max. přívodní teplota :                        40°C 
Průtok :                                            420 l/h 
Tlak :                                               20-120 bar 
Hmotnost (bez příslušenství)                12,6 kg 
Rozměry (D x Š x V) :                       330 x 325 x 876 mm 

 

  6.2 Nářadí 
Teleskopická tyč, trojnožka, palice, lopata, krumpáč, měřící pásmo, kolečko , 

 

7. Pracovní postup 
7.1 Vytýčení prostoru výkopových prací 

Protože se nejedná o jediný výkop, ale dvě části a také z důvodu podzemních 
stávajících konstrukcí je potřeba přesné zaměření a vytýčení obou částí 
plánovaných výkopů.  To bude provedeno geodetem. Vyznačení bude zhotoveno 
pomocí laviček a vysypáním pískem. 
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7.2 Vytýčení bodů pro vrty  
Geodet přesně zaměří polohu předvrtávaných maloprofilových  pilot pro usazení 
pažnic pro záporové pažení a mikrozáporové pažení (Berlínská a Janovská  
stěna). Jednotlivé body budou označeny značkami (vysypané pískem nebo 
vápnem). 
 

7.3 Provedení záporové stěny (Berlínská stěna) 
I. Předvrtání vrtů pro pažnice 

Pro vrtání těchto vrtů bude použit stroj KLEMM KR 805-1. Délka a šířka 
vrtu musí být dodržena dle PD. Stroj bude obsluhovat proškolený 
pracovník, který vlastní Strojní průkaz na tento stroj. Postup stroje je 
popsán v příloze „4.1 Pohyb stroje při provádění vrtů pro pažení 
záporové a mikrozáporové stěny“. 

II.  Betonáž pat pažnic 
Protože se jedná o poměrně malý objem betonu (cca 2 m3) bude vyráběn 
přímo na stavbě ve spádové míchačce. Odtud ho přepraví pracovník 
v kolečku na místo uložení, kde kolečko vysype přes sypákovou rouru až 
na dno vrtu. Beton musí mít předepsanou konzistenci a správný poměr 
složek. 

III.  Uložení pažnice do vrtu 
Pohyb stroje při osazování pažin je uveden v příloze „4.2 Pohyb stroje 
při osazování pažin“. Pažnice bude dopravena ze skládky ke stroji 
pomocí jeřábu. Na skládce ji upevní vazač na hák jeřábu řetězem pomocí 
dvoubodového uchycení (prvek bude přepravován v horizontální poloze 
ne ve vertikální). Po přenesení na pracovní plochu bude prvek vazači 
odvázán a pomocí navrtaného otvoru ve vrchní části štětovnice připevněn 
na jeřáb, který jej pomalu zvedne do vertikální polohy. Poté pomůže 
vazač a další pracovník navést pažnici na místo uložení vodícími 
dřevěnými tyčemi délky 2m. Pokud nesedne pažnice sama vlastní tíhou 
na dno vrtu, určený pracovník ji pomocí palice zatluče na dno. Pokud by 
tento způsob nestačil, je možné použít na zatlačení pažnice na dno také 
rypadlo- jeho podkopovou lžíci. Tuto práci bude rypadlo provádět 
v zapatkovaném stavu. 

IV. Vycentrování pažnice a zasypání vrtů 
Pažnice se musí po osazení do vrtu vycentrovat a pomocí dřevěných 
hranolů zabezpečit proti vybočení. Po dosažení dostatečné pevnosti 
směsi a její tuhosti (aby se při zásypu vrtu neznehodnotila směs)se vrt 
zasype vytěženou zeminou zpět. 

V. Odkopání první fáze stavební jámy 
Po dokončení osazení všech pažnic je třeba odstranit první část výkopku. 
Tato výška je cca 1400mm, ale mění se. Osazení kotev je ve výšce cca 
1250mm  od stávajícího terénu. Je tedy nutné aby dno výkopu první fáze 
zaměřil geodet dle PD. Zemina bude odkopávána pásovým rypadlem a 
odvážena nákladními automobily na určené místo. Nebude se nechávat 
na místě kvůli stísněným podmínkám. Kvůli případným srážkám, bude 
v jihozápadním  rohu jámy připraven vyhloubený otvor o průměru 
0,5x0,5 m, do kterého bude  možno osadit čerpadlo. 

VI. Osazení převázek a pažin 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

94 

 

Po odkopání požadované mocnosti zeminy se do pažin osadí ocelové 
převázky 2xU200 v daných délkách. Jejich výškové osazeni a svislost se 
zkontroluje měřením. Po osazeni převázek je možné osadit také dřevěné 
pažiny. Ty se naskládají mezi pažnice. Protože vzdálenosti pažnic nejsou 
vždy stejné, budou nařezány na dané délky až na skládce a poté 
dopravovány ve svazcích jeřábem na místo uložení. Veškerý materiál 
přepravovaný jeřábem bude na jeřáb připevněn proškoleným 
pracovníkem a ten bude také palety s materiálem z háku sundávat. 
Během přesunu, bude-li to zapotřebí, budou pracovníci směrovat náklad 
pomocí dřevěných vodících tyčí. Aby pažící stěna plnila svoji funkci je 
třeba vzniklou mezeru mezi pažnicemi a zeminou dosypat a tím 
aktivovat stěnu. 

VII. Navrtání otvorů pro kotvy 
Pro provedení kotev je určen stroj KLEMM KR 805-1 vrtná souprava pro 
maloprofilové vrtání a tryskovou injektáž. Obsluha stroje musí být 
kvalifikovaný a proškolený profesionál. Stroj se do jámy dostane pomocí 
mobilních nájezdů. Před samotným vrtáním zaměří geodet přesně 
výškové a polohové osazení a vyznačí je na převázky. Vrty budou 
provedeny pod daným úhlem a v dané délce a daném počtu, jak 
předepisuje PD. Průměr vrtu s ohledem na průměr kotvy 80mm bude o 
10mm větší.  

VIII.  Osazení kotev a injektáž jejich kořenů 
Navrtané otvory pro kotvy se vyplní zálivkou a do nich se osadí kotvy. 
Injektáž kořene bude provedena injektáží přes manžetovou trubku. 
Manžetová trubka je osazena do vrtu se zálivkou. Injektovaná část je 
vymezena dvojitým obturátorem. 
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IX. Předepnutí kotev 
Pracovníci, kteří napínání provádí, musí být řádně proškoleni. Dohlížet 
na ně bude specialista na tyto práce. Také musí být držiteli Strojnického 
průkazu pro obsluhu napínací soupravy a musí být řádně seznámeni 
s obsluhou používané napínací soustavy. 
Po dostatečném zatvrdnutí injekční cementové směsi se pramence upnou 
do kotevní objímky s daným počtem otvorů (2 otvory). Před samotným 
předepnutím je nutné počítat s přesahem min. 900 mm délky pramenců!   
Na konec jednotlivých lana se osadí kovové montážní špičky, jednotlivá 
lana se pomocí montážních pomůcek zafixují v poloze a na kabel se 
nasune napínací lis. Protože se jedná o malý lis, manipulace bude ruční. 
Po nasazení napínacího lisu na kabel je nutno zkontrolovat jeho souosost 
s předpínacím kabelem a zda čelo lisu dosedá plně na kotevní objímku. 
Pak se ukotví napínací kabel kotevním zařízením lisu. Kabel se napíná 
postupně v několika krocích: Prvně se napne kabel na 25% požadované 
předpínací síly. Provede se odečet délky přesahu předpínacího pramence 
pomocí měrky umisťované na předpínaném kabelu. Odečet protažení se 
provádí v každém jednotlivém kroku. Výsledné skutečné protažení se 
porovná s teoretickým výpočtem prodloužení  kabelu.  Když se dosáhne 
požadované předpínací síly v kabelu, sníží se tlak v lisu a tím se dosáhne 
rovnoměrného zakotvení pramenců v kotevní objímce.  
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X. 2. Fáze hloubení stavební jámy 

Po dokončení předpínání se může začít hloubit druhá část jámy. Ta 
probíhá stejně jako první fáze. Po dokončení výkopů se provede 
kompletace pažící stěny-doplnění pažin mezi pažnice. Postup ostatních 
prací viz bod V. 

XI. Začištění dna stavební jámy 
Pro kompletaci výkopu stavební jámy musí být provedeno začištění dna 
jámy. To provede rypadlo, v hůře přístupných místech začištění 
provedou pracovníci s lopatami. Kvůli případným srážkám, bude 
v jihozápadním  rohu jámy připraven vyhloubený otvor o průměru 
0,5x0,5 m, do kterého bude v možno osadit čerpadlo. Jáma bude lehce 
spádovaná právě k tomuto otvoru. 
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1a) osazování zápor 
1b) odtěžení na 1. kotevní úroveň, postupné osazování pažin, osazení a napnutí kotev 
1c) pokračování v těžbě na dno jámy, postupné osazování pažin 
 

7.4 Provedení Janovské stěny ( mikrozáporové pažení ) 
I. Hloubení vrtu pro mikrozápory 

Vrty pro mikrozápory o průměru 200mm  a 600mm provede souprava 
KLEMM KR 805-1 vrtná souprava pro maloprofilové vrtání a tryskovou 
injektáž. Obsluha stroje musí být kvalifikovaný a proškolený profesionál. 
Pohyb stroje dle přílohy „4.1 Pohyb stroje při provádění vrtů pro pažení 
záporové a mikrozáporové stěny“ (Nejprve se provedou vrty o průměru 
200mm a poté vymění vrták a provedou se vrty o průměru 600mm . 
Počet vrtů bude dodržen dle PD. Délka vrtů dle PD. 

II.  Výplň vrtu cementovou zálivkou 
Pro přípravu cementové zálivky pro vrty o průměru 200mm bude využita 
míchačka s nuceným oběhem M 350. Pro vrty o průměru 600mm bude 
po dokončení všech vrtů přivezena směs v autodomíchávači (jedná se 
množství 11,9m3, dopraví se dvěma mixy o objemu 6 m3). V obou 
případech se bude směs do vrtů dopravovat pomocí sypákové roury. 
Nejvyšší možná volná výška při ukládání cementové směsi je 1,5m. 

III.  Zapuštění mikrozápor 
Po vyplnění vrtu cementovou zálivkou se osadí do trubkové a IPE 
profily. Oba typy profilů se dopraví na místo uložení a uloží do vrtu 
pomocí jeřábu.  
Viz. Bod 2) III.  Uložení pažnice do vrtu. Protože centrování trubek a 
IPE profilů není možné způsobem jako u pažnic u záporové stěny, je 
nutné aby se  pracovníci při ukládání do vrtu snažili udržet směr 
ukládaného profilu a případně jej korigovali. Pokud profil nezajede na 
dno vyplněného vrtu sám vlastní vahou, rypadlo pomocí podkopové 
lopaty zatlačí profil silou. 

IV. Odkopání 1.vrstvy o mocnosti 1400mm 
Po osazení všech pažnic je třeba odstranit první část výkopku. Tato 
výška je 1400 - 1650mm. Osazení kotev je ve výšce 1150 - 1400mm  od 
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stávajícího terénu. Je tedy nutné aby dno výkopu první fáze zaměřil 
geodet dle PD. Zemina bude odkopávána pásovým rypadlem a odvážena 
nákladními automobily na určené místo. Nebude se nechávat na místě 
kvůli stísněným podmínkám. Kvůli případným srážkám, bude 
v severozápadním  rohu a v severovýchodním rohu jámy připraven 
vyhloubený otvor o průměru 0,5x0,5 m, do kterého bude v možno osadit 
čerpadlo. 

V. Osazení kotev 
Viz. Bod  2) VIII Osazení kotev  

VI. Osazení převázek a předepnutí kotev 
Po osazení kotev se na ně nasunou převázky a zajistí v určené poloze 
proti vybočení (podepře se pomocí dřevěných kůlů).   
Dále viz. Bod 2) IX. Předepnutí kotev 

VII. Realizace výplně pažení 1.vrstvy 
Jako výplň je zvolen stříkaný torkret s KARI sítí. KARI sítě se vloží 
mezi trubkové mikropiloty a připevní se k nim pomocí bodových svárů. 
Jednotlivé KARI sítě se mezi sebou sváží. Poté se na ně nanese vrstva 
stříkaného torkretu v předepsané tloušťce určené PD. Postup prací bude 
kooperovat s postupným odkrýváním 1. výšky výkopu, nebude se čekat , 
až skončí kompletně.  Jakmile budou odkryta první tři pole, nastoupí 
svářeči k realizaci 1. vrstvy pažení.  

VIII.  Odkopání 2.vrstvy  
Po dokončení 1. výšky a dostatečném zatvrdnutí torkretu začne 
odkopávání 2. výšky stavební jámy. Zemina bude odkopávána pásovým 
rypadlem a odvážena nákladními automobily na určené místo. Nebude se 
nechávat na místě kvůli stísněným podmínkám. Kvůli případným 
srážkám, bude v severozápadním  rohu a v severovýchodním rohu jámy 
připraven vyhloubený otvor o průměru 0,5x0,5 m, do kterého bude 
v možno osadit čerpadlo. Při této fázi rypadlo narazí na hlavy pilot, které 
jsou určené pro budoucí vybourání.  Ale aby nedocházelo k porušení 
nebo ke korozi výztuže bude vybourání  provedeno až těsně před 
provedením základů. 

IX. Realizace výplně pažení 2.vrstvy 
Viz bod 3) VII. Realizace výplně pažení 1.vrstvy 

X. Začištění dna stavební jámy 
Pro kompletaci výkopu stavební jámy musí být provedeno začištění dna 
jámy. To provede rypadlo, v hůře přístupných místech začištění 
provedou pracovníci s lopatami. Kvůli případným srážkám, bude 
v severovýchodním  rohu jámy připraven vyhloubený otvor o průměru 
0,5x0,5 m, do kterého bude v možno osadit čerpadlo. Jáma bude lehce 
spádovaná právě k tomuto otvoru. 
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8. Jakost a kontrola kvality  
• Kontrola vstupní 

- kompletnost provedených předchozích etap- bouracích  prací a pilot 
-  připravenost pracoviště na tuto technologickou etapu; 
- kontrola oplocení;   
- kontrola geodetických bodů; 
-  kontrola podkladů a stavebních dokumentů; 
-  kontrola dopraveného materiálu na Berlínskou a Janovskou stěnu- jeho kompletnost,  
   správnost; 
- kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník 
 

• Kontrola mezioperační  
- kontrola správnosti geodetických podkladů; 
-  kontrola oplocení;  
- kontrola souladu s inženýrsko-geologickým průzkumem; 
-  kontrola odvodnění jámy a výkopu; 
-  kontrola správnosti provádění Berlínské a Janovské stěny- pozice pažin a  trubkových  
   mikropilot a hloubka jejich osazení, kvalita betonové zálivky; 
-  předepnutí kotev;  
- kvalita stříkaného torkretu a jeho tloušťka;  
- KARI sítě- správnost materiálu, spojení s trubkami a svázání mezi sebou; 
- kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník 
 

• Kontrola výstupní 
- geometrie zemních prací jako celku 
- kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník 
 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Obecné požadavky: 

• I: Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m, 
v místech určených pro vjezd vozidel na staveniště bude brána opatřená zámkem a 
označena zákazem vstupu. 
2. Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 
dopravu. 
3. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 
komunikacích. 
4. Vnitrostaveništní komunikace musí být během výstavby udržovány bezpečné a 
dostatečně osvětlené. Průjezdný profil pro stroje a vozidla musí být o 0,30 m širší než 
nejširší plánované vozidlo i s nákladem, které se bude na komunikaci pohybovat. 
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Komunikace pro pěší musí být o šířce 0,75 m jednosměrná, 1,5 m obousměrná. 
Podchodná výška min. 2,1 m. 
5. Při jakékoli manipulaci s materiály, pohybu strojů i dopravních prostředků se musí 
být dbáno na bezpečí pracovníků (ti musí mít OOPP a nevstupovat do trasy). 

• II: Zařízení pro rozvod energie 
 1. Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 
Zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována v předepsaných intervalech. 
Hlavní vypínač musí být přístupný, označený a zabezpečený proti neoprávněné 
manipulaci. 
2. Kabely nesmí být mechanicky namáhány, přejížděny, nesmí dojít k prodření o ostré 
 hrany – kabely budou opatřeni chráničkou. 
3. Hodnoty jištění spotřebičů musí odpovídat jejich příkonům. 
4. Zařízení musí být mimo provoz vypnuto ( případně uzamčeno). 
5. Poškozené zařízení nesmí být ponecháno v provozu 

• III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.Pracoviště ve výškách a hloubkách musí být pevná a stabilní a musí odolat 
povětrnostním vlivům, unést daný počet pracovníků a odolat maximálnímu zatížení, 
které na ni bude působit. 
2.Pracoviště bude kontrolováno v pravidelných intervalech a po mimořádných 
událostech 
 3.Materiál se skladuje dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Sklady 
s materiálem i s nářadím jsou uzamykatelné a přístup do nich mají pouze pověření 
pracovníci, aby nedošlo ke zcizení nebo k újmě na zdraví druhých osob nesprávnou 
manipulací.  
4. Práce musí být přerušeny, mohlo by-li dojít k ohrožení zdraví pracovníku nebo 
majetku z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovující stav konstrukce, 
stroje. 
5. Pokud dojde k nečekaným změnám počasí nebo geologických, hydrogeologických 
podmínek budou zajištěny nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví. 

• IV: Úkoly účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce 
Stavbyvedoucí : 
- vést důslednou evidenci příchodů a odchodů pracovníků z pracoviště 
- zajišťovat pravidelná školení BOZ; školení BOZ nových zaměstnanců a seznámení 
s riziky na pracovišti 
- kontrola, zda byla provedena lékařská prohlídka ; doložení o způsobilosti pro 
přidělené práce 
- vybavit pracovníky OOPP 
- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
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- v případě pracovního úrazu zajistit zdravotní ošetření, sepsat protokol a informovat 
nadřízeného pracovníka 
- informovat podřízené o změnách a nových technologických postupech 
 
Mistr: 
- vybavit pracovníky OOPP 
- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
 
Vedoucí čety: 
- vybavit své pracovníky OOPP 
-zajistit realizaci všech opatření pro BOZ u svých pracovníků 
- při tom dbát pokynů od stavbyvedoucího nebo mistra 
 
Dělníci: 
-respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu, plnit příkazy svých nadřízených 
- absolvovat školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- dodržovat návody, pravidla a pokyny a technologické postupy 
- používat OOPP 
            
Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti: 

• I: Obecné požadavky při používání strojů 
1. Pracovníci musí být seznámeni s návodem k obsluze, s pracovištěm (jeho riziková 
místa a stupeň rozestavěnosti) 
2. při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu,  
3. Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 
světly,  
4. Řidič stroje musí mít s pracovníkem, který jej naviguje smluvené signály 
5. Stroj musí být vybaven provozními doklady, evidenčním číslem, názvem 
provozovatele, bezpečnostními označeními, zařízeními pro zvukovou výstrahu a 
ochrannými opatřeními v nebezpečných místech stroje. 

• II: Stroje pro zemní práce  
1. Stroj pojíždí nebo vykonává činnost v takové vzdálenosti od okraje výkopů, aby 
s ohledem na únosnost půdy nedošlo ke zřícení. 
2. Při pohybu více strojů na pracovišti musí být zvýšená opatrnost, aby nedošlo ke 
kolizi 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou. Pokud nelze vyhnout manipulaci nad 
kabinou, v kabině nesmí být žádná fyzická osoba. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
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12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 

• III: Míchačky: 
1. Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena, 
2. Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu,  
3. Při vhazování obsahu do bubnu míchačky lopatou  se nesmí zasahovat dovnitř 
rotujícího bubnu 
4. Buben míchačky se čistí pouze, když je míchačka vypnutá 
5. Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 
energie.  

• V. : Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení 
zkontroluje řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popř. je zajistí. 
2. Při přejímce a přepravě směsi musí být vozidlo v přehledném a a únosném místě bez 
překážek, které by znemožnily kontrolu nebo manipulaci. 

• VI: Čerpadla směsi 
1. Potrubí musí být vedeno tak, aby nezpůsobilo přetížení nebo nadměrné namáhání 
bednění a stěny výkopku 
2. Víko tlakové nádoby nelze otevírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu požívání. 
3. Vyústění potrubí musí být zajištěno, aby nedošlo ke zranění fyz. osob následkem jeho 
náhlého pohybu vlivem dynamických účinků. 
6. Pro dopravu směsi k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno: 
    a) přehýbat hadice, 
    b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány 
    c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru koncovky hadice 
8. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo byl přehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky. 
9. Dělený výložník- autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutné zbytečně 
přemisťovat  a aby byla dodržena vzdálenost od okraje výkopu 
10. V pracovní prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemisťování břemen 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla stabilizátory v soulady s návodem k používání 
13. Přemisťovat autočerpadlo jen se složeným výložníkem v přepravní poloze 

• XIV: Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce  

1. Obsluha stroje musí zaznamenávat závady a odchylky a informovat i střídací 
obsluhu,  
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2. proti samovolnému pohybu stroj po ukončení práce zajistit v souladu s návodem 
používání. Při přerušení práce min. zajistit ruční brzdou. 
 4. pokud se obsluha stroje chce vzdálit, musí zajistit stroj proti spuštění nebo přístupu 
nepovolané osoby. 

• XV: Přeprava strojů 
1. Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani poškození 
stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 
2. Při přepravě stroje se na ložné ploše dopravního prostředku nesmí pohybovat fyzické 
osoby. 
3. Při přepravě jsou stroje a zařízení na ložné ploše dostatečně zabezpečeny dle návodu 
k používání a mechanicky zajištěna proti posunu a převržení. 
4. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
5. Při najíždění stroje se v blízkosti nesmí nacházet žádná osoba kromě strojníka a 
osoby, která stroj na dopravní prostředek navádí. Ten stojí mimo trasu a na viditelném 
místě. 
 

Požadavky na organizaci a pracovní postupy 
• I: Skladování a manipulace s materiálem 

1. Materiál musí být skladován dle požadavků výrobce,  
2. Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození,  
3. Skládky materiálu musí být dostatečně únosné, 
4. Prvky skladovány nad sebou musí být vybaveny prokládky (ne kulatina),  
       Nepředpokládá se žádný materiál tohoto druhu 
5. při ručním odběru se smí materiál skladovat do max. výšky 2m, 

• II: Příprava před zahájením zemních prací  
1. Dle PD vytýčení trasy technické infrastruktury. A to jak výškově tak polohově.   
2. S druhy IS a jejich polohami a hloubkou uložená i s ochrannými pásmy musí být 
seznámena obsluha strojů a ostatní fyzické osoby, které budou provádět zemní práce. 

• IX: Betonářské práce a práce související 
           a) Bednění 
1. Musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stádiu provádění 
zajištěno proti pádu prvků. Při montáži i demontáži postupujeme dle návodu výrobce a s 
ohledem na bezpečnost fyzických osob.  
2. Podpěrné konstrukce navrženy tak, aby se při postupném odbedňování  odstraňovaly 
bez rizika 
4. Před betonáží řádně zkontrolovat části i celek. Nutný písemný záznam o předání a 
převzetí 
          b) Přeprava a ukládání betonové výztuže 
1.Nutno zajistit bezpečnost fyzických osob při přečerpávání směsi do přepravníku a při 
jejím ukládání do konstrukce. Pracovat z bezpečných pracovních podlah popř. plošin 
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2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace.  
4 Při dopravování betonové směsi čerpadlem zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
                c) Odbedňování 
1)  Součásti bednění se ihned odkládají na předem určená místa, aby nebyly zdrojem 
nebezpečí úrazu. 
                d) Práce železářské 
1) Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
 

     OOPP 
• Pracovní obuv – pevná s gumovou podrážkou proti skluzu 
• Helma 

• Pracovní rukavice 
• Pracovní oděv – montérské kalhoty + montérská blůza 
• Brýle na svařování 

 
10. 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) 
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11. Literatura 
• www.top-geo.cz 
• www.geostav.cz 
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piloty 
Berlínské záporové pažení 

• www.zakladanistaveb.cz                                                                                          
• www.minova.cz  →   technické listy lanových kotev  
• Přednáška ‚Zemní práce‘ – ing. Radka Kantová 
• Internetová korespondence se zaměstnanci firmy TOPGEO BRNO.  spol.  s.r.o   

(Ing. Richard Sedláček) a GEOSTAV spol. s.r.o. (Tomáš Kalabus) 
• ČSN 73 30 50 – Zemní práce 
• ČSN 73 02 02 – Polohové a výškové zaměření objektu 
• ČSN 73 10 01 – Základová půda pod plošnými základy 
• Vyhláška 591/2006 
• Nařízení vlády 326/2005 Sb 

 

12. Přílohy 
P5  Pohyb stroje při provádění záporových stěn 
P6  Pohyb stroje při provádění stavební jámy 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

107 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
AND MANAGEMENT OF  CONSTRUCTION MACHINERY 

4.3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZÁKLADY 

4.3. TECHNOLOGICAL REGULATION FOR FOUNDATION CONSTRUCTION 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE BC. MONIKA CHYTKOVÁ 

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING YVETTA DIAZ 

SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2013 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

108 

 

Obsah: 

1.Obecné informace o stavbě………………………………………….………………109 
1.1Identifikační údaje………………………………………………………………109 
1.2 Obecné informace………………………………….…………………………..110 

1.2.1 Architektonické řešení…………………………………………………….110 
1.2.2 Technické řešení…………………………………………………………..111 

2.Materiály…………………………….……………………………………………..111 
2.1Materiály……………………………………………………………………….111            
2.2Doprava………………………………………………………………………...115 
2.3 Skladování………………………………..………………………………..…..116 

3.Převzetí pracoviště……………………….…………………………………………116 
4.Pracovní podmínky…………………………………………………………………116 

      4.1  Staveniště a soc. zázemí……………………………….………………….116                               
           4.2 Teplota, povětrnostní podmínky ……………………….………………….116  

      4.3  Instruktáž………………………....………………………………………..117  
5.Personální obsazení………..…………………………………..……………………117 
6.Stroje a pomůcky……………………………………………………………………117 

6.1 Stroje………………………………………………………………………….117 
  6.2 Nářadí…………………………………………………………………………119 

7.Pracovní postup…………………………………..…………………………………119 
7.1 Sestavování bednění…………………………………………………………..119  

7.1.1 Kvalifikace pracovníků……………………………………………………119 
7.1.2 Přejímka podkladu…………………………………………………………119 
7.1.3 Obecné požadavky na bednění……………………………..……………..119 
7.1.4 Postup bednění PERI TRIO…………………………..…………………..120 
7.1.5 Přejímka konstrukce bednění………………………….…………………..122 

7.2 Armování……………………………………………………………………...122 
7.2.1 kvalifikace pracovníků……………………………………………………122 
7.2.2 Ukládání výztuže…………….……………………………………………122 

7.3 Betonáž…………………………………………………………………………123 
7.3.1 Kvalifikace pracovníků…………………………………………………..125 
7.3.2 Postup betonáže…………………..………………………………………125 

7.4 Odbedňování betonových k-cí……………….…………………………………126 
8.Jakost a kontrola kvality…………………….………………………………………126 
9.Bezpečnost a ochrana zdraví……………………….……………………………….127 

Obecné požadavky……………….……………………………………………127 
Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti……………………..129 
Požadavky na organizaci a pracovní postupy…………………………………131                                                                                                                             
OOPP…………………….………………………………………………….…132 

10.Literatura…………………………………………………………………………..………132 
11.Ekologie…………………………….…………………………………………………….132 
12.Přílohy…………………………………………………………………………………….133 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

109 

 

1. Obecné informace o stavbě 

1.1 Identifika ční údaje 

Název stavby: VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií                               
Místo stavby:               FIT VUT v Brně 

                                                    Božetěchova 1/3       

                                             BRNO – Královo pole 

       Kraj  :                                   Jihomoravský,    (Okres: Brno – město) 
Katastrální území :            Královo Pole (611484) 

      Stavebník (investor) :      Vysoké učení technické v Brně  
                                         Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

                                                      IČ: 00216305 

                                         DIČ: CZ 00216305 
      Zastoupené:     Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem   
       Zastoupení ve věcech technických :  Ing. Vojtěch Gren 
       Charakter stavby :  Dostavba v uzavřeném areálu 

Dodavatel stavby :  Bude stanoven výběrovým řízením 
       Kontaktní osoba:         Ing. Vojtěch Gren 

                                         Tel: 541145344 
                    Email: gren@ro.vutbr.cz 
Projektant :    ATELIER  2002,  s.r.o. 
         Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 
         Statutární orgán:  

                                                    Ing.arch.Vladislav Vrána 
      IČO : 26 89 72 70 

            DIČ :  CZ 26 89 72 70 

    Ve spolupráci s „Architektonickou kanceláří Burian & Křivinka“,  
                 Ing.arch. Aleš Burian 
                Pod vinohrady 703, 664 34 Kuřim 
                IČO:  121 96 584 
                DIČ :  CZ 5601292257 
    Zahájení akce:                     5.8. 2013 
    Ukončení akce:                   28.11. 2014 
    Parcelní čísla:                      594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 595/2,  
                                                    594/2,  594/20, 594/1,  
 
Rozměrové charakteristiky objektu SO101 Pavilon výzkumného centra (objekt Q): 

• Půdorysné rozměry:   Pravoúhlý lichoběžník  51,56x13,625m 
• Nejvyšší bod objektu:  +10,76m ( vrchol 4.NP přístřešek pro vzduchotechniku) 
• Zastavěná plocha objektu:  664,01m2 
• Obestavěný prostor objektu:  11145,407 m3 
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1.2 Obecné informace 
Pozemek určený k zástavbě tvoří územní rezervu areálu fakulty, která vznikla demolicí 
zchátralého objektu, který byl historickou součástí bývalého královopolského pivovaru. 
Pod pozemkem jsou historické pivovarské sklepy, které zasahují nejenom pod plochy 
v areálu fakulty, ale i pod sousední pozemek 592/1. V  nedávné minulosti, v průběhu 
nedávno dokončené rekonstrukce areálu, byly sklepení spolu se dvěma objekty 
bývalého pivovaru prohlášeny kulturní památkou. 

        Sklepy byly částečně zaplavené vodou, částečně zavaleny sutí a odpadky. V současné 
době jsou sklepy vyklizeny, je vyčerpána voda a je provedeno havarijní čerpání pro 
zamezení dalšímu zatopování sklepů. V případě, že bude voda ze sklepení čerpána, 
bude jímána do nádrží zavlažovacího systému. Dále je již provedeno základní provozní 
osvětlení a nucené větrání.  
Nově navržený objekt Výzkumného centra informačních technologií navazuje na novou 
pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní objekt, 
nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu bývalého 
pivovarského hvozdu. 
Hlavní  vstup do objektu výzkumného centra bude vz jihu z ulice Kolárova. 

        V pavilonu výzkumného centra budou umístěna vědecko-výzkumná pracoviště řešící 
výzkumné úkoly v návaznosti na vlastní vědecko-výzkumná pracoviště fakulty. 
V 1. nadzemním podlaží objektu se předpokládá umístění serveroven, kde bude nutno 
zajistit bezpečnost dat jednotlivých uživatelů prostorovým rozdělením serverovny 
na uzamykatelné boxy. Dále zde bude situováno zázemí pracoven technických 
pracovníků zajišťujících bezpečný chod zařízení. V přízemí je vstup do budovy 
z venkovních ploch areálu. 
Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou situovány flexibilní vědecko-výzkumné laboratoře, 
přístup je kontrolován z recepce umístěné v komunikační hale ve 2. podlaží. Do 
komunikační haly ústí nový spojovací krček zajišťující spojení s prostory laboratoří 
fakulty, ale i do stravovacího a společenského zázemí areálu. Součástí řešení je 
spojovací krček do objektu "Zámečku". Součástí tohoto spojovacího krčku je i výtah 
zajišťující bezbariérové propojení do obou podlaží tohoto objektu. Ve třetím podlaží 
jsou umístěny laboratoře. 
Pod pozemkem určeným k zástavbě se nacházejí historické pivovarské sklepy, pro které 
v současné době hledá VUT využití. V rámci stavby bude řešeno odpovídající 
komunikační napojení sklepních prostor pro jejich budoucí společenské nebo kulturní 
využití.  

 

1.2.1 Architektonické řešení 

   Na pozemku 594/11, označeném „Q“, stál jeden z objektů bývalého pivovaru, ze 
kterého se zachovala barokní jižní obvodová stěna a západní obvodová stěna, dnes 
uzavírající areál a podzemní prostory bývalé ledárny, která bude ponechána v podobě 
historického torza, což bude podpořeno povrchovou úpravou, která bude pouze 
konzervovat současný stav zatřením spár 
  Nově navržený objekt „Výzkumného centra informačních technologií“ navazuje na 
novou pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní 
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objekt, nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu 
bývalého pivovarského hvozdu. Objekt má lichoběžníkový tvar, bude propojen se 
sklepními prostory technickým koridorem, stejně tak se stávajícím objektem „L“. 
Spojovací krček bude spojovat objekt „Q“ se zámečkem. 
   Objekt má teda 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží, přičemž 4NP slouží z části 
jako otevřená terasa a z části jako strojovna vzduchotechniky. Plášť je z větší části 
tvořen prosklenými plochami. Betonové prvky jsou ponechány viditelné. 
 
1.2.2 Technické řešení 
  Objekt výzkumného centra má celkovou plochu 664,01m2. Jedná se objekt částečně 
podsklepený, který ale využívá stávajících 2 podlaží sklepních historických prostor, se  

3 nadzemními podlažími a částečně se 4NP. Objekt je založen na železobetonových 
vrtaných pilotách, které v horní části obsahují výztuž pro interakci se základovou 
deskou, a základové desce. Železobetonová vana suterénu je navržena jako neizolovaná 
k-ce z voděnepropustného betonu s těsnícími sparami proti zvýšené zemní vlhkosti a 
slabé tlakové vodě. 

   Nosná kostra objektu je tvořena monolitickým železobetonovým deskovým skeletem, 
který je v příčném směru jednotraktem s osovou vzdáleností sloupů 10,2m a 
v podélném směru vícetraktem s jedenácti poli po 3,6m a kosým polem při jižním štítu, 
kde kratší vzdálenost odpovídá osové vzdálenosti podélných polí. Konstrukční výška 
nadzemních podlaží ne 3,6m.  Vodorovná tuhost bude zajištěna železobetonovou stěnou 
v severním štítu, kolmými schodišťovými stěnami a souvisejícími stěnami výtahových 
šachet. Schodiště je deskové monolitické s vázanou žebírkovou betonářskou výztuží. 

   Stropní desky jsou částečně dodatečně předpínané. 

 

2 Materiály 
2.1Materiály  

• Beton pro obvodové stěny podsklepené části je navržen C25/30-XC2 a vázaná 
betonářská výztuž jakosti B500A. 

• Beton pro základovou desku podsklepené části je navržen C25/30-XC2 a vázaná 
betonářská výztuž jakosti B500A. 

• Beton pro základovou desku nepodsklepené části je navržen třídy C30/37-XC2 a 
vázaná betonářská výztuž jakosti B500A. 

Obvodové stěny podsklepené části 

• beton     117,7 m3 
• výztuž     155kg/m3  -> 117,7 x 155 = 17 988,29 kg 

Základová deska podsklepené části 

• beton    55,31 m3   
• výztuž    166 kg/m3  -> 55,31 x 166 = 9181.46 kg 

Základová deska nepodsklepené části 

• beton      129,64 m3    
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• výztuž     158 kg/m3 -> 129,64 x 158 = 20 483,12 kg  
Základové trámy (nad pilotami) 

• beton       53,9 m3    
• výztuž     215 kg/m3 -> 53,9 x 215 = 11 588,5 kg 

 

   Betonová směs bude dopravována na staveniště autodomíchávačem z betonárny a 
čerpadlem do bednění. 

   Výztuž bude dopravena na staveniště nesvařena ve svazcích přípravených prutů 
(připravené nastříhané délky) dle PD. 

Bednění systémové PERI – výpis prvků :       

• Pro stěny podsklepené jižní části       (viz přílohy “5.1 výstupy z program 
ELPOS  
                                                                    pro základové stěny jižní část”) 

TRIO-prvek TR/4 330x240                    13  
TRIO-prvek TR/4 330x120                    10  
TRIO-prvek TR/4 330x 90                       2  
TRIO-prvek TR/4 330x 72                       3  
TRIO-prvek TR/4 330x 60                       3  
TRIO-prvek TR/4 330x 30                    13  
TRIO-roh TE/4 330                                  7  
Dorovnávací díl LA 330                        19  
TRIO-kloub.roh TGE/4 330                    1  
Zámek TRIO BFD poz.                        181 
Vyrovnávací závora TAR 85                 51 
Táhlo DW 15, l=0, poz.                         22 
Kloubová matice, poz.                          44 
 

• Pro stěny podsklepené severní části   ( viz přílohy “5.2 výstupy z program 
ELPOS  
                                                                    pro základové stěny severní část”)                                                                     

TRIO-prvek TR/4 330x240                    11  
TRIO-prvek TR/4 330x120                    14  
TRIO-prvek TR/4 330x 90                       7  
TRIO-prvek TR/4 330x 72                       2  
TRIO-prvek TR/4 330x 60                       6  
TRIO-prvek TR/4 330x 30                       7  
TRIO-roh TE/4 330                                 17  
Dorovnávací díl LA 330                         34  
Zámek TRIO BFD poz.                         228  
Vyrovnávací závora TAR 85               102 
Táhlo DW 15, l=0, poz.                        26 
Kloubová matice, poz.                         52 
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• Pro spodní část výtahových šachet     ( viz přílohy “5.3 výstupy z program 
ELPOS  
                                                                    pro výtahové šachty”)                                                                     

TRIO prvek TR 120x 90                         9 
TRIO prvek TR 120x 30                         2 
TRIO roh TE 120-2                               11 
TRIO prvek TR 60x90                             1 
Dorovnávací díl LA 120                      10 
Zámek TRIO BFD poz.                         68  
Vyrovnávací závora TAR 85               20 
 

• Pro pasy nad pilotami                             ( viz přílohy “5.4 výstupy z program 
ELPOS  
                                                                      pro pasy nad  pilotami”)                                                                     

Panel D 250 x 75                                 48  
Panel D 125 x 75                                   4 
Panel D 75 x 100                                   2  
Panel D 75 x 75                                     2  
Panel D 75 x 50                                     6  
Panel D 75 x 25                                     3  
Táhlo DW 15,l=0,85m                     110  
Kloubová matice, poz.                    220  
Zámek DRS                                        130  
Vyrovnávací závora DAR                   14 
 

• Potřeba dopravních prostředků: 
Doprava výztuže: 
   Bude dostačovat pouze jeden nákladní automobil, který se dvakrát otočí. Doveze 
první várku, kde bude výztuž pro trámy, výztuž pro desku podsklepené části a část 
výztuže pro obvodové stěny (tak, aby se naplnila kapacita automobilu). 
Nosnost automobilu je 29500 kg a potřebná výztuž pro tuto etapu je 59241,37 kg. 
 
Doprava betonové směsi: 

Objem bubnu – 9 m3 

Max rychlost po městě – 50 km/h -> doba jízdy mixu cca 5 min 

Doba plnění -> cca 12 minut v ideálních podmínkách -> tedy vezmeme raději čas s  

rezervou  -> 20 min 

Celkový objem – 356,55 m3  

             Rychlost  čerpadla 96m3/hod -> 96/60 = 1,6 m3/min  

Doba vyprázdnění jednoho mixu :   1,6x9=  15 min 
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Doba vyprázdnění mixu je nižší než  doba naplnění, tedy na dopravu betonové směsi 
všech základových ŽB konstrukcí budou dostatečné 3 mixy, které se budou neustále 
otáčet. 

 

Prvek (druh k-ce) Objem prvku (m3) Doba čerpání směsi (min) 

Obvodové stěny  

podsklepené části 

117,7 117,7x1,6= 188,3 

Základová deska  

podsklepené části 

55,31 55,31x1,6= 88,5  

Základová deska 

 nepodsklepené části 

129,64 129,64x1,6= 207,4  

Základové trámy 

 (nad pilotami) 

53,9 53,9x1,6= 86,2 
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základ. deska základ. stěna základ. deska

podsklep. části podsklep. části nepodsklep. část

XC2 XC2 XC2 XC2

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,5

horní mez frakce 22 22 22 22

max. vodní součinitel 0,5 0,5 0,5 0,5

280 280 280 300

druh cementu CEM II CEM III CEM III CEM II

konzistence betonové 

směsi
S3 S3 S3 S3

vývoj pevnosti betonu velmi pomalý velmi pomalý velmi pomalý velmi pomalý

vývin tepla během 

hydratace
< 220 J/g < 220 J/g < 220 J/g < 270 J/g

typ použitého bednění systémové systémové systémové systémové

způsob dopravy na stavbu mix mix mix mix

způsob ukládky do bednění čerpadlo čerpadlo čerpadlo čerpadlo

způsob hutnění ponorný vibrátor ponorný vibrátor ponorný vibrátor ponorný vibrátor

požadavky na ošetření 

mladého betonu
kropení 5 dní kropení 5 dní 48 hodin v bednění kropení 5 dní

omezení vzniku neřízených 

trhlin mladého betonu
ano ano ano ano

zimní betonáž
nutno zpracovat 

TP
nutno zpracovat TP nutno zpracovat TP nutno zpracovat TP

min. množství cemetu 

(kg/m
3
)

Druh konstrukce
základové 

trámy

Stupeň vlivu prostředí dle    

ČSN EN 206-1

Odolnost proti průsaku 

vody dle ČSN EN 12390-8 

kategorie obsahu chloridů

 

           2.2Doprava 
     Doprava bednění na staveniště bude zajištěna nákladními automobily. Uložení na 
skládku a manipulace s bedněním bude zajištěna věžovým jeřábem. Protože se jedná o 
bednění PERI, které je lehké a kompaktní, další manipulace na místě sestavení bednění 
již zajistí pracovníci sami. To stejné platí i při rozebírání bednění. 
     Výztuž dopraví z výrobny nákladní automobil. Z korby automobilu přepraví jeřáb 
svazky prutů na předem určené místo na skládce. Při přípravě výztuže bude opět 
jeřábem výztuž přepravována na místo kompletace do tvaru dle výkresů popř. na místo 
uložení, pokud se nebude shodovat s místem kompletace. 
    Beton bude dopravován na staveniště pomocí autodomíchavačů z betonárky. 
Přepravu z mixu do připraveného bednění zajistí betonové čerpadlo. 
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2.3 Skladování 
    Veškerý materiál pro zhotovení základových konstrukcí bude bezpečně uložen 
předem určených skladech a na předem určených skládkách. Bude zabezpečeno správné 
a bezpečné skladování jak prutů výztuže (ochrana před nepřízní povětrnostních vlivů) 
tak komponentů bednění( bude dopravené na paletách od výrobce, tedy budeme 
předpokládat, že sám výrobce zajistil jejich správné uložení na paletách, my pouze 
zabezpečíme dodržení max. skladovací  výšky). 

 

3 Převzetí pracoviště 
      Pracoviště bylo předáno hlavním zhotovitelem zástupci subdodavatele dané 
technologické etapy. Subdodavatel provede konstrukce základů stavby. Před zahájením 
samotných prací musí stavbyvedoucí zkontrolovat kompletnost a správnost předchozí 
etapy, tedy zemních prací, oznámit nedostatky, popřípadě po domluvě zajistit jejich 
nápravu.  Důležitá je správná hloubka stavební jámy (přeměření nivelačním přístrojem) 
a začištěné dno jámy.  

      Protože piloty byli provedeny ještě před prováděním zemních prací, stavbyvedoucí 
musí zkontrolovat nepoškozenost těchto konstrukcí a výztuže připravené pro navázání 
dalších konstrukcí. U hluchého vrtání se provede kontrola správnosti odbourání horních 
částí hlav pilot dle PD. 

      Co se týká zařízení staveniště, je nutné zkontrolovat jeho připravenost pro tuto 
etapu- sklady a přístup pracovníků k nim; volné plochy pro skladované materiály a 
jejich kvalita; hygienické zázemí pro pracovníky; nutná mechanizace pro prováděné 
práce; komunikace pro bezpečný pohyb strojů i pracovníků. 

    Subdodavateli a jeho pracovníkům musí být umožněn bezproblémový vstup na 
pracoviště i staveniště a také přístup ke zdroji vody a elektrické energie. 

 

4 Pracovní podmínky 
      4,1 – Staveniště a soc. zázemí                   

Detailní popis staveniště je popsán v oddíle 2. Technická zpráva zařízení staveniště. 
      Detailní popis sociálního zázemí je popsán v oddíle 6. Provozní a hygienické 
zařízení staveniště.          
 
            4,2- Teplota, povětrnostní podmínky   

    Brno se nachází ve větrné oblasti  II –  průměrná rychlost větru je 25 m/s.  

  Průběh stavby od bouracích prací po dokončení horní hrubé stavby je od 08/ 2013 do 
08/ 2014. Konkrétně provádění pilot bude probíhat v 02-03 2014. Průměrná teplota 
v Brně je -2,1°C. 
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      4.3-  Instruktáž  
     Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v  daném odvětví. Je také 
nutné,  aby byli pracovníci podrobeni instruktáži, kde podepíší prohlášení o seznámení s 
danou problematikou. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za 
následek odstoupení od smlouvy ze strany investora, penalizace za nedodržení  a 
případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

 

5 Personální obsazení 
      Na provádění základů bude osobně dohlížet stavbyvedoucí a nebo jím pověřený 
mistr. Bude kontrolovat správnost sestaveného bednění a výztuže- jejich polohu a 
geometrii a průběh betonáže, dodržování bezpečnosti při práci. 

      Počet pracovníků : 2x tesař –sestavení a rozebrání bednění 
                                         2x ocelář 
                                         2x betonář 
                                         1x svářeč – musí doložit svářečský průkaz + státní zkouška 
                                         1x jeřábník 
                                         2x dělník – pomocné síly pro tesaře, oceláře a betonáře 
                                         4x řidič nákladního automobilu – doprava bednění a výztuže 
                                         2x řidič autodomíchávače – doprava betonové směsi 
                                         1x řidič čerpadla betonové směsi 
                                          

6 Stroje a pomůcky 
6.1 Stroje 

6.1.1.  Autodomichávač Basic line AM9C…………………………………………. 2x 
Jmenovitý objem:                               9m3 

Geometrický objem:                          15660 l 
Max hmotnost celková                       33 t 
Výkon motoru                                   267 kW 

6.1.2  Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X  ……………………………… 1x            
Vertikální dosah                                  34 m 
Horizontální dosah                              30 m 
Dopravní potrubí                                DN125 
Pracovní rádius otoče                          550° 

6.1.6    Samosestavitelný jeřáb Liebherr 65 K………………………..……………. 1x 
Výška                                                     35 m 
Šířka podstavce                                      4,2 x 4,2 m 
Délka ramene                                         30 m 
Nosnost ve vzdálenosti : 14 m           4500 kg 
                                       28 m            2370 kg 
                                       35 m            1800 kg 
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6.1.4 Vibrační deska WEBER CF2…………………………………………………. 1x 
Provozní hmotnost                                   80 kg 
Frekvence                                               98 Hz 
Šířka hutnící desky                                   440 mm 
Provozní otáčky                                      3600/min 
Max. výkon motoru                                 4,2 kW  

6.1.5 Vibrační válec WEBER DVH 600………………………………….….…….. 1x 
Provozní hmotnost…………    ……………..420 kg 
Odstředivá síla………………… ……………10 kN 
Frekvence………………….………………….60 Hz / 3600 rpm 
Typ motoru……………………………………Lombardi 15 LD 315 
Druh motoru…………………… ……………diesel 
Max. výkon motoru……………   ………….5,0 kW/ 6,8 HP 
Pracovní rychlost………………  …………..0-58 m/min 
Kapacita vodní nádrže…….………     ……..33 l 

6.1.6 Vysokofrekvenční vibrátor TRONIC 42…………………………………….. 2x 
Průměr hlavice                                         42 mm                   
Napětí                                                     230 V/50 Hz 
El. Příkon                                                 470 W  
Délka hadice                                           7 m 
Hmotnost                                               14,5 kg 

6.1.7 Plovoucí vibrační lišta RVH200……………………………………….……… 2x 
Délka profilu                                           2,0 m    
Motor                                                     HONDA GX25 
Zdvihový moment                                   25 m3 
Palivo                                                    benzin 
Hmotnost                                               18. 0 kg 

6.1.8 Svářečka KITin 2040 MIG EURO………………………………….………. 1x 
Hmotnost                                                 13 kg 
Rozměry                                                  470x200x310 mm 
Síťový proud/příkon 60%                           12 A/5,3 kVA 
Rozsah svařovacího proudu                        20-150 A 
Vstupní napětí                                          50/60 Hz x 230V +- 15% 

6.1.9  Míchačka POWER TEC 200/230V/L……………………………………… 1x 
Geometrický objem bubnu                         200 l 
Prac. objem bubnu                                    145 l 
Výkon motoru                                         700 W 
Napětí                                                     230 V 
Hmotnost                                               87 kg 

6.1.10  Tahač+ návěs MAN 18.413 FLLS/N + Schwarzmüller SPA 3/E………....  2x 
Užitečná hmotnost                                     29 t 
Délka  soupravy                                        16,495 m 
Šířka                                                        2,25 m 
Ložná výška návěsu                                  1,005 m 

6.1.11 Vysokozdvižný vozík s teleskop. ramenem  JCB-TLT 35D 4x4………….. 1x 
Výkon motoru                                        46 kW 
Hmotnost stroje                                    5500 kg 
Obsah lžíce                                              0,6 m3 
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Nosnost do plné výšky                             2750 kg 
Rychlost pojezdu                                    18 km/h 

6.1.12 Motorová benzinová pila STIHL MS 291……………………….………….. 1x 
Zdvihový objem                                        55,5 cm3 
Výkon kW/k                                             2,8/3,8 
Hmotnost                                                 5,6 kg 
Hodnota vibrací vlevo/vpravo                      4,5/4,5m/s2 
Hladina akustického tlaku                           103 dB 
Hladina akustického výkonu                       113 dB 
Poměr hmotnost/výkon                             2 kg/kW 

 

  6.2 Nářadí 
Nivelační přístroj, olovnice, ocelové pásmo, vodováha, strhávací latě s libelou a úchyty, 
vícekilové palice, kladiva, lopaty, kolečka, 
 
7 Pracovní postup 
7.1 Sestavování bednění  

 7.1.1) Kvalifikace pracovníků 

   Bednící a odbedňovací práce představují procesy značně náročné, proto je smějí 
vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci, tedy tesaři, případně řádně zaučení montážníci. 
Je třeba, aby pracovníci byli seznámeni zcela se závaznými postupy bednění a 
odbedňování výrobce bednění. 
 
7.1.2) Přejímka podkladu 

    Před samotným zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce.  
   Přitom je třeba prověřit, zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro danou 
konstrukci.  

 

7.1.3) Obecné požadavky na bednění 

- musí být provedeno v souladu se ZTP výrobce a se zásadami provádění tradičního 
bednění 
- bednění musí být v jednotlivých částech i jako celek zabezpečeno proti uvolnění, 
posunutí,    
   vybočení nebo borcení, a provedené tak, aby umožnilo postupné odbedňování  
- musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance dokončených k-cí ; musí 
se brát  
   v úvahu přetvoření během a po betonáži, aby se zabránilo vzniku trhlin v k-ci 
- spáry a spoje mezi bednícími prvky musí být těsné ( aby nedošlo vlivem netěsnosti  
   k vyplavení jemných složek betonu a porušení povrchu k-ce) 
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- vnitřní povrch bednění musí být čistý ! 
  ( docílí se toho pomocí odbedňovacích prostředků, které se nanáší rovnoměrně na 
vnitřní  
    stranu bednící k-ce a NESMÍ poškozovat povrch k-ce bedněné) 
- bednící montážní vložky a prostupy dočasné i ty, které budou zabetonovány musí být  
   osazeny tak, aby byla zajištěna předepsaná poloha během ukládání betonu a nesmí 
narušit  
   jeho trvanlivost ani vzhled 
- nenosné bednění k-cí může být odstraněno, když dosáhne beton předepsané pevnosti, 
tak aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran k-ce 
- nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečnou pevnost, aby 
mohl vzdorovat namáhání 
 

7.1.4) Postup bednění PERI TRIO 

I. Začíná  se bednit od komplikovanějších míst, jako jsou rohy, přesazení stěn, atd. 
teprve poté se pokračuje směrem ke středu stěny. 

II.  Panely se přesně usadí pomocí páčidla. 
III.  Kotvit jen tolikrát, kolikrát je nezbytně nutné ( viz výstupy z programu ELPOS ) 
IV.  Nevyužité otvory pro kotvící prvky budou uzavřeny pomocí PVC ucpávek 
V. Bednění jednostranné bude podepřeno pomocí opěrných rámů SB. Ty přenáší 

tlak čerstvého betonu na stěnu bednění. 

Obr.  Opěrný rám SB 
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VI.  Každý prvek musí být před použitím důkladně přezkoušet. Pokud budou 
nalezeny díly, které jsou deformované, mají trhlinu nebo jsou zkorodované, 
nesmí se používat! 

VII.  Sestavování prvků pro základové pasy bude probíhat ze země, protože se jedná o 
prvky nízké. Sestavení bednění pro stěny podsklepených části už jde o výšku 
větší jak 2,70m, proto se sestavování bednění bude provádět z pracovního lešení. 
Bednění bude zajištěno pomocí stabilizátorů RS. Při montáži prvního stěnového 
prvku se vždy montují dva stabilizátory. Připevnění k bednění je řešeno 
odpovídajícím úchytem, k podlaze se připevňuje prostřednictvím patky a 
kotevních šroubů PERI MMS 20x130. 

Obr. Stabilizátory RS/RSS 
 

VIII.  Než přikročíme k betonáži, musí se překontrolovat všechny zámky BDF, 
 závory TAR 85, matice a ostatní příslušenství. 

Obr. Zámek BDF –stačí jediný díl pro  
                                                                                                                      všechny spoje TRIO  
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7.1.5) Přejímka konstrukce bednění  

Dozor a kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Po dokončení 
bednění prvku vyzve technický dozor zápisem do SD objednavatele k prověření bednění 
a udělení souhlasu k navazujícím pracem, tedy k bednění a armování. 

7.2 Armování 

7.2.1) kvalifikace pracovníků 

Vedoucí čety je vyučený železář, ostatní pracovníci mohou být zaučeni. Nezaučení 
pracovníci provádějí pomocné práce, zejména dopravu armovací výztuže na místo 
ukládky. 

 

7.2.2) Ukládání výztuže 

I. Doprava výztuže na místo uložení : Výztuž bude dodávána pomocí 
autojeřábu ve svazcích přímo z korby auta na bednění.  Zde jej převezmou 
pomocní dělníci, kteří je budou poté ručně roznášet na místo uložení 

II.  Odstranění nečistot :  Před uložením výztuže do konstrukce musí  být pruty 
důkladně  očištěny od rzi, mastnost a dalších nečistot, které by mohli 
způsobit nedokonalost  přilnutí  betonové směsi a horší soudržnost mezi 
betonovou směsí a betonářskou  ocelí. 

III.  Ukládání výztuže : Výztuž musí být uložena v poloze předepsané v PD. Její  
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                    poloha bude zajištěna pomocí distančních vložek, které zároveň zajistí  
                    předepsané  krytí výztuže. Zvláštní pozornost se věnuje místům, kde se 
kříží  
                    nosná výztuž. Hrozí reálné riziko vzniku prázdných dutin nevyplněných  
                    betonem, proto musí mezery mezi pruty větší než 1,5 násobek nejhrubší  
                   frakce kameniva použit  v betonové směsi. 

IV.  Zápis do SD 
 

7.3 Betonáž 

Betonování v zimním období 

     Protože se v této etapě dostáváme do období s průměrnou denní teplotou nižší než +5 
°C  (cca od 28.10- 4.4.) a následně do období s průměrnou denní teplotou nižší než 0 °C 
(cca od 3.12 – 28.2.) je velice pravděpodobné, že bude nutné převzít opatření pro zimní 
betonáž. 

Zásady, které je nutné dodržovat : 

• Pokud se vyskytne sníh nebo led na výztuži je nutné ho odstranit – vysušit 
horkým vzduchem. Totéž platí pro bednění. V žádném případě neodstraňovat 
zmrazky solí. 

• Ohřát výztuž alespoň na 0°C 
• Nebetonovat  na zledovatělou spáru 
• Zabránit padání sněhu na čerstvý beton (sníh a led ve styku s čerstvým betonem 

taje a zvyšuje vodní součinitel v oblastech zvýšeného namáhání) 
• Pokud klesne teplota po -3°C bude se povrch betonu, ale i bednění, izolovat 

tepelnou izolací (polystyrenové desky, rohože ze skelných vláken, slámy, flýsu)  
• Pokud klesne teplota pod -10°C  jo potřeba např. ohřev párou, ohřev el. Energií 

nebo vytápět na na min. teplotu +5°C (výkop by se musel překrýt nějakým 
izolačním materiálem, např. dřevotříska, a vytápět. Ohřívat až  po 2 hodinách po 
uložení. Brzké rychlé zahřátí by mělo nepříznivý vliv na vývoj hydratace, 
objemové změny a vznik smršťovacích trhlin. 

• Navlhčit bednění 
• Překrytí krycích folií tak, aby nedošlo k úniku vlhkosti 
• Dobu odbednění nutno prodloužit o dny s teplotou pod +5°C 
• Při odbednění nastává tepelný šok povrchu betonu, a proto je třeba zajistit 

zvlhčení a následné chránění povrchu proti vysoušení a zabránit předčasnému 
odpaření potřebné vody. Snadnější je provedení jednorázového postřiku 
ošetřujícím prostředkem např. Curing 103 okamžitě po odbednění spotřeba cca 
125–175 g/m2.  
 

     Kvůli zamezení praskání povrchu konstrukce bude také nutné přidat do směsi 
přísady, které upravují směs pro zimní betonáž (např. přísady od firmy Degussa) 
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Opatření pro betonování v zimě: 

• Předehřátí vody (lze až na 80°C , nad 60°C nejprve promíchat s kamenivem) 
• Kamenivo předehřát na skládce 
• Ohřátí směsi v míchačce (horkou párou) 
Stačí použít jen jeden z těchto bodů 

Lze využít i další přísady, které ovlivní rychlost tuhnutí směsi v zimě. 

• Urychlovače tuhnutí :Protože se jedná o železobeton použijí se bezchloridové 
urychlovače.  

• Přísady snižující bod mrazu betonu 
 

Transport betonu a jeho ukládání: 

      Transport betonu do 15 minut v uzavřeném bubnu autodomíchávače v případě 
plného bubnu nesníží při teplotě vzduchu nad 0°C teplotu směsi. Bude využito 
snížených otáček bubnu, aby nedocházelo k ochlazování betonu od povrchu bubnu. Při 
betonování v nízkých teplotách lze očekávat ztrátu tepla do cca 5 K. Pokud nastanou 
extrémní podmínky, např. velmi nízké teploty nebo zdržení při dopravě popř. i při 
přepravě betonové směsi z míchačky na kolečkách, je třeba měřit teplotu vzduchu na 
betonárně(u míchačky) a při ukládání betonu. 

       Při zimní betonáži  bude použito čerpadlo na dopravu směsi do  bednění. Také je 
nutné zkoordinovat co nejlépe dopravu směsi autodomíchávači, aby nedocházelo 
zbytečně k prostojům u čerpadla. 

      Při betonování masivních monolitických k-cí se musí postupovat tak, aby teplota 
povrchu uložené vrstvy betonu neklesla před jejím překrytím další vrstrvou pod 1°C. 
Pokud přece jen dojde k porušení mrazem, lze v betonování pokračovat až po jejich 
odstranění, přičemž se musí zajistit dokonalé propojení betonu nového se starším. Při 
hlazení povrchu se ukončí úprava hrubou texturou, popř. koštětem. 

      Při izolaci betonu a bednění se musí hlídat teplota betonu. Pokud přesáhne 25°C, je 
nutné odstranit část izolace (kontrola průběžně v otvorech vytvořených prutem výztuže 
při ukládání). Vysoká jádrová teplota nízká povrchová teplota by mohly mít za následek  
tvorbu trhlin. Tento rozdíl je třeba během tří dnů regulovat na 15 K. 
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7.3.1) Kvalifikace pracovníků 

Vedoucí čety bude betonář, popř. zkušený zaučený tesař. Ostatní stačí být zaučení 
stavební dělníci. 

7.3.2) Postup betonáže 

I.  Kontrola kompletnosti předchozích činností :Před zahájením betonáže 
zkontrolovat, zda byla provedena výstupní kontrola bednění a výstupní 
kontrola železářských prací, jejíchž výsledek je zapsán v SD a zástupcem 
TDO byl dán souhlas k zahájení betonáže. 

II.   Navlhčení nasákavých k-ci :Před samotným ukládáním směsi je nutné 
řádně navlhčit veškeré nasákavé konstrukce. 

III.  Zajištění otvorů a prostupů – Před uložením betonové směsi se musí 
zajistit otvory pro prostupy proti jejímu vytékání. Proto se v těchto místech 
upevní dřevěné desky a rozepřou se pomocí dřevěného hranolu, sloužícímu 
proti převrácení desek po uložení betonové směsi. 

IV.   Ukládání směsi do k-ce : Směs bude do konstrukce dopravována pomocí 
čerpadla na kolovém podvozku, které bude čerpat směs z autodomíchávače. 
Je nutné dodržovat kontinuitu dopravování směsi, bez prodlev. Také je nutné 
dodržet max. výšku shozu betonové směsi, která je 1,5m , aby nedošlo 
k rozmísení směsi. Také se musí dbát, aby při ukládání směsi nedošlo 
k přetvoření bednění – směs musí být rovnoměrně rozhrnována ; a nesmí 
dojít k posunu betonářské výztuže. 

V. Hutnění betonové směsi : Pro hutnění základové desky bude použita 
vibrační deska, kvůli nízké hloubce vibrované k-ce. Vibrování bude probíhat 
po celé ploše k-ce. Pro hutnění stěn Bílé vany budou použity vibrátory 
ponorné. Vibrovaná vrstva nebude přesahovat výšku 0,3m. 

VI.  Pracovní a dilatační spáry : Protože daná k-ce nebude provedena za jeden 
den budou vytvořeny pracovní (dilatační) spáry vždy ve třetině k-ce.  
Před další betonováním se musí povrch spáry řádně upravit :  

o Nespojené částice starého betonu odstranit 
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o Odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení 
s čerstvým betonem 

o Spáru omýt vodou a řádně navlhčit, v prohlubních navlhčit 
VII.  Ošetřování a ochrana betonu : Ošetřování začne hned po dokončení 

hutnění. Pomocí vlhčené geotextilie se zabrání vysychání od slunce a větru. 
Ochrana má zabránit vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu během 
prvních dnů po uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, vibracím a 
nárazům 

VIII.  Provést zápis do SD 
 

7.4 Odbedňování betonových k-cí 

1) Po dosažení předepsané pevnosti se nenosné prvky odstraní tak, aby 
nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran k-ce 

2) Po dosažení předepsané pevnosti lze odstranit i nosné k-ce  bednění 
Pevnost pro odbednění se ověří tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka 
 

 Popis metody Použitým způsobem měření patří Schmidtovo kladívko mezi tzv. 
„tvrdoměrné“ (sklerometrické) metody, když se požadovaná veličina zjišťuje nepřímo 
prostřednictvím měření velikosti pružné reakce od vyvozeného úderu. Vnitřní rázový 
člen přístroje – „kladivo“ narazí definovanou energií na povrch betonu a odrazí se zpět. 
Velikost odrazu je závislá na tvrdosti betonu. Pomocí přepočtového diagramu 
sestávajícího ze tří křivek, které odpovídají třem základním směrům rázu, tj. nahoru, 
dolů, nebo vodorovně – se určuje pevnost v tlaku v N/mm2. Pro stanovení optimálního 
průběhu těchto křivek bylo v různých laboratořích a zkušebních ústavech proměřeno na 
20.000 betonových kostek. Takto stanovené křivky mají dnes v minimálně šedesáti 
zemích světa závaznou platnost pro beton zhotovený z portlandského cementu a s 
obvyklými příměsemi. Protože se při těchto zkouškách beton vůbec neporuší, nebo se 
poruší jen tak málo, že tím není narušena funkce zkušebního tělesa, dílce nebo 
konstrukce, patří tato zkouška mezi tzv. „nedestruktivní“ metody zkoušení betonu.  

3) Po odbednění musí být všechny části bednění řádně očištěny 
 

8 Jakost a kontrola kvality 
 

• Kontrola vstupní  
-  připravenost pracoviště 
-  dodanou výztuž do patek (tvar podle výkresu, druh oceli podle výkresu, množství) 
-  kontrola čistoty bednění 
- kontrola jednotlivých kusů - zda jsou přivezeny všechny potřebné části a ve správném 
počtu a správných rozměrech. 
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• Kontrola mezioperační  

-  geometrická přesnost sestaveného bednění a jeho čistotu, stabilitu, těsnění, 
- kontrola odstranění vody ze dna výkopu  
- kontrola umístění truhlíkových vložek  
- geometrická přesnost sestavené výztuže, její uložení v bednění, vzdálenost výztuže od 
okraje (krytí), čistota výztuže, kontrola spojů , vzdálenost výztuže (kvůli průchodnosti 
hlavy vibrátoru) 
- kontrola dovezené betonové směsi- její kvality- kontrola doby naplnění, doby dodání 
na stavbu 
- kontrola tloušťky uložené vrstvy 
- kontrola doby zhutňování jednotlivých vrstev 
- kontrola správného ošetřování betonu.  
 

• kontrola výstupní 
- kontrola geometrie hotové konstrukce 
- povrch hotové konstrukce 
- dokumentace o kontrole 
 
O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Obecné požadavky: 

• I: Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m, 
v místech určených pro vjezd vozidel na staveniště bude brána opatřená zámkem a 
označena zákazem vstupu. 
2. Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 
dopravu. 
3. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 
komunikacích. 
4. Vnitrostaveništní komunikace musí být během výstavby udržovány bezpečné a 
dostatečně osvětlené. Průjezdný profil pro stroje a vozidla musí být o 0,30 m širší než 
nejširší plánované vozidlo i s nákladem, které se bude na komunikaci pohybovat. 
Komunikace pro pěší musí být o šířce 0,75 m jednosměrná, 1,5 m obousměrná. 
Podchodná výška min. 2,1 m. 
  Veškeré překážky na  
5. Při jakékoli manipulaci s materiály, pohybu strojů i dopravních prostředků se musí 
být dbáno na bezpečí pracovníků (ti musí mít OOPP a nevstupovat do trasy). 

• II: Zařízení pro rozvod energie 
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 1. Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 
Zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována v předepsaných intervalech. 
Hlavní vypínač musí být přístupný, označený a zabezpečený proti neoprávněné 
manipulaci 
2. Kabely nesmí být mechanicky namáhány, přejížděny, nesmí dojít k prodření o ostré 
 hrany – kabely budou opatřeni chráničkou. 
3. Hodnoty jištění spotřebičů musí odpovídat jejich příkonům. 
4. Zařízení musí být mimo provoz vypnuto ( případně uzamčeno). 
5. Poškozené zařízení nesmí být ponecháno v provozu 

• III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.Pracoviště ve výškách a hloubkách musí být pevná a stabilní a musí odolat 
povětrnostním vlivům, unést daný počet pracovníků a odolat maximálnímu zatížení, 
které na ni bude působit. 
2.Pracoviště bude kontrolováno v pravidelných intervalech a po mimořádných 
událostech 
 3.Materiál se skladuje dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Sklady 
s materiálem i s nářadím jsou uzamykatelné a přístup do nich mají pouze pověření 
pracovníci, aby nedošlo ke zcizení nebo z újmě na zdraví druhých osob nesprávnou 
manipulací.  
4. Práce musí být přerušeny, mohlo by-li dojít k ohrožení zdraví pracovníku nebo 
majetku z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovující stav konstrukce, 
stroje. 
5. Pokud dojde k nečekaným změnám počasí nebo geologických, hydrogeologických 
podmínek budou zajištěny nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví. 

• IV: Úkoly účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce 
Stavbyvedoucí : 
- vést důslednou evidenci příchodů a odchodů pracovníků z pracoviště 
- zajišťovat pravidelná školení BOZ; školení BOZ nových zaměstnanců a seznámení 
s riziky na pracovišti 
- kontrola ,zda byla provedena lékařská prohlídka ; doložení o způsobilosti pro 
přidělené práce 
- vybavit pracovníky OOPP 
- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
- v případě pracovního úrazu zajistit zdravotní ošetření, sepsat protokol a informovat 
nadřízeného pracovníka 
- informovat podřízené o změnách a nových technologických postupech 
 
Mistr: 
- vybavit pracovníky OOPP 
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- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
 
Vedoucí čety: 
- vybavit své pracovníky OOPP 
-zajistit realizaci všech opatření pro BOZ u svých pracovníků 
- při tom dbát pokynů od stavbyvedoucího nebo mistra 
 
Dělníci: 
-respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu, plnit příkazy svých nadřízených 
- absolvovat školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- dodržovat návody, pravidla a pokyny a technologické postupy 
- používat OOPP 
 
Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti: 

• I: Obecné požadavky při používání strojů 
1. Pracovníci musí být seznámeni s návodem k obsluze,  
2. při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu,  
3. Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 
světly,  

• II: Stroje pro zemní práce  
1. Stroj pojíždí nebo vykonává činnost v takové vzdálenosti od okraje výkopů, aby 
s ohledem na únosnost půdy nedošlo ke zřícení. 
2. Při pohybu více strojů na pracovišti musí být zvýšená opatrnost, aby nedošlo ke 
kolizi 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou. Pokud nelze vyhnout manipulaci nad 
kabinou, v kabině nesmí být žádná fyzická osoba. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 

• III: Míchačky: 
1. Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena, 
2. Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu,  
3. Při vhazování obsahu do bubnu míchačky lopatou  se nesmí zasahovat dovnitř 
rotujícího bubnu 
4. Buben míchačky se čistí pouze, když je míchačka vypnutá 
5. Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 
energie.  

• V. : Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
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1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení 
zkontroluje řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popř. je zajistí. 
2. Při přejímce a přepravě směsi musí být vozidlo v přehledném a  únosném místě bez 
překážek, které by znemožnily kontrolu nebo manipulaci. 

• VI: Čerpadla směsi 
1. Potrubí musí být vedeno tak, aby nezpůsobilo přetížení nebo nadměrné namáhání 
bednění a stěny výkopku 
2. Víko tlakové nádoby nelze otevírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu požívání. 
3. Vyústění potrubí musí být zajištěno, aby nedošlo ke zranění fyzických osob 
následkem jeho náhlého pohybu vlivem dynamických účinků. 
6. Pro dopravu směsi k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno: 
    a) přehýbat hadice, 
    b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány 
    c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru koncovky hadice 
8. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo byl přehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky. 
9. Dělený výložník- autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutné zbytečně 
přemisťovat  a aby byla dodržena vzdálenost od okraje výkopu 
10. V pracovní prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemisťování břemen 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla stabilizátory v soulady s návodem k používání 
13. Přemisťovat autočerpadlo jen se složeným výložníkem v přepravní poloze 
 

• IX: Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce, musí být min. 10m.  
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o  menším poloměru, než je stanoveno v návodu pro používání 

• XIV: Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce  

1. Obsluha stroje musí zaznamenávat závady a odchylky a informovat i střídací 
obsluhu,  
2. proti samovolnému pohybu stroj po ukončení práce zajistit v souladu s návodem 
používání. Při přerušení práce min. zajistit ruční brzdou. 
 4. pokud se obsluha stroje chce vzdálit, musí zajistit stroj proti spuštění nebo přístupu 
nepovolané osoby. 
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• XV: Přeprava strojů 
1. Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani poškození 
stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 
2. Při přepravě stroje se na ložné ploše dopravního prostředku nesmí pohybovat fyzické 
osoby. 
3. Při přepravě jsou stroje a zařízení na ložné ploše dostatečně zabezpečeny dle návodu 
k používání a mechanicky zajištěna proti posunu a převržení. 
4. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
5. Při najíždění stroje se v blízkosti nesmí nacházet žádná osoba kromě strojníka a 
osoby, která stroj na dopravní prostředek navádí. Ten stojí mimo trasu a na viditelném 
místě. 
 
Požadavky na organizaci a pracovní postupy 

• I: Skladování a manipulace s materiálem 
1. Materiál musí být skladován dle požadavků výrobce,  
2. Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození,  
3. Skládky materiálu musí být dostatečně únosné, 
4. Prvky skladovány nad sebou musí být vybaveny prokladky (ne kulatina),  
       Nepředpokládá se žádný materiál tohoto druhu 
5. při ručním odběru se smí materiál skladovat do max. výšky 2m 

• IX: Betonářské práce a práce související 
           a) Bednění 
1. Musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stádiu provádění 
zajištěno proti pádu prvků. Při montáži i demontáži postupujeme dle návodu výrobce a s 
ohledem na bezpečnost fyzických osob.  
2. Podpěrné konstrukce navrženy tak, aby se při postupném odbedňování  odstraňovaly 
bez rizika 
4. Před betonáží řádně zkontrolovat části i celek. Nutný písemný záznam o předání a 
převzetí 
          b) Přeprava a ukládání betonové výztuže 
1.Nutno zajistit bezpečnost fyzických osob při přečerpávání směsi do přepravníku a při 
jejím ukládání do konstrukce. Pracovat z bezpečných pracovních podlah popř. plošin 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace.  
4 Při dopravování betonové směsi čerpadlem zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
                c) Odbedňování 
1)  Součásti bednění se ihned odkládají na předem určená místa, aby nebyly zdrojem 
nebezpečí úrazu. 
                d) Práce železářské 
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1) Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
 

     OOPP 

• Pracovní obuv – pevná s gumovou podrážkou proti skluzu 
• Helma 
• Pracovní rukavice 

• Pracovní oděv – montérské kalhoty + montérská blůza 
• Brýle na svařování 

 
 

10 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) 
 

 
11 Literatura 

• ČSN 732403 – Beton – Vlastnosti , výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
• ČSN 732400 – Provádění a kontrola betonových  konstrukcí  
• vyhláška 591/2006 
• Nařízení vlády 326/2005 Sb 
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• Technologický předpis provádění monolitických železobetonových konstrukcí firmy 
BBA-MONOLIT 

• BASF – Betonování v zimním období 
 

 

12 Přílohy                                                                                                                                                                                                
P26 – pasy nad pilotami 
P27 – jižní stavební jáma 
P28 – severní stavební jáma 
P30 – šachty výtahové 
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1  Identifika ční údaje 

Název stavby: VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií                                
Místo stavby:    FIT VUT v Brně 

                                                    Božetěchova 1/3       

                                             BRNO – Královo pole 
       Kraj  :                                   Jihomoravský,    (Okres: Brno – město) 

Katastrální území :            Královo Pole (611484) 
      Stavebník (investor) :      Vysoké učení technické v Brně  

                                         Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
                                                      IČ: 00216305 

                                         DIČ: CZ 00216305 
      Zastoupené:     Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem   
       Zastoupení ve věcech technických :  Ing. Vojtěch Gren 
       Charakter stavby :  Dostavba v uzavřeném areálu 

Dodavatel stavby :  Bude stanoven výběrovým řízením 
       Kontaktní osoba:         Ing. Vojtěch Gren 

                                         Tel: 541145344 
                    Email: gren@ro.vutbr.cz 
Projektant :    ATELIER  2002,  s.r.o. 
         Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 
         Statutární orgán:  

                                                    Ing.arch.Vladislav Vrána 
      IČO : 26 89 72 70 

            DIČ :  CZ 26 89 72 70 
    Ve spolupráci s „Architektonickou kanceláří Burian & Křivinka“,  
                 Ing.arch. Aleš Burian 
                Pod vinohrady 703, 664 34 Kuřim 
                IČO:  121 96 584 
                DIČ :  CZ 5601292257 
     Zahájení akce:                     5.8. 2013 
    Ukončení akce:                   28.11. 2014 
    Parcelní čísla:                       594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 595/2,  
                                                   594/2, 594/20, 594/1, 
 
Rozměrové charakteristiky objektu SO101 Pavilon výzkumného centra (objekt Q): 

• Půdorysné rozměry:   Pravoúhlý lichoběžník  51,56x13,625m 
• Nejvyšší bod objektu:  +10,76m ( vrchol 4.NP přístřešek pro vzduchotechniku) 
• Zastavěná plocha objektu:  664,01m2 
• Obestavěný prostor objektu:  11145,407 m3 
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1.2 Obecné informace 
Pozemek určený k zástavbě tvoří územní rezervu areálu fakulty, která vznikla demolicí 
zchátralého objektu, který byl historickou součástí bývalého královopolského pivovaru. 
Pod pozemkem jsou historické pivovarské sklepy, které zasahují nejenom pod plochy 
v areálu fakulty, ale i pod sousední pozemek 592/1. V  nedávné minulosti, v průběhu 
nedávno dokončené rekonstrukce areálu, byly sklepení spolu se dvěma objekty 
bývalého pivovaru prohlášeny kulturní památkou. 

        Sklepy byly částečně zaplavené vodou, částečně zavaleny sutí a odpadky. V současné 
době jsou sklepy vyklizeny, je vyčerpána voda a je provedeno havarijní čerpání pro 
zamezení dalšímu zatopování sklepů. V případě, že bude voda ze sklepení čerpána, 
bude jímána do nádrží zavlažovacího systému. Dále je již provedeno základní provozní 
osvětlení a nucené větrání.  
Nově navržený objekt Výzkumného centra informačních technologií navazuje na novou 
pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní objekt, 
nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu bývalého 
pivovarského hvozdu. 
Hlavní  vstup do objektu výzkumného centra bude vz jihu z ulice Kolárova. 

        V pavilonu výzkumného centra budou umístěna vědecko-výzkumná pracoviště řešící 
výzkumné úkoly v návaznosti na vlastní vědecko-výzkumná pracoviště fakulty. 
V 1. nadzemním podlaží objektu se předpokládá umístění serveroven, kde bude nutno 
zajistit bezpečnost dat jednotlivých uživatelů prostorovým rozdělením serverovny 
na uzamykatelné boxy. Dále zde bude situováno zázemí pracoven technických 
pracovníků zajišťujících bezpečný chod zařízení. V přízemí je vstup do budovy 
z venkovních ploch areálu. 
Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou situovány flexibilní vědecko-výzkumné laboratoře, 
přístup je kontrolován z recepce umístěné v komunikační hale ve 2. podlaží. Do 
komunikační haly ústí nový spojovací krček zajišťující spojení s prostory laboratoří 
fakulty, ale i do stravovacího a společenského zázemí areálu. Součástí řešení je 
spojovací krček do objektu "Zámečku". Součástí tohoto spojovacího krčku je i výtah 
zajišťující bezbariérové propojení do obou podlaží tohoto objektu. Ve třetím podlaží 
jsou umístěny laboratoře. 
Pod pozemkem určeným k zástavbě se nacházejí historické pivovarské sklepy, pro které 
v současné době hledá VUT využití. V rámci stavby bude řešeno odpovídající 
komunikační napojení sklepních prostor pro jejich budoucí společenské nebo kulturní 
využití. 

  

1.2.1 Architektonické řešení 

   Na pozemku 594/11, označeném „Q“, stál jeden z objektů bývalého pivovaru, ze 
kterého se zachovala barokní jižní obvodová stěna a západní obvodová stěna, dnes 
uzavírající areál a podzemní prostory bývalé ledárny, která bude ponechána v podobě 
historického torza, což bude podpořeno povrchovou úpravou, která bude pouze 
konzervovat současný stav zatřením spár 
  Nově navržený objekt „Výzkumného centra informačních technologií“ navazuje na 
novou pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní 
objekt, nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu 
bývalého pivovarského hvozdu. Objekt má lichoběžníkový tvar, bude propojen se 
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sklepními prostory technickým koridorem, stejně tak se stávajícím objektem „L“. 
Spojovací krček bude spojovat objekt „Q“ se zámečkem. 
   Objekt má teda 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží, přičemž 4NP slouží z části 
jako otevřená terasa a z části jako strojovna vzduchotechniky. Plášť je z větší části 
tvořen prosklenými plochami. Betonové prvky jsou ponechány viditelné. 
 
1.2.2 Technické řešení 
  Objekt výzkumného centra má celkovou plochu 664,01m2. Jedná se objekt částečně 
podsklepený, který ale využívá stávajících 2 podlaží sklepních historických prostor, se  

3 nadzemními podlažími a částečně se 4NP. Objekt je založen na železobetonových 
vrtaných pilotách, které v horní části obsahují výztuž pro interakci se základovou 
deskou, a základové desce. Železobetonová vana suterénu je navržena jako neizolovaná 
k-ce z vodonepropustného betonu s těsnícími sparami proti zvýšené zemní vlhkosti a 
slabé tlakové vodě. 

   Nosná kostra objektu je tvořena monolitickým železobetonovým deskovým skeletem, 
který je v příčném směru jednotraktem s osovou vzdáleností sloupů 10,2m a 
v podélném směru vícetraktem s jedenácti poli po 3,6m a kosým polem při jižním štítu, 
kde kratší vzdálenost odpovídá osové vzdálenosti podélných polí. Konstrukční výška 
nadzemních podlaží ne 3,6m.  Vododrovná tuhost bude zajištěna železobetonovou 
stěnou v severním štítu, kolmými schodišťovými stěnami a souvisejícími stěnami 
výtahových šachet. Schodiště je deskové monolitické s vázanou žebírkovou 
betonářskou výztuží. 

   Stropní desky jsou částečně dodatečně předpínané. 

 

2. Materiály 
2.1Materiály  

• Beton pro obvodové stěny  C 30/37-XC1 a vázaná betonářská výztuž jakosti 
B500A. 

• Beton pro nosné sloupy  C35/40-XC1 a vázaná betonářská výztuž jakosti 
B500A. 

• Beton pro schodišťová ramena a podesty C30/37-XC1 a vázaná betonářská 
výztuž jakosti B500A. 

 

1 NP 
Obvodové stěny   

• beton     46,07 m3 
• výztuž     128,5kg/m3  -> 46,07 x 128,5 = 5920 kg 

Sloupy 
• beton    12,66 m3   
• výztuž    122,5 kg/m3  -> 12,66 x 122,5 = 1550,7 kg 

2 NP 
Obvodové stěny   
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• beton     20 m3 
• výztuž     128,5kg/m3  -> 20 x 128,5 = 2570 kg 

Sloupy 
• beton    12,66 m3   
• výztuž    122,5 kg/m3  -> 12,66 x 122,5 = 1550,7 kg 

 
3 NP 
Obvodové stěny   

• beton     16,2 m3 
• výztuž     128,5kg/m3  -> 16,2 x 128,5 = 2080,5 kg 

Sloupy 
• beton    12,66 m3   
• výztuž    122,5 kg/m3  -> 12,66 x 122,5 = 1550,7 kg 

 
4 NP 
Obvodové stěny   

• beton     78,18 m3 
• výztuž     128,5kg/m3  -> 78,18 x 128,5 = 10046,2 kg 

 
 

   Betonová směs bude dopravována na staveniště autodomíchávačem z betonárny a 
čerpadlem do bednění. 

   Výztuž bude dopravena na staveniště nesvařena ve svazcích přípravených prutů 
(připravené nastříhané délky) dle PD. 

Bednění systémové PERI – výpis prvků :      

• Pro kompletní 1NP      (viz přílohy “9.1 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Betonové k-ce  1.NP”) 

TRIO prvek TR 270x120                                           25 
TRIO prvek TR 270x 90                                              6 
TRIO prvek TR 270x 72                                            51 
TRIO prvek TR 270x 60                                            54 
TRIO prvek TR 270x 30                                            10 
TRIO prvek TR 270x240                                           13 
TRIO roh TE 270-2                                                    16 
TRIO prvek TR 120x 90                                            30 
TRIO prvek TR 120x 72                                            51 
TRIO prvek TR 120x 30                                            10 
TRIO roh TE 120-2                                                    16 
TRIO prvek TR 60x90                                               54 
Dorovnávací díl LA 270                                           33 
Dorovnávací díl LA 120                                           33 
Doplňkový prvek TR 120x24                                    4 
Doplňkový prvek TR 270x24                                    4 
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Zámek TRIO BFD poz.                                           781 
Vyrovnávací závora TAR 85                                   99 
Táhlo DW 15,l=0,85m                                          110 
Kloubová matice, poz.                                         220 

• Pro kompletní 2NP      (viz přílohy “9.2 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Betonové k-ce  2NP”) 

TRIO prvek TR 270x120                                        14 
TRIO prvek TR 270x 90                                           5 
TRIO prvek TR 270x 72                                         51 
TRIO prvek TR 270x 60                                         51 
TRIO prvek TR 270x 30                                           8 
TRIO prvek TR 270x240                                          5 
TRIO roh TE 270-2                                                 12 
TRIO prvek TR 120x 90                                         14 
TRIO prvek TR 120x 72                                         51 
TRIO prvek TR 120x 30                                           8 
TRIO roh TE 120-2                                                12 
TRIO prvek TR 60x90                                            51 
Dorovnávací díl LA 270                                        18 
Dorovnávací díl LA 120                                        18 
Doplòkový prvek TR 120x24                                 3 
Doplòkový prvek TR 270x24                                 3 
Zámek TRIO BFD poz.                                        633 
Vyrovnávací závora TAR 85                                54 
Táhlo DW 15,l=0,85m                                          55 
030370 Kloubová matice, poz.                        110 

• Pro kompletní 3NP      (viz přílohy “9.3 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Betonové k-ce  3NP”) 

TRIO prvek TR 270x120                                   18 
TRIO prvek TR 270x 90                                       3 
TRIO prvek TR 270x 72                                    50 
TRIO prvek TR 270x 60                                    50 
TRIO prvek TR 270x 30                                    12 
TRIO prvek TR 270x240                                     9 
TRIO roh TE 270-2                                            14 
TRIO prvek TR 120x 90                                    12 
TRIO prvek TR 120x 72                                    50 
TRIO prvek TR 120x 30                                    12 
TRIO roh TE 120-2                                            14 
TRIO prvek TR 60x90                                       50 
Dorovnávací díl LA 270                                   20 
Dorovnávací díl LA 120                                   20 
Doplòkový prvek TR 120x24                            3 
Doplòkový prvek TR 270x24                            3 
Zámek TRIO BFD poz.                                   665 
Vyrovnávací závora TAR 85                           60 
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Táhlo DW 15,l=0,85m                                     74 
Kloubová matice, poz.                                  148 

• Pro kompletní 4NP      (viz přílohy “9.4 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Betonové k-ce  4NP”) 

TRIO prvek TR 270x120                                   6 
TRIO prvek TR 270x 90                                  38 
TRIO prvek TR 270x 72                                    2 
TRIO prvek TR 270x 60                                    6 
TRIO prvek TR 270x 30                                  11 
TRIO prvek TR 270x240                                30 
TRIO roh TE 270-2                                            7 
TRIO prvek TR 120x 60                                    6 
TRIO prvek TR 60x90                                       8 
TRIO prvek TR 60x72                                       2 
TRIO prvek TR 60x60                                       6 
TRIO prvek TR 60x30                                     11 
TRIO roh TE 60-2                                              7 
Dorovnávací díl LA 270                                 18 
Dorovnávací díl LA 120                                 18 
Doplňkový prvek TR 120x24                           2 
Doplňkový prvek TR 270x24                           2 
Zámek TRIO BFD poz.                                  414 
Vyrovnávací závora TAR 85                          54 
030010 Táhlo DW 15,l=0,85m                   141 
030370 Kloubová matice, poz. 282 
 

• Potřeba dopravních prostředků na jedno podlaží: 
 

Doprava výztuže: 
   Bude dostačovat pouze jeden nákladní automobil. Protože se jedná o malé množství 
(7870 kg) bude tato dodávka součást dodávky pro více pater. 
Nosnost automobilu je 29500 kg. 
 
Doprava betonové směsi: 

Objem bubnu – 9 m3 

Max rychlost po městě – 50 km/h -> doba jízdy mixu cca 5 min 

Doba plnění -> cca 12 minut v ideálních podmínkách -> tedy vezmeme raději čas s 

rezervou  -> 20 min 

                            

Celkový objem – 62,73  m3  

             Rychlost  čerpadla 96m3/hod -> 96/60 = 1,6 m3/min  
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Doba vyprázdnění jednoho mixu :   1,6x9=  15 min 

Doba vyprázdnění mixu je nižší než  doba naplnění, tedy na dopravu betonové směsi 
všech základových ŽB konstrukcí budou dostatečné 3 mixy, které se budou neustále 
otáčet. 

Prvek (druh k-ce) Objem prvku (m3) Doba čerpání směsi (min) 

Sloupy 46,07 46,07x1,6= 73,7 

Obvodové stěny 12,66 12,66x1,6= 20,26 

Schodiště a podesty 4 4x1,6= 6,4 

 

XC1 XC1 XC1/XC2

Cl  0,4 Cl  0,4 Cl  0,5

horní mez frakce 16 16 16

max. vodní součini tel 0,5 0,5 0,5

300 300 300

druh cementu CEM II CEM II CEM II

konzis tence betonové 

směs i
S3 S3 S3

vývoj pevnosti  betonu střední s třední s třední

požadavky na  úpravu 

povrchu
PB2 ( oti sk bednění)

typ použi tého bednění rámové rámové rámové

požadavky napřesnost 

provedení /zpřísnění 

oproti  normě

běžné zvýšené R1 / o 1/3 běžné

způsob dopravy na 

s tavbu
mix mix mix

způsob ukládky do 

bednění
bádie/čerpadlo bádie/čerpadlo bádie/čerpadlo

způsob hutnění ponorný vibrátor ponorný vibrátor ponorný vibrátor

požadavky na ošetření 

mladého betonu
dle ČSN EN 206-1 dle ČSN EN 206-2 dle ČSN EN 206-4

omezení vzniku 

neřízených trhl in 

mladého betonu

ano ano ano

zimní betonáž neuvažuje se neuvažuje se neuvažuje se

Vnitřní stěny 

pohledové
Vnitřní stěny

min. množství cemetu 

(kg/m
3
)

Druh konstrukce Nosné sloupy

Stupeň vl i vu prostředí 

dle    ČSN EN 206-1

kategorie obsahu 

chloridů
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           2.2Doprava 
     Doprava bednění na staveniště bude zajištěna nákladními automobily. Uložení na 
skládku a manipulace s bedněním bude zajištěna věžovým jeřábem. Protože se jedná o 
bednění PERI, které je lehké a kompaktní, další manipulace na místě sestavení bednění 
již zajistí pracovníci sami. To stejné platí i při rozebírání bednění. 
     Výztuž dopraví z výrobny nákladní automobil. Z korby automobilu přepraví jeřáb 
svazky prutů na předem určené místo na skládce. Při přípravě výztuže bude opět 
jeřábem výztuž přepravována na místo kompletace do tvaru dle výkresů popř. na místo 
uložení, pokud se nebude shodovat s místem kompletace. 
    Beton bude dopravován na staveniště pomocí autodomíchavačů z betonárky. 
Přepravu z mixu do připraveného bednění zajistí betonové čerpadlo nebo pokud bude 
zvolena bádie tak pomocí bádie.. 
 

2.3 Skladování 
    Veškerý materiál pro zhotovení základových konstrukcí bude bezpečně uložen 
předem určených skladech a na předem určených skládkách. Bude zabezpečeno správné 
a bezpečné skladování jak prutů výztuže (ochrana před nepřízní povětrnostních vlivů) 
tak komponentů bednění( bude dopravené na paletách od výrobce, tedy budeme 
předpokládat, že sám výrobce zajistil jejich správné uložení na paletách, my pouze 
zabezpečíme dodržení max. skladovací  výšky). 

 

3 Převzetí pracoviště 
      Pracoviště bylo předáno hlavním zhotovitelem  zástupci subdodavatele dané 
technologické etapy. Subdodavatel provede svislé konstrukce . Před zahájením 
samotných prací musí stavbyvedoucí zkontrolovat kompletnost a správnost předchozí 
etapy, tedy základových konstrukcí, oznámit nedostatky, popřípadě po domluvě zajistit 
jejich nápravu.  Důležitá je správná geometrie konstrukce, dostatečná pevnost a kvalita.  

      Co se týká zařízení staveniště, je nutné zkontrolovat jeho připravenost pro tuto 
etapu- sklady a přístup pracovníků k nim; volné plochy pro skladované materiály a 
jejich kvalita; hygienické zázemí pro pracovníky; nutná mechanizace pro prováděné 
práce; komunikace pro bezpečný pohyb strojů i pracovníků. 

    Subdodavateli a jeho pracovníkům musí být umožněn bezproblémový vstup na 
pracoviště i staveniště a také přístup ke zdroji vody a elektrické energie. 

 

4 Pracovní podmínky 
      4,1 – Staveniště a soc. zázemí                                
Detailní popis staveniště je popsán v oddíle 2. Technická zpráva zařízení staveniště. 

      Detailní popis sociálního zázemí je popsán v oddíle 7. Provozní a hygienické 
zařízení staveniště. 
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            4,2- Teplota, povětrnostní podmínky   
    Brno se nachází ve větrné oblasti  II –  průměrná rychlost větru je 25 m/s.  
    Průběh stavby od bouracích prací po dokončení horní hrubé stavby je od 08/ 2013 do 
08/ 2014. Konkrétně provádění svislých konstrukcí bude probíhat v 03-07  2014. 
Průměrná teplota v Brně je 3,6; 8,5; 13,8;17,2; 18,7 °C. 

      4.3-  Instruktáž  
     Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví. Je také 
nutné, aby byli pracovníci podrobeni instruktáži, kde podepíší prohlášení o seznámení s 
danou problematikou. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za 
následek odstoupení od smlouvy ze strany investora, penalizace za nedodržení a 
případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

 

5 Personální obsazení 
      Na provádění základů bude osobně dohlížet stavbyvedoucí a nebo jím pověřený 
mistr. Bude kontrolovat správnost sestaveného bednění a výztuže- jejich polohu a 
geometrii a průběh betonáže, dodržování bezpečnosti při práci. 
      Počet pracovníků : 2x tesař –sestavení a rozebrání bednění 
                                         2x ocelář 
                                         2x betonář 
                                         1x svářeč – musí doložit svářečský průkaz + státní zkouška 
                                         1x jeřábník 
                                         2x dělník – pomocné síly pro tesaře, oceláře a betonáře 
                                         4x řidič nákladního automobilu – doprava bednění a výztuže 
                                         2x řidič autodomíchávače – doprava betonové směsi 
                                         1x řidič čerpadla betonové směsi 
                                          

6 Stroje a pomůcky 
6.1 Stroje 

6.1.1.  Autodomichávač Basic line AM9C…………………………………….……. 2x 
Jmenovitý objem:                                9m3 

Geometrický objem:                            15660 l 
Max hmotnost celková                         33 t 
Výkon motoru                                     267 kW 

6.1.2  Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X  ……………………………… 1x            
Vertikální dosah                                  34 m 
Horizontální dosah                             30 m 
Dopravní potrubí                                DN125 
Pracovní rádius otoče                        550° 

6.1.3    Samosestavitelný jeřáb Liebherr 65 K………………………..……………. 1x 
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Výška                                                     35 m 
Šířka podstavce                                      4,2 x 4,2 m 
Délka ramene                                         30 m 
Nosnost ve vzdálenosti : 14 m           4500 kg 
                                       28 m            2370 kg 
                                       35 m            1800 kg 

6.1.4 Vibrační deska WEBER CF2…………………………………………….…. 1x 
Provozní hmotnost                                   80 kg 
Frekvence                                               98 Hz 
Šířka hutnící desky                                   440 mm 
Provozní otáčky                                       3600/min 
Max. výkon motoru                                  4,2 kW  

6.1.5 Vibrační válec WEBER DVH 600………………………………..….…….. 1x 
Provozní hmotnost…………………………..420 kg 
Odstředivá síla……………………….………10 kN 
Frekvence………………….………………….60 Hz / 3600 rpm 
Typ motoru……………………………………Lombardi 15 LD 315 
Druh motoru…………………………..………diesel 
Max. výkon motoru…………………….…….5,0 kW/ 6,8 HP 
Pracovní rychlost……………………………..0-58 m/min 
Kapacita vodní nádrže…….………..………..33 l 

6.1.6 Vysokofrekvenční vibrátor TRONIC 42…………………………..……….. 2x 
Průměr hlavice            ….                          42 mm                   
Napětí                                                     230 V/50 Hz 
El. Příkon                                                 470 W  
Délka hadice                       ..                    7 m 
Hmotnost                            ..                   14,5 kg 

6.1.7 Plovoucí vibrační lišta RVH200…………………………………….……… 2x 
Délka profilu                                          2,0 m    
Motor                                                     HONDA GX25 
Zdvihový moment                                     25 m3 
Palivo                                                      benzin 
Hmotnost                                                 18. 0 kg 

6.1.8 Svářečka KITin 2040 MIG EURO……………………………………….…… 1x 
Hmotnost                                                 13 kg 
Rozměry                                                  470x200x310 mm 
Síťový proud/příkon 60%                            12 A/5,3 kVA 
Rozsah svařovacího proudu                         20-150 A 
Vstupní napětí                                          50/60 Hz x 230V +- 15% 

6.1.9  Míchačka POWER TEC 200/230V/L…………………………….………… 1x 
Geometrický objem bubnu                          200 l 
Prac. objem bubnu                                     145 l 
Výkon motoru                                           700 W 
Napětí                                                     230 V 
Hmotnost                                                 87 kg 

6.1.10  Tahač+ návěs MAN 18.413 FLLS/N + Schwarzmüller SPA 3/E………..  2x 
Užitečná hmotnost                                      29 t 
Délka  soupravy                                         16,495 m 
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Šířka                                                        2,25 m 
Ložná výška návěsu                                   1,005 m 

6.1.13 Vysokozdvižný vozík s teleskop. ramenem  JCB-TLT 35D 4x4…………. 1x 
Výkon motoru                                        46 kW 
Hmotnost stroje                                    5500 kg 
Obsah lžíce                                              0,6 m3 
Nosnost do plné výšky                          2750 kg 
Rychlost pojezdu                                    18 km/h 

6.1.14 Motorová benzinová pila STIHL MS 291………………………………….. 1x 
Zdvihový objem                                        55,5 cm3 
Výkon kW/k                                             2,8/3,8 
Hmotnost                                                 5,6 kg 
Hodnota vibrací vlevo/vpravo                     4,5/4,5m/s2 
Hladina akustického tlaku                           103 dB 
Hladina akustického výkonu                       113 dB 
Poměr hmotnost/výkon                              2 kg/kW 

 

  6.2 Nářadí 
Nivelační přístroj, olovnice, ocelové pásmo, vodováha, strhávací latě s libelou a úchyty, 
vícekilové palice, kladiva, lopaty, kolečka, 
 

 

7 Pracovní postup 
1) Sestavování bednění  

 A.1) Kvalifikace pracovníků 

   Bednící a odbedňovací práce představují procesy značně náročné, proto je smějí 
vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci, tedy tesaři, případně řádně zaučení montážníci. 
Je třeba, aby pracovníci byli seznámeni zcela se závaznými postupy bednění a 
odbedňování výrobce bednění. 
 
A.2) Přejímka podkladu 

    Před samotným zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce.  
   Přitom je třeba prověřit, zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro danou 
konstrukci.  
 
A.3) Obecné požadavky na bednění 

- musí být provedeno v souladu se ZTP výrobce a se zásadami provádění tradičního 
bednění 
- bednění musí být v jednotlivých částech i jako celek zabezpečeno proti uvolnění, 
posunutí, vybočení nebo borcení, a provedené tak, aby umožnilo postupné odbedňování  
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- musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance dokončených k-cí ; musí 
se brát v úvahu přetvoření během a po betonáži, aby se zabránilo vzniku trhlin v k-ci 
- spáry a spoje mezi bednícími prvky musí být těsné ( aby nedošlo vlivem netěsnosti   
k vyplavení jemných složek betonu a porušení povrchu k-ce) 
- vnitřní povrch bednění musí být čistý ! ( docílí se toho pomocí odbedňovacích 
prostředků, které se nanáší rovnoměrně na vnitřní stranu bednící k-ce a NESMÍ 
poškozovat povrch k-ce bedněné) 
- bednící montážní vložky a prostupy dočasné i ty, které budou zabetonovány musí být  
   osazeny tak, aby byla zajištěna předepsaná poloha během ukládání betonu a nesmí 
narušit jeho trvanlivost ani vzhled 
- nenosné bednění k-cí může být odstraněno, když dosáhne beton předepsané pevnosti, 
tak aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran k-ce 
- nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečnou pevnost, aby 
mohl vzdorovat namáhání 
 
 
A.4) Postup bednění PERI TRIO 

I. Začíná  se bednit od komplikovanějších míst, jako jsou rohy, přesazení stěn, atd. 
teprve poté se pokračuje směrem ke středu stěny. 

II.  Panely se přesně usadí pomocí páčidla. 
III.  Kotvit jen tolikrát, kolikrát je nezbytně nutné ( viz výstupy z programu ELPOS ) 
IV.  Nevyužité otvory pro kotvící prvky budou uzavřeny pomocí PVC ucpávek 
V. Bednění jednostranné bude podepřeno pomocí opěrných rámů SB. Ty přenáší 

tlak čerstvého betonu na stěnu bednění. 

Obr.  Opěrný rám SB 
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VI.  Každý prvek musí být před použitím důkladně přezkoušet. Pokud budou 
nalezeny díly, které jsou deformované, mají trhlinu nebo jsou zkorodované, 
nesmí se používat! 

VII.  Sestavování prvků pro základové pasy bude probíhat ze země, protože se jedná o 
prvky nízké. Sestavení bednění pro stěny podsklepených části už jde o výšku 
větší jak 2,70m, proto se sestavování bednění bude provádět z pracovního lešení. 
Bednění bude zajištěno pomocí stabilizátorů RS. Při montáži prvního stěnového 
prvku se vždy montují dva stabilizátory. Připevnění k bednění je řešeno 
odpovídajícím úchytem, k podlaze se připevňuje prostřednictvím patky a 
kotevních šroubů PERI MMS 20x130. 

Obr. Stabilizátory RS/RSS 
 

VIII.  Než přikročíme k betonáži, musí se překontrolovat všechny zámky BDF, 
 závory TAR 85, matice a ostatní příslušenství. 

Obr. Zámek BDF –stačí jediný díl pro  
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                                                                                                                      všechny spoje TRIO  
 

 
 

 

 

A.5) Přejímka konstrukce bednění  

Dozor a kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Po dokončení 
bednění prvku vyzve technický dozor zápisem do SD objednavatele k prověření bednění 
a udělení souhlasu k navazujícím pracem, tedy k bednění a armování. 
 

2) Armování 

B.1) kvalifikace pracovníků 

Vedoucí čety je vyučený železář, ostatní pracovníci mohou být zaučeni. Nezaučení 
pracovníci provádějí pomocné práce, zejména dopravu armovací výztuže na místo 
ukládky. 
 
B.2) Ukládání výztuže 
I.  Doprava výztuže na místo uložení : Výztuž bude dodávána pomocí autojeřábu ve  
    svazcích přímo z korby auta na bednění.  Zde jej převezmou pomocní  dělníci, kteří je  
    budou poté ručně roznášet na místo uložení 
II. Odstranění nečistot :  Před uložením výztuže do konstrukce musí  být pruty důkladně  
očištěny od rzi, mastnost a dalších nečistot, které by mohli způsobit nedokonalost  
přilnutí  betonové směsi a horší soudržnost mezi betonovou směsí a betonářskou  ocelí. 

III. Ukládání výztuže : Výztuž musí být uložena v poloze předepsané v PD. Její poloha 
bude zajištěna pomocí distančních vložek, které zároveň zajistí předepsané  krytí 
výztuže. Zvláštní pozornost se věnuje místům, kde se kříží nosná výztuž. Hrozí reálné 
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riziko vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem, proto musí mezery mezi pruty 
větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva použité v betonové směsi. 

IV. Zápis do SD 

3) Betonáž 

C.1) Kvalifikace pracovníků 

Vedoucí čety bude betonář, popř. zkušený zaučený tesař. Ostatní stačí být zaučení 
stavební dělníci. 

C.2) Postup betonáže 

I.  Kontrola kompletnosti předchozích činností :Před zahájením betonáže 
zkontrolovat, zda byla provedena výstupní kontrola bednění a výstupní kontrola 
železářských prací, jejíchž výsledek je zapsán v SD a zástupcem TDO byl dán 
souhlas k zahájení betonáže. 

II.   Navlhčení nasákavých k-ci :Před samotným ukládáním směsi je nutné řádně 
navlhčit veškeré nasákavé konstrukce. 

III.  Zajištění otvorů a prostupů – Před uložením betonové směsi se musí zajistit 
otvory pro prostupy proti jejímu vytékání. Proto se v ěchto místech upevní 
dřevěné desky a rozepřou se pomocí dřevěného hranolu, sloužícímu proti 
převrácení desek po uložení betonové směsi. 

IV.   Ukládání směsi do k-ce : Směs bude do konstrukce dopravována pomocí 
čerpadla na kolovém podvozku, které bude čerpat směs z autodomíchávače. Je 
nutné dodržovat kontinuitu dopravování směsi, bez prodlev. Také je nutné 
dodžet max. výšku shozu betonové směsi, která je 1,5m , aby nedošlo 
k rozmísení směsi. Také se musí dbát, aby při ukládání směsi nedošlo 
k přetvoření bednění – směs musí být rovnoměrně rozhrnována ; a nesmí dojít 
k posunu betonářské výztuže. 

V. Hutnění betonové směsi : Pro hutnění bude použita vibrační deska, kvůli nízké 
hloubce vibrované k-ce. Vibrování bude probíhat po celé ploše k-ce 

VI.  Pracovní a dilatační spáry : Protože daná k-ce nebude provedena za jeden den 
budou vytvořeny pracovní (dilatační) spáry vždy ve třetině k-ce.  
Před další betonováním se musí povrch spáry řádně upravit :  

o Nespojené částice starého betonu odstranit 
o Odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem 
o Spáru omýt vodou a řádně navlhčit, v prohlubních navlhčit 

VII.  Ošetřování a ochrana betonu : Ošetřování začne hned po dokončení hutnění. 
Pomocí vlhčené geotextilie se zabrání vysychání od slunce a větru. 
Ochrana má zabránít vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu během 
prvních dnů po uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, vybracím a nárazům 
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VIII.  Provést zápis do SD 
 

 

4) Odbedňování betonových k-cí 

1) Po dosažení předepsané pevnosti se nenosné prvky odstraní tak, aby 
nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran k-ce 

2) Po dosažení předepsané pevnosti lze odstranit i nosné k-ce  bednění 
Pevnost pro odbednění se ověří tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka 
 

 Popis metody Použitým způsobem měření patří Schmidtovo kladívko mezi tzv. 
„tvrdoměrné“ (sklerometrické) metody, když se požadovaná veličina zjišťuje nepřímo 
prostřednictvím měření velikosti pružné reakce od vyvozeného úderu. Vnitřní rázový 
člen přístroje – „kladivo“ narazí definovanou energií na povrch betonu a odrazí se zpět. 
Velikost odrazu je závislá na tvrdosti betonu. Pomocí přepočtového diagramu 
sestávajícího ze tří křivek, které odpovídají třem základním směrům rázu, tj. nahoru, 
dolů, nebo vodorovně – se určuje pevnost v tlaku v N/mm2. Pro stanovení optimálního 
průběhu těchto křivek bylo v různých laboratořích a zkušebních ústavech proměřeno na 
20.000 betonových kostek. Takto stanovené křivky mají dnes v minimálně šedesáti 
zemích světa závaznou platnost pro beton zhotovený z portlandského cementu a s 
obvyklými příměsemi. Protože se při těchto zkouškách beton vůbec neporuší, nebo se 
poruší jen tak málo, že tím není narušena funkce zkušebního tělesa, dílce nebo 
konstrukce, patří tato zkouška mezi tzv. „nedestruktivní“ metody zkoušení betonu.  

3) Po odbednění musí být všechny části bednění řádně očištěny 
 

8. Jakost a kontrola kvality 
 

• Kontrola vstupní  
-  připravenost pracoviště 
-  dodanou výztuž do patek (tvar podle výkresu, druh oceli podle výkresu, množství) 
-  kontrola čistoty bednění 
- kontrola jednotlivých kusů - zda jsou přivezeny všechny potřebné části a ve správném 
počtu a správných rozměrech. 
 

• Kontrola mezioperační  
-  geometrická přesnost sestaveného bednění a jeho čistotu, stabilitu, těsnění, 
- kontrola odstranění vody ze dna výkopu  
- kontrola umístění truhlíkových vložek  
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- geometrická přesnost sestavené výztuže, její uložení v bednění, vzdálenost výztuže od 
okraje (krytí), čistota výztuže, kontrola spojů , vzdálenost výztuže (kvůli průchodnosti 
hlavy vibrátoru) 
- kontrola dovezené betonové směsi- její kvality- kontrola doby naplnění, doby dodání 
na stavbu 
- kontrola tloušťky uložené vrstvy 
- kontrola doby zhutňování jednotlivých vrstev 
- kontrola správného ošetřování betonu.  
 

• kontrola výstupní 
- kontrola geometrie hotové konstrukce 
- povrch hotové konstrukce 
- dokumentace o kontrole 
 
O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Obecné požadavky: 
• I: Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m, 
v místech určených pro vjezd vozidel na staveniště bude brána opatřená zámkem a 
označena zákazem vstupu. 
2. Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 
dopravu. 
3. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 
komunikacích. 
4. Vnitrostaveništní komunikace musí být během výstavby udržovány bezpečné a 
dostatečně osvětlené. Průjezdný profil pro stroje a vozidla musí být o 0,30 m širší než 
nejširší plánované vozidlo i s nákladem, které se bude na komunikaci pohybovat. 
Komunikace pro pěší musí být o šířce 0,75 m jednosměrná, 1,5 m obousměrná. 
Podchodná výška min. 2,1 m. 
  Veškeré překážky na  
5. Při jakékoli manipulaci s materiály, pohybu strojů i dopravních prostředků se musí 
být dbáno na bezpečí pracovníků (ti musí mít OOPP a nevstupovat do trasy). 

• II: Zařízení pro rozvod energie 
 1. Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 
Zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována v předepsaných intervalech. 
Hlavní vypínač musí být přístupný, označený a zabezpečený proti neoprávněné 
manipulaci 
2. Kabely nesmí být mechanicky namáhány, přejížděny, nesmí dojít k prodření o ostré 
 hrany – kabely budou opatřeni chráničkou. 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

154 

 

3. Hodnoty jištění spotřebičů musí odpovídat jejich příkonům. 
4. Zařízení musí být mimo provoz vypnuto ( případně uzamčeno). 
5. Poškozené zařízení nesmí být ponecháno v provozu 

• III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.Pracoviště ve výškách a hloubkách musí být pevná a stabilní a musí odolat 
povětrnostním vlivům, unést daný počet pracovníků a odolat maximálnímu zatížení, 
které na ni bude působit. 
2.Pracoviště bude kontrolováno v pravidelných intervalech a po mimořádných 
událostech 
 3.Materiál se skladuje dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Sklady 
s materiálem i s nářadím jsou uzamykatelné a přístup do nich mají pouze pověření 
pracovníci, aby nedošlo ke zcizení nebo z újmě na zdraví druhých osob nesprávnou 
manipulací.  
4. Práce musí být přerušeny, mohlo by-li dojít k ohrožení zdraví pracovníku nebo 
majetku z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovující stav konstrukce, 
stroje. 
5. Pokud dojde k nečekaným změnám počasí nebo geologických, hydrogeologických 
podmínek budou zajištěny nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví. 

• IV: Úkoly účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce 
Stavbyvedoucí : 
- vést důslednou evidenci příchodů a odchodů pracovníků z pracoviště 
- zajišťovat pravidelná školení BOZ; školení BOZ nových zaměstnanců a seznámení 
s riziky na pracovišti 
- kontrola, zda byla provedena lékařská prohlídka ; doložení o způsobilosti pro 
přidělené práce 
- vybavit pracovníky OOPP 
- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
- v případě pracovního úrazu zajistit zdravotní ošetření, sepsat protokol a informovat 
nadřízeného pracovníka 
- informovat podřízené o změnách a nových technologických postupech 
 
Mistr: 
- vybavit pracovníky OOPP 
- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
 
Vedoucí čety: 
- vybavit své pracovníky OOPP 
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-zajistit realizaci všech opatření pro BOZ u svých pracovníků 
- při tom dbát pokynů od stavbyvedoucího nebo mistra 
 
Dělníci: 
-respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu, plnit příkazy svých nadřízených 
- absolvovat školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- dodržovat návody, pravidla a pokyny a technologické postupy 
- používat OOPP 
 
 
Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti: 

• I: Obecné požadavky při používání strojů 
1. Pracovníci musí být seznámeni s návodem k obsluze,  
2. při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu,  
3. Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 
světly,  
 

• II: Stroje pro zemní práce  
1. Stroj pojíždí nebo vykonává činnost v takové vzdálenosti od okraje výkopů, aby 
s ohledem na únosnost půdy nedošlo ke zřícení. 
2. Při pohybu více strojů na pracovišti musí být zvýšená opatrnost, aby nedošlo ke 
kolizi 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou. Pokud nelze vyhnout manipulaci nad 
kabinou, v kabině nesmí být žádná fyzická osoba. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 

• III: Míchačky: 
1. Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena, 
2. Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu,  
3. Při vhazování obsahu do bubnu míchačky lopatou  se nesmí zasahovat dovnitř 
rotujícího bubnu 
4. Buben míchačky se čistí pouze, když je míchačka vypnutá 
5. Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 
energie.  

• V. : Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení 
zkontroluje řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popř. je zajistí. 
2. Při přejímce a přepravě směsi musí být vozidlo v přehledném a  únosném místě bez 
překážek, které by znemožnily kontrolu nebo manipulaci. 

• VI: Čerpadla směsi 
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1. Potrubí musí být vedeno tak, aby nezpůsobilo přetížení nebo nadměrné namáhání 
bednění a stěny výkopku 
2. Víko tlakové nádoby nelze otevírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu požívání. 
3. Vyústění potrubí musí být zajištěno, aby nedošlo ke zranění fyzických osob 
následkem jeho náhlého pohybu vlivem dynamických účinků. 
6. Pro dopravu směsi k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno: 
    a) přehýbat hadice, 
    b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány 
    c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru koncovky hadice 
8. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo byl přehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky. 
9. Dělený výložník- autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutné zbytečně 
přemisťovat  a aby byla dodržena vzdálenost od okraje výkopu 
10. V pracovní prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemisťování břemen 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla stabilizátory v soulady s návodem k používání 
13. Přemisťovat autočerpadlo jen se složeným výložníkem v přepravní poloze 

• IX: Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce, musí být min. 10m.  
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o  menším poloměru, než je stanoveno v návodu pro používání 

• XIV: Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce  

1. Obsluha stroje musí zaznamenávat závady a odchylky a informovat i střídací 
obsluhu,  
2. proti samovolnému pohybu stroj po ukončení práce zajistit v souladu s návodem 
používání. Při přerušení práce min. zajistit ruční brzdou. 
 4. pokud se obsluha stroje chce vzdálit, musí zajistit stroj proti spuštění nebo přístupu 
nepovolané osoby. 

• XV: Přeprava strojů 
1. Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani poškození 
stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 
2. Při přepravě stroje se na ložné ploše dopravního prostředku nesmí pohybovat fyzické 
osoby. 
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3. Při přepravě jsou stroje a zařízení na ložné ploše dostatečně zabezpečeny dle návodu 
k používání a mechanicky zajištěna proti posunu a převržení. 
4. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
5. Při najíždění stroje se v blízkosti nesmí nacházet žádná osoba kromě strojníka a 
osoby, která stroj na dopravní prostředek navádí. Ten stojí mimo trasu a na viditelném 
místě. 
 
Požadavky na organizaci a pracovní postupy 

• I: Skladování a manipulace s materiálem 
1. Materiál musí být skladován dle požadavků výrobce,  
2. Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození,  
3. Skládky materiálu musí být dostatečně únosné, 
4. Prvky skladovány nad sebou musí být vybaveny prokládky (ne kulatina),  
       Nepředpokládá se žádný materiál tohoto druhu 
5. při ručním odběru se smí materiál skladovat do max. výšky 2m 

• IX: Betonářské práce a práce související 
           a) Bednění 
1. Musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stádiu provádění 
zajištěno proti pádu prvků. Při montáži i demontáži postupujeme dle návodu výrobce a s 
ohledem na bezpečnost fyzických osob.  
2. Podpěrné konstrukce navrženy tak, aby se při postupném odbedňování  odstraňovaly 
bez rizika 
4. Před betonáží řádně zkontrolovat části i celek. Nutný písemný záznam o předání a 
převzetí 
          b) Přeprava a ukládání betonové výztuže 
1.Nutno zajistit bezpečnost fyzických osob při přečerpávání směsi do přepravníku a při 
jejím ukládání do konstrukce. Pracovat z bezpečných pracovních podlah popř. plošin 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace.  
4 Při dopravování betonové směsi čerpadlem zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
                c) Odbedňování 
1)  Součásti bednění se ihned odkládají na předem určená místa, aby nebyly zdrojem 
nebezpečí úrazu. 
                d) Práce železářské 
1) Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyz. osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
 

     OOPP 
• Pracovní obuv – pevná s gumovou podrážkou proti skluzu 
• Helma 
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• Pracovní rukavice 
• Pracovní oděv – montérské kalhoty + montérská blůza 

• Brýle na svařování 

 
 

10. 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 

 

11. Literatura 
• ČSN 732403 – Beton – Vlastnosti , výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
• ČSN 732400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí  
• vyhláška 591/2006 
• Technologický předpis provádění monolitických železobetonových konstrukcí firmy 

BBA-MONOLIT 
 

12. Přílohy 
P21  technologicko-ekonomická rozvaha 2 
P22 – svislé nosné konstrukce 1NP 
P23 – svislé nosné konstrukce 2NP 
P24– svislé nosné konstrukce 3NP 
P25 – svislé nosné konstrukce 4NP 
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1 Identifika ční údaje 

Název stavby: VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních  technologií                                           
Místo stavby:    FIT VUT v Brně 

                                                    Božetěchova 1/3       

                                             BRNO – Královo pole 

       Kraj  :                                   Jihomoravský,    (Okres: Brno – město) 
Katastrální území :            Královo Pole (611484) 

      Stavebník (investor) :      Vysoké učení technické v Brně  

                                            Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
                                                      IČ: 00216305 

                                         DIČ: CZ 00216305 
      Zastoupené:     Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem   

       Zastoupení ve věcech technických :  Ing. Vojtěch Gren 
       Charakter stavby :  Dostavba v uzavřeném areálu 

Dodavatel stavby :  Bude stanoven výběrovým řízením 
       Kontaktní osoba:         Ing. Vojtěch Gren 

                                         Tel: 541145344 
                    Email: gren@ro.vutbr.cz 
Projektant :    ATELIER  2002,  s.r.o. 
         Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 
         Statutární orgán:  

                                                    Ing.arch.Vladislav Vrána 
      IČO : 26 89 72 70 

            DIČ :  CZ 26 89 72 70 
    Ve spolupráci s „Architektonickou kanceláří Burian & Křivinka“,  
                 Ing.arch. Aleš Burian 
                Pod vinohrady 703, 664 34 Kuřim 
                IČO:  121 96 584 
                DIČ :  CZ 5601292257 
    Zahájení akce:                     5.8. 2013 
    Ukončení akce:                   28.11. 2014 
    Parcelní čísla:                       594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 595/2,  
                                                 594/2, 594/20, 594/1,                
                                  
Rozměrové charakteristiky objektu SO101 Pavilon výzkumného centra (objekt Q): 

• Půdorysné rozměry:   Pravoúhlý lichoběžník  51,56x13,625m 
• Nejvyšší bod objektu:  +10,76m ( vrchol 4.NP přístřešek pro vzduchotechniku) 
• Zastavěná plocha objektu:  664,01m2 
• Obestavěný prostor objektu:  11145,407 m3 
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1.2 Obecné informace 
Pozemek určený k zástavbě tvoří územní rezervu areálu fakulty, která vznikla demolicí 
zchátralého objektu, který byl historickou součástí bývalého královopolského pivovaru. 
Pod pozemkem jsou historické pivovarské sklepy, které zasahují nejenom pod plochy 
v areálu fakulty, ale i pod sousední pozemek 592/1. V  nedávné minulosti, v průběhu 
nedávno dokončené rekonstrukce areálu, byly sklepení spolu se dvěma objekty 
bývalého pivovaru prohlášeny kulturní památkou. 

        Sklepy byly částečně zaplavené vodou, částečně zavaleny sutí a odpadky. V současné 
době jsou sklepy vyklizeny, je vyčerpána voda a je provedeno havarijní čerpání pro 
zamezení dalšímu zatopování sklepů. V případě, že bude voda ze sklepení čerpána, 
bude jímána do nádrží zavlažovacího systému. Dále je již provedeno základní provozní 
osvětlení a nucené větrání.  
Nově navržený objekt Výzkumného centra informačních technologií navazuje na novou 
pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní objekt, 
nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu bývalého 
pivovarského hvozdu. 
Hlavní  vstup do objektu výzkumného centra bude vz jihu z ulice Kolárova. 

        V pavilonu výzkumného centra budou umístěna vědecko-výzkumná pracoviště řešící 
výzkumné úkoly v návaznosti na vlastní vědecko-výzkumná pracoviště fakulty. 
V 1. nadzemním podlaží objektu se předpokládá umístění serveroven, kde bude nutno 
zajistit bezpečnost dat jednotlivých uživatelů prostorovým rozdělením serverovny 
na uzamykatelné boxy. Dále zde bude situováno zázemí pracoven technických 
pracovníků zajišťujících bezpečný chod zařízení. V přízemí je vstup do budovy 
z venkovních ploch areálu. 
Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou situovány flexibilní vědecko-výzkumné laboratoře, 
přístup je kontrolován z recepce umístěné v komunikační hale ve 2. podlaží. Do 
komunikační haly ústí nový spojovací krček zajišťující spojení s prostory laboratoří 
fakulty, ale i do stravovacího a společenského zázemí areálu. Součástí řešení je 
spojovací krček do objektu "Zámečku". Součástí tohoto spojovacího krčku je i výtah 
zajišťující bezbariérové propojení do obou podlaží tohoto objektu. Ve třetím podlaží 
jsou umístěny laboratoře. 
Pod pozemkem určeným k zástavbě se nacházejí historické pivovarské sklepy, pro které 
v současné době hledá VUT využití. V rámci stavby bude řešeno odpovídající 
komunikační napojení sklepních prostor pro jejich budoucí společenské nebo kulturní 
využití. 

  

1.2.1 Architektonické řešení 

   Na pozemku 594/11, označeném „Q“, stál jeden z objektů bývalého pivovaru, ze 
kterého se zachovala barokní jižní obvodová stěna a západní obvodová stěna, dnes 
uzavírající areál a podzemní prostory bývalé ledárny, která bude ponechána v podobě 
historického torza, což bude podpořeno povrchovou úpravou, která bude pouze 
konzervovat současný stav zatřením spár 
  Nově navržený objekt „Výzkumného centra informačních technologií“ navazuje na 
novou pavilónovou zástavbu areálu fakulty. Hmotově reflektuje zde stojící původní 
objekt, nepřesahuje výšku hřebene jeho střechy a plně respektuje vedle stojící budovu 
bývalého pivovarského hvozdu. Objekt má lichoběžníkový tvar, bude propojen se 
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sklepními prostory technickým koridorem, stejně tak se stávajícím objektem „L“. 
Spojovací krček bude spojovat objekt „Q“ se zámečkem. 
   Objekt má teda 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží, přičemž 4NP slouží z části 
jako otevřená terasa a z části jako strojovna vzduchotechniky. Plášť je z větší části 
tvořen prosklenými plochami. Betonové prvky jsou ponechány viditelné. 
 
1.2.2 Technické řešení 
  Objekt výzkumného centra má celkovou plochu 664,01m2. Jedná se objekt částečně 
podsklepený, který ale využívá stávajících 2 podlaží sklepních historických prostor, se  

3 nadzemními podlažími a částečně se 4NP. Objekt je založen na železobetonových 
vrtaných pilotách, které v horní části obsahují výztuž pro interakci se základovou 
deskou, a základové desce. Železobetonová vana suterénu je navržena jako neizolovaná 
k-ce z vodonepropustného betonu s těsnícími sparami proti zvýšené zemní vlhkosti a 
slabé tlakové vodě. 

   Nosná kostra objektu je tvořena monolitickým železobetonovým deskovým skeletem, 
který je v příčném směru jednotraktem s osovou vzdáleností sloupů 10,2m a 
v podélném směru vícetraktem s jedenácti poli po 3,6m a kosým polem při jižním štítu, 
kde kratší vzdálenost odpovídá osové vzdálenosti podélných polí. Konstrukční výška 
nadzemních podlaží je 3,6m.  Vododrovná tuhost bude zajištěna železobetonovou 
stěnou v severním štítu, kolmými schodišťovými stěnami a souvisejícími stěnami 
výtahových šachet. Schodiště je deskové monolitické s vázanou žebírkovou 
betonářskou výztuží. 

   Stropní desky jsou částečně dodatečně předpínané lany MONOSTRAND průměru 
15,7mm bez soudržnostmi a zakotvena v zapouzdřených kotvách s trvanlivou 
protikorozní ochranou. 

 

2. Materiály 
2.1Materiály  

• Beton pro stropní desky C 35/45-XC1 a vázaná betonářská výztuž jakosti 
B500A. 

• Beton pro schodišťová ramena a podesty C30/37-XC1 a vázaná betonářská 
výztuž jakosti B500A. 

• Předpínací výztuž- lana bez soudržnosti typu 2( lana s nízkou relaxací ) 
s pevnostní charakteristikou 1570/1770 MPa 

1PP 
Stropní deska 
- sever 

• beton     21,6 m3 
• výztuž     96,5kg/m3  -> 21,6 x 96,5 = 2084,5 kg 

-jih 
• beton     21,4 m3 
• výztuž     70,0kg/m3  -> 21,4 x 70,0 = 1498 kg 
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Schodišťová ramena a podesty 

• beton      4,2  m3    
• výztuž     100 kg/m3 -> 4,2 x 100 = 420 kg  

 
1 NP 
Stropní deska 

• beton     199,5 m3 
• výztuž     82kg/m3  -> 199,5 x 82 = 16359 kg 
• předpínací výztuž    1590bm, 186 kotev 

                           hmotnost  1m je cca 0,795 kg, tedy celková hmotnost je 1264 kg 
 
Schodišťová ramena a podesty 

• beton      4,2  m3    
• výztuž     100 kg/m3 -> 4,2 x 100 = 420 kg  

 
2 NP 
Stropní deska   

• beton    192,13 m3 
• výztuž     72,5kg/m3  -> 192,13x72,5 = 13930 kg 
• přepínací výztuž   1480 bm, 170 kotev 
                                  hmotnost  1m je cca 0,795 kg, tedy celková hmotnost je 1177 kg 

Schodišťová ramena a podesty 
• beton      4,2  m3    
• výztuž     100 kg/m3 -> 4,2 x 100 = 420 kg  

 
3 NP 
Stropní deska 

• beton     205,95 m3 
• výztuž     78kg/m3  -> 205,95x78 = 16065 kg 
• předpínací výztuž     1480 bm, 170 kotev 
                                  hmotnost  1m je cca 0,795 kg, tedy celková hmotnost je 1177 kg 

Schodišťová ramena a podesty 
• beton      6,45  m3    
• výztuž     100 kg/m3 -> 6,45 x 100 = 645 kg  

 
4 NP 
Stropní deska 

• beton     50,6 m3 
• výztuž     90kg/m3  -> 50,6x90 = 4554 kg 

 

   Betonová směs bude dopravována na staveniště autodomíchávačem z betonárny a 
čerpadlem do bednění. 

   Výztuž bude dopravena na staveniště nesvařena ve svazcích přípravených prutů 
(připravené nastříhané délky) dle PD. 
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Bednění systémové PERI – výpis prvků :      

• Nad 1PP                              (viz přílohy “10.1 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Stropní deska nad  1.PP”) 

Panel SDP 150 x 75                                              40 
Panel SDP 75 x 75                                                   4 
Panel SDP 150 x 37,5                                            13 
Výložník SSL                                                            7 
Krycí lišta SAL 150                                                10 
Krycí lišta SAL 75                                                    4 
Příložka SPH 150                                                    1 
Obedňovací nosník SRT - 2 150                           23 
Obedňovací nosník SRT - 2 7                                 8 
Příložka SPH 225                                                    4 
Podélný nosník SLT 225                                        16 
Koncová hlava SRP                                               43 
Pevná hlava SSK                                                     5 
Padací hlava SFK                                                  17 

• Nad 1PP sever                     (viz přílohy “10.2 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Stropní deska nad 1PP sever ”) 

Panel SDP 150 x 75                                             40 
Panel SDP 75 x 75                                                 4 
Panel SDP 150 x 37,5                                          13 
Výložník SSL                                                          7 
Krycí lišta SAL 150                                              10 
Krycí lišta SAL 75                                                  4 
Příložka SPH 150                                                  1 
Obedňovací nosník SRT - 2 150                         23 
Obedňovací nosník SRT - 2 7                               8 
Příložka SPH 225                                                  4 
Podélný nosník SLT 225                                      16 
Koncová hlava SRP                                             43 
Pevná hlava SSK                                                   5 
Padací hlava SFK                                                17 

• Nad 1NP                               (viz přílohy “10.3 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Stropní deska nad 1NP ”) 

Panel SDP 150 x 75                                           464 
Panel SDP 75 x 75                                                 6 
Panel SDP 150 x 37,5                                          21 
Trojúhelníkový rám SDR 150/75                          7 
Trojúhelníkový rám SDR 75/75                            1 
Výložník SSL                                                        18 
Krycí lišta SAL 150                                            150 
Panel SDP 75 x 37,5                                            19 
Příložka SPH 150                                                  6 
Krycí lišta SAL 37,5                                             18 
Obedňovací nosník SRT - 2 150                          19 
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Obedňovací nosník SRT - 2 7                              14 
Příložka SPH 225                                                20 
Podélný nosník SLT 225                                    197 
Podélný nosník SLT 150                                       11 
Koncová hlava SRP                                              16 
Pevná hlava SSK                                                  31 
Padací hlava SFK                                               191 

• Nad 2NP                            (viz přílohy “10.4 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Stropní deska nad  2NP”) 

Panel SDP 150 x 75                                            464 
Panel SDP 75 x 75                                                  6 
Panel SDP 150 x 37,5                                           21 
Trojúhelníkový rám SDR 150/75                           7 
Trojúhelníkový rám SDR 75/75                             1 
Výložník SSL                                                        18 
Krycí lišta SAL 150                                             150 
Panel SDP 75 x 37,5                                             19 
Příložka SPH 150                                                   6 
Krycí lišta SAL 37,5                                              18 
Obedňovací nosník SRT - 2 150                          19 
Obedňovací nosník SRT - 2 7                              14 
Příložka SPH 225                                                 20 
Podélný nosník SLT 225                                     197 
Podélný nosník SLT 150                                       11 
Koncová hlava SRP                                              16 
Pevná hlava SSK                                                  31 
Padací hlava SFK                                               191 

• Nad 3NP                             (viz přílohy “10.5 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Stropní deska nad  3NP”) 

Panel SDP 150 x 75                                          440 
Panel SDP 75 x 75                                                4 
Panel SDP 150 x 37,5                                         24 
Trojúhelníkový rám SDR 150/75                          7 
Trojúhelníkový rám SDR 75/75                            1 
Výložník SSL                                                        28 
Krycí lišta SAL 150                                             143 
Krycí lišta SAL 75                                                  2 
Panel SDP 75 x 37,5                                            19 
Příložka SPH 150                                                  6 
Krycí lišta SAL 37,5                                             18 
Obedňovací nosník SRT - 2 150                          25 
Obedňovací nosník SRT - 2 7                              18 
Příložka SPH 225                                                20 
Podélný nosník SLT 225                                    188 
Podélný nosník SLT 150                                        6 
Koncová hlava SRP                                             24 
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Pevná hlava SSK                                                 24 
Padací hlava SFK                                              189 

• Nad 4NP                                 (viz přílohy “10.6 výstupy z program ELPOS pro  
                                                                  Betonové k-ce  4NP”) 

Panel SDP 150 x 75                                           144 
Výložník SSL                                                         7 
Krycí lišta SAL 150                                             42 
Obedňovací nosník SRT - 2 150                           6 
Podélný nosník SLT 225                                     56 
Pevná hlava SSK                                                14 
Padací hlava SFK                                               49 
 

• Potřeba dopravních prostředků na jedno podlaží: 
 
Doprava výztuže: 
     Výztuž pro 1PP a 1NP  bude dopravena na jedno automobilu (váha je 20800 kg) 
toto bude první dodávka. Při realizaci desky nad 1NP, až bude odebrána výztuž ze 
skládky, bude dopravena další výztuž  pro desku nad 2NP, schodiště a polovina 
výztuže pro desku nad 3NP ( váha 22350 kg). Stejný postup bude i pro poslední 
dodávku výztuže zbytku pro 3NP, schodiště a desku nad 4NP (váha 13300 kg) 
     Nosnost automobilu je 29500 kg. 
     Předpínací výztuž bude dopravena samostatně na nákladním automobilu (valníku). 
 
Doprava betonové směsi: 

Objem bubnu – 9 m3 

Max rychlost po městě – 50 km/h -> doba jízdy mixu cca 5 min 

Doba plnění -> cca 12 minut v ideálních podmínkách -> tedy vezmeme raději čas s  

                           rezervou  -> 20 min 

Celkový objem – 203,7  m3  

             Rychlost  čerpadla 96m3/hod -> 96/60 = 1,6 m3/min  

Doba vyprázdnění jednoho mixu :   1,6x9=  15 min 

Doba vyprázdnění mixu je nižší než  doba naplnění, tedy na dopravu betonové směsi 
všech základových ŽB konstrukcí budou dostatečné 3 mixy, které se budou neustále 
otáčet. 
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Prvek (druh k-ce) Objem prvku (m3) Doba čerpání směsi (min) 

Stropní deska nad 1PP 21,4 21,4x1,6= 34,5 

Stropní deska nad 1PP sever 21,6 21.6x1,6= 34,5 

Schodiště a podesty 4,2 4,2x1,6= 6,7 

Stropní deska nad 1NP 203,7 203,7x1,6= 326 

Schodiště a podesty 4,2 4,2x1,6= 6,7 

Stropní deska nad 2NP 192 192x1,6= 307 

Schodiště a podesty 4,2 4,2x1,6= 6,7 

Stropní deska nad 3NP 205,95 205,x1,6= 326 

Schodiště a podesty 6,45 4,2x1,6= 6,7 

Stropní deska nad 4NP 203,7 203,7x1,6= 326 

Schodiště a podesty 4,2 4,2x1,6= 6,7 
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XC2 XC1 XC1

Cl  0,4 Cl  0,2 Cl  0,4

horní mez frakce 22 22 16

max. vodní součini tel 0,5 0,5 0,5

300 320 300

druh cementu CEM II CEM I CEM II

konzis tence betonové 

směs i
S3 S3 S3

vývoj pevnosti  betonu střední rychlý s třední

požadavky na  úpravu 

povrchu

PB2 (oti sk 

bednění)
PB2 ( oti sk bednění)

typ použitého bednění rámové rámové rámové

požadavky napřesnost 

provedení /zpřísnění 

oproti  normě

zvýšené R1 / o 

1/3
zvýšené R1 / o 1/3 zvýšené R1 / o 1/4

způsob dopravy na  

s tavbu
mix mix mix

způsob ukládky do 

bednění
bádie/čerpadlo bádie/čerpadlo bádie/čerpadlo

způsob hutnění ponorný vibrátor ponorný vibrátor ponorný vibrátor

požadavky na  ošetření 

mladého betonu
dle ČSN EN 206-1 dle ČSN EN 206-1 dle ČSN EN 206-1

omezení vzniku 

neřízených trhl in 

mladého betonu

ano ano ano

zimní betonáž neuvažuje se neuvažuje se neuvažuje se

odstojkování Dle TP dle TP

požadavky na  bednění 

u pohledových betonů
překl ižka  s  fól i í překl i žka  s  fól i í

upřesňující požadavky 

na  beton
modul  pružnosti modul  pružnosti

 schodišť. ramena 

a podesty

Předpínané 

stropní desky

min. množství cemetu 

(kg/m
3
)

Druh konstrukce
Stropní  desky 

podsklep. Částí

Stupeň vl ivu prostředí 

dle    ČSN EN 206-1

kategorie obsahu 

chloridů

 

 

           2.2Doprava 
     Doprava bednění na staveniště bude zajištěna nákladními automobily. Uložení na 
skládku a manipulace s bedněním bude zajištěna věžovým jeřábem. Protože se jedná o 
bednění PERI, které je lehké a kompaktní, další manipulace na místě sestavení bednění 
již zajistí pracovníci sami. To stejné platí i při rozebírání bednění. 
     Výztuž dopraví z výrobny nákladní automobil. Z korby automobilu přepraví jeřáb 
svazky prutů na předem určené místo na skládce. Při přípravě výztuže bude opět 
jeřábem výztuž přepravována na místo kompletace do tvaru dle výkresů popř. na místo 
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uložení, pokud se nebude shodovat s místem kompletace. 
    Beton bude dopravován na staveniště pomocí autodomíchavačů z betonárky. 
Přepravu z mixu do připraveného bednění zajistí betonové čerpadlo nebo pokud bude 
zvolena bádie tak pomocí bádie.. 
 

2.3 Skladování 
    Veškerý materiál pro zhotovení základových konstrukcí bude bezpečně uložen 
předem určených skladech a na předem určených skládkách. Bude zabezpečeno správné 
a bezpečné skladování jak prutů výztuže (ochrana před nepřízní povětrnostních vlivů) 
tak komponentů bednění( bude dopravené na paletách od výrobce, tedy budeme 
předpokládat, že sám výrobce zajistil jejich správné uložení na paletách, my pouze 
zabezpečíme dodržení max. skladovací výšky). 

 

3. Převzetí pracoviště 
      Pracoviště bylo předáno hlavním zhotovitelem zástupci subdodavatele dané 
technologické etapy. Subdodavatel provede vodorovné konstrukce. Před zahájením 
samotných prací musí stavbyvedoucí zkontrolovat kompletnost a správnost předchozí 
etapy, tedy svislých konstrukcí a oznámit nedostatky.  Důležitá je správná geometrie 
konstrukce, dostatečná pevnost a kvalita.  

      Co se týká zařízení staveniště, je nutné zkontrolovat jeho připravenost pro tuto 
etapu- sklady a přístup pracovníků k nim; volné plochy pro skladované materiály a 
jejich kvalita; hygienické zázemí pro pracovníky; nutná mechanizace pro prováděné 
práce; komunikace pro bezpečný pohyb strojů i pracovníků. 

    Subdodavateli a jeho pracovníkům musí být umožněn bezproblémový vstup na 
pracoviště i staveniště a také přístup ke zdroji vody a elektrické energie. 

 

4. Pracovní podmínky 
      4,1 – Staveniště a soc. zázemí              
Detailní popis staveniště je popsán v oddíle 2. Technická zpráva zařízení staveniště. 

      Detailní popis sociálního zázemí je popsán v oddíle 7. Provozní a hygienické 
zařízení staveniště.           

 

            4,2- Teplota, povětrnostní podmínky   
    Brno se nachází ve větrné oblasti  II –  průměrná rychlost větru je 25 m/s.  
    Průběh stavby od bouracích prací po dokončení horní hrubé stavby je od 08/ 2013 do 
08/ 2014. Konkrétně provádění pilot bude probíhat  04-08  2014. Průměrná teplota 
v Brně je 8,5; 13,8;17,2; 18,7; 20,3 °C. 
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      4.3-  Instruktáž  
     Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví. Je také 
nutné, aby byli pracovníci podrobeni instruktáži, kde podepíší prohlášení o seznámení s 
danou problematikou. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za 
následek odstoupení od smlouvy ze strany investora, penalizace za nedodržení a 
případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

 

5. Personální obsazení 
      Na provádění základů bude osobně dohlížet stavbyvedoucí a nebo jím pověřený mistr. Bude 
kontrolovat správnost sestaveného bednění a výztuže- jejich polohu a geometrii a průběh 
betonáže, dodržování bezpečnosti při práci. 

      Počet pracovníků :      2x tesař –sestavení a rozebrání bednění 
                                         2x ocelář 
                                         2x betonář 
                                         4x pomocný dělník 
                                         1x svářeč – musí doložit svářečský průkaz + státní zkouška 
                                         1x jeřábník 
 

6. Stroje a pomůcky 
6.1Stroje a drobná mechanizace 

6.1.1 Autodomichavač Basic Line AM9C…………………………………………….. 2x 
Jmenovitý objem:                                  9m3 

Geometrický objem:                              15660 l 
Max hmotnost celková                          33 t 
Výkon motoru                                     267 kW 

6.1.6. Čerpadlo betonu Soilmec SP-80………………………………………………….. 1x 
Jmenovitý výkon:                                95 kW 
Průměr válce                                       230 mm 
Zdvih válce                                          1200 mm 
Přemístění                                            50 l 
Objem zásobníku                                  600 l 
Počet cyklů za minutu                           28 
Tlak kompresoru                                  10 bar 
Dodávka                                               84 m3/hod 
Průměr trubky                                     5“ – 6“ 
Hmotnost                                            8000 kg 

6.1.7. Vysokozdvižný vozík s teleskop. ramenem  JCB-TLT 35D 4x4…………. 1x 
Výkon motoru                                        46 kW 
Hmotnost stroje                                    5500 kg 
Obsah lžíce                                              0,6 m3 
Nosnost do plné výšky                          2750 kg 
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Rychlost pojezdu                                    18 km/h 
6.1.4 Tahač MAN TGA 18.413 FLLS/N 

        Návěs Schwarzmüller SPA 3/E …………………………...……………… 2x 
Užitečná hmotnost                                    29 t 
Délka  soupravy                                       16,495 m 
Šířka                                                       2,25 m 
Ložná výška návěsu                                  1,005 m 

6.1.5    Samosestavitelný jeřáb Liebherr 65 K………………………..……………. 1x 
Výška                                                     35 m 
Šířka podstavce                                      4,2 x 4,2 m 
Délka ramene                                         30 m 
Nosnost ve vzdálenosti : 14 m           4500 kg 
                                       28 m            2370 kg 
                                       35 m            1800 kg 

6.1.6 Míchačka POWER TEC 200L/230V/L…………………………………… 1x 
Hmotnost                                                87 kg 
Geometrický objem                               200 l 
Pracovní objem                                      145 l 
Výkon motoru                                        700 W 
Napětí                                                      230 V 

6.1.7 Svářečka KITin 2040 MIGEURO………………………………………….. 1x 
Vstupní napětí                                     50/60 Hz 1x230 V ± 15% 
Jištění - pomalé                                   16 A 
Rozsah svařovacího proudu                20-150 A (CO2), 20-170 A (Ar+CO2) 
Síťový proud/příkon 60%                   12 A/5,3 kVA 
Napětí na prázdno                               22-31 V 
Rychlost podávání drátu                     1-11 m/min. 
Rozměry                                             470x200x310 mm 
Hmotnost                                            13 kg 

6.1.8    Ruční motorová pila STIHL MS 311………………………………………. 1x 
Zdvihový objem                                     59 cm3 
Výkon kW/k                                           3,1/4,2  
Hmotnost                                               6,4 kg 
Hodnota vibrací                                     4/4 m/s2 
Hladina akustického tlaku                       105 dB 
Hladina akustického výkonu                    115 dB 
Poměr hmotnost výkon                           2,1 kg/kW 

6.1.9  Teodolit elektronický FET 120……………………………….……………. 1x 
Hmotnost                                               4,8 kg 
Výška                                                      155 mm 
Zvětšení                                                  30 x 
Rozlišovací schopnost                                2,5“ 
Nejkratší zaostřovací vzdálenost                 1,3 m 
Úhel měření                                           400gon/360° 
Nejmenší jednotka                                    10“ 
Přesnost                                                 20“ 
Napájení                                                 4x1,5 V AA 
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Operační čas                                         15 h 
Teplotní rozsah                                    -20°C  až 50°C 

6.1.10 Nivelační přístroj FAL 24………………………………………………….. 1x 
Hmotnost                                             1,3 kg 
Zvětšení                                                24 x 
Nejkratší zaostřovací vzdálenost              0,3 m 
Přesnost nastavení                                  ± 0,5‘ 
Citlivost bublinky                                8‘/2 mm 
Odchylka                                              2 mm 
Úhel měření                                        400gon/360° 
Odstupňování kruhu                          1°/ 1 gon 

6.1.11 Vysokotlaký čistič KÄRCHER K 3.550……………………………………... 3x 
Napětí :                                            240 V 
Příkon :                                            1,8 kW 
Max. přívodní teplota :                    40°C 
Průtok :                                            420 l/h 
Tlak :                                               20-120 bar 
Hmotnost (bez příslušenství)           12,6 kg 
Rozměry (D x Š x V) :                     330 x 325 x 876 mm 

 

6.2. Nářadí 
Teleskopická tyč, trojnožka, palice, kladivo, lopata, měřící pásmo, kolečko ,hladítko 

 

 
7. Pracovní postup 

7.1 Sestavování bednění  

 7.1.1 Kvalifikace pracovníků 

   Bednící a odbedňovací práce představují procesy značně náročné, proto je smějí 
vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci, tedy tesaři, případně řádně zaučení montážníci. 
Je třeba, aby pracovníci byli seznámeni zcela se závaznými postupy bednění a 
odbedňování výrobce bednění. 
 
7.1.2 Přejímka podkladu 

    Před samotným zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce.  
   Přitom je třeba prověřit, zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro danou 
konstrukci.  
 
7.1.3 Obecné požadavky na bednění 



 

VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií    

175 

 

- musí být provedeno v souladu se ZTP výrobce a se zásadami provádění tradičního 
bednění 
- bednění musí být v jednotlivých částech i jako celek zabezpečeno proti uvolnění, 
posunutí, vybočení nebo borcení, a provedené tak, aby umožnilo postupné odbedňování  
- musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance dokončených k-cí ; musí 
se brát   v úvahu přetvoření během a po betonáži, aby se zabránilo vzniku trhlin v k-ci 
- spáry a spoje mezi bednícími prvky musí být těsné ( aby nedošlo vlivem netěsnosti  
   k vyplavení jemných složek betonu a porušení povrchu k-ce) 
- vnitřní povrch bednění musí být čistý ! (docílí se toho pomocí odbedňovacích 
prostředků, které se nanáší rovnoměrně na vnitřní  stranu bednící k-ce a NESMÍ 
poškozovat povrch k-ce bedněné) 
- bednící montážní vložky a prostupy dočasné i ty, které budou zabetonovány musí být  
   osazeny tak, aby byla zajištěna předepsaná poloha během ukládání betonu a nesmí 
narušit   jeho trvanlivost ani vzhled 
- nenosné bednění k-cí může být odstraněno, když dosáhne beton předepsané pevnosti, 
tak aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran k-ce 
- nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečnou pevnost, aby 
mohl vzdorovat namáhání 
 
7.1.4 Postup bednění PERI SKYDECK 
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Obr 1. Bednění PERI SKYDECK 
 

I. Začíná  se bednit od komplikovanějších míst, jako jsou rohy, přesazení stěn, atd. teprve 
poté se pokračuje směrem ke středu. 

II.  Nejprve se postaví stojky s padacími hlavami dle výkresu ( viz výstupy z programu 
ELPOS ) 

III.  Poté se na stojky usadí nosníky například pomocí montážní vidlice ( viz výstupy 
z programu ELPOS ) 

IV.  Na nosníky se začnou postupně skládat panely. Ukládání prvních panelů proběhne 
zdola. Další panely se budou montovat shora. Proto musí být zajištěny okraje zábradlím, 
které budou připevněny na krajní panely. To stejné platí i okolo prostupů. 

V. Protože budou použity padací hlavy, nakonec se přidá krycí lišta v místě stojek 
VI.  Každý prvek musí být před použitím důkladně přezkoušet. Pokud budou nalezeny díly, 

které jsou deformované, mají trhlinu nebo jsou zkorodované, nesmí se používat! 
VII.  Než přikročíme k betonáži, musí se překontrolovat všechny zámky BDF, 

 závory TAR 85, matice a ostatní příslušenství. 
 
 
7.1.5 Přejímka konstrukce bednění  

Dozor a kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Po dokončení 
bednění prvku vyzve technický dozor zápisem do SD objednavatele k prověření bednění 
a udělení souhlasu k navazujícím pracem, tedy k bednění a armování. 
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7.2 Armování 

7.2.1 kvalifikace pracovníků 

Vedoucí čety je vyučený železář, ostatní pracovníci mohou být zaučeni. Nezaučení 
pracovníci provádějí pomocné práce, zejména dopravu armovací výztuže na místo 
ukládky. 
 

7.2.2 Ukládání výztuže 
I. Doprava výztuže na místo uložení : Výztuž bude dodávána pomocí autojeřábu ve  

 svazcích přímo z korby auta na bednění.  Zde jej převezmou pomocní  
 dělníci, kteří je budou poté ručně roznášet na místo uložení   

II.  Odstranění nečistot :  Před uložením výztuže do konstrukce musí  být pruty důkladně  
očištěny od rzi, mastnost a dalších nečistot, které by mohli způsobit nedokonalost  
přilnutí  betonové směsi a horší soudržnost mezi betonovou směsí a betonářskou  
ocelí. 

III.  Ukládání výztuže : Výztuž musí být uložena v poloze předepsané v PD. Její poloha 
bude zajištěna pomocí distančních vložek, které zároveň zajistí předepsané krytí  
výztuže. Zvláštní pozornost se věnuje místům, kde se kříží nosná výztuž. Hrozí reálné 
riziko vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem, proto musí mezery mezi pruty 
větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva použité v betonové směsi.                                                                      

IV.  Uložení kabelových kanálků a roznášecích podložek : Před betonáží se musí umístit 
do stropní konstrukce kanálky pro předpínací výztuž, obalové trubky z tenkého 
ocelového pásku tl. 0,25, opatřené prolisy pro zvýšení příčné tuhosti a současně 
podélné ohebnosti trubky.  Součástí systému jsou další prvky – spojky pro nastavování 
obalových trubek, odbočky pro napojení  hadic pro odvzdušnění a odvodnění kanálku, 
PE profilované  hadice průměru 25 mm pro injektování a odvzdušnění  + uzávěry na 
konce těchto hadic, dotěsňovací PE samolepicí páska. Pro zajištění polohy musí být 
trubky fixovány ve vzdálenosti  1m pomocí třmínků. Vše musí být uloženo dle PD. 

V. Zápis do SD 
 

 

7.3 Betonáž 

7.3.1 Kvalifikace pracovníků 

Vedoucí čety bude betonář, popř. zkušený zaučený tesař. Ostatní stačí být zaučení 
stavební dělníci. 
 
7.3.2 Postup betonáže 

 
I.  Kontrola kompletnosti předchozích činností :Před zahájením betonáže zkontrolovat, 

zda byla provedena výstupní kontrola bednění a výstupní kontrola železářských prací, 
jejíchž výsledek je zapsán v SD a zástupcem TDO byl dán souhlas k zahájení 
betonáže. 
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II.   Navlhčení nasákavých k-ci :Před samotným ukládáním směsi je nutné řádně navlhčit 
veškeré nasákavé konstrukce. 

III.  Zajištění otvorů a prostupů – Před uložením betonové směsi se musí zajistit otvory 
pro prostupy proti jejímu vytékání. Proto se v těchto místech upevní dřevěné desky a 
rozepřou se pomocí dřevěného hranolu, sloužícímu proti převrácení desek po uložení 
betonové směsi. 

IV.   Ukládání směsi do k-ce : Směs bude do konstrukce dopravována pomocí čerpadla na 
kolovém podvozku, které bude čerpat směs z autodomíchávače. Je nutné dodržovat 
kontinuitu dopravování směsi, bez prodlev. Také je nutné dodržet max. výšku shozu 
betonové směsi, která je 1,5m , aby nedošlo k rozmísení směsi. Také se musí dbát, aby 
při ukládání směsi nedošlo k přetvoření bednění – směs musí být rovnoměrně 
rozhrnována ; a nesmí dojít k posunu betonářské výztuže. 

V. Hutnění betonové směsi : Pro hutnění bude použita vibrační deska, kvůli nízké hloubce 
vibrované k-ce. Vibrování bude probíhat po celé ploše k-ce 

VI.  Pracovní a dilatační spáry : Protože daná k-ce nebude provedena za jeden den budou 
vytvořeny pracovní (dilatační) spáry vždy ve třetině k-ce.  
Před další betonováním se musí povrch spáry řádně upravit :  

o Nespojené částice starého betonu odstranit 
o Odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem 
o Spáru omýt vodou a řádně navlhčit, v prohlubních navlhčit 

VII.  Ošetřování a ochrana betonu : Ošetřování začne hned po dokončení hutnění. Pomocí 
vlhčené geotextilie se zabrání vysychání od slunce a větru. 
Ochrana má zabránít vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu během prvních 
dnů po uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, vybracím a nárazům 

VIII.  Provést zápis do SD 
 

7.4 Odbedňování betonových k-cí 
a. Po dosažení předepsané pevnosti se nenosné prvky odstraní tak, aby nedošlo při 

odbedňování k porušení povrchu a hran k-ce. Spustí se padací hlavy (pokles bednící 
k-ce o 6 cm), tím pádem je možné odstranit panely a nosníky. Zůstanou pouze krycí 
lišty a stojky. 
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Po dosažení předepsané pevnosti lze odstranit i nosné k-ce  bednění 
Pevnost pro odbednění se ověří tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka 
 
 Popis metody Použitým způsobem měření patří Schmidtovo kladívko mezi tzv. 
„tvrdoměrné“ (sklerometrické) metody, když se požadovaná veličina zjišťuje nepřímo 
prostřednictvím měření velikosti pružné reakce od vyvozeného úderu. Vnitřní rázový 
člen přístroje – „kladivo“ narazí definovanou energií na povrch betonu a odrazí se zpět. 
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Velikost odrazu je závislá na tvrdosti betonu. Pomocí přepočtového diagramu 
sestávajícího ze tří křivek, které odpovídají třem základním směrům rázu, tj. nahoru, 
dolů, nebo vodorovně – se určuje pevnost v tlaku v N/mm2. Pro stanovení optimálního 
průběhu těchto křivek bylo v různých laboratořích a zkušebních ústavech proměřeno na 
20.000 betonových kostek. Takto stanovené křivky mají dnes v minimálně šedesáti 
zemích světa závaznou platnost pro beton zhotovený z portlandského cementu a s 
obvyklými příměsemi. Protože se při těchto zkouškách beton vůbec neporuší, nebo se 
poruší jen tak málo, že tím není narušena funkce zkušebního tělesa, dílce nebo 
konstrukce, patří tato zkouška mezi tzv. „nedestruktivní“ metody zkoušení betonu.  

 
Po odbednění musí být všechny části bednění řádně očištěny 

 
7.5 Předpínání stropních konstrukcí 

I. Nejprve se zkontroluje průchodnost všech kanálků v betonové konstrukci. 
II.  Poté se provlečou lana kanálky. Provede se to pomocí strkání lana z jednoho 

konce na druhý. 
III.  Po provléknutí lan se oba konce osadí kotvami. 
IV.  Injektáž a ochrana kotev  

Prvky předpínací  výztuže, které obsahuji v kabelovém kanálku lana chráněna 
tukem a obalena HDPE pláštěm (monostrandy), musí byt před napnutím 
injektovány cementovou maltou. Jakmile cementová injektáž vytvrdne, plni 
funkci separátoru lan a zabraňuje rozdrcení jednotlivých plastových plášťů v 
místech deviátorů. Tato technologie, kterou vyvinula a zdokonalila společnost 
Freyssinet, zaručuje těsnost obalu lan a umožňuje plynule a hladké napínání 
jednotlivých lan. 

V. Předpínání lan  
provede proškolený pracovník. Pro přepínání bude použit jednolanová napínací 
pistole.  Na jednotlivá lana se nasadí předpínací pistole a uchytí se. Postupně 
předpíná každé lano na požadovanou hodnotu. 

VI.  Reinjektáž z nejvyšších bodů 
Pokud by reálně hrozilo, že v nejvyšších místech trasy kanálku může vzniknou 
vzduchová kapsa, bude zde pomocí vzduchového kanálku provedena dodatečná 
injektáž. 
 

8) Jakost a kontrola kvality 
 

• Kontrola vstupní  
-  připravenost pracoviště 
-  dodanou výztuž do patek (tvar podle výkresu, druh oceli podle výkresu, množství) 
-  kontrola čistoty bednění 
- kontrola jednotlivých kusů - zda jsou přivezeny všechny potřebné části a ve správném 
počtu a správných rozměrech. 
 

• Kontrola mezioperační  
-  geometrická přesnost sestaveného bednění a jeho čistotu, stabilitu, těsnění, 
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- kontrola odstranění vody ze dna výkopu  
- kontrola umístění truhlíkových vložek  
- geometrická přesnost sestavené výztuže, její uložení v bednění, vzdálenost výztuže od 
okraje (krytí), čistota výztuže, kontrola spojů , vzdálenost výztuže (kvůli průchodnosti 
hlavy vibrátoru) 
- kontrola dovezené betonové směsi- její kvality- kontrola doby naplnění, doby dodání 
na stavbu 
- kontrola tloušťky uložené vrstvy 
- kontrola doby zhutňování jednotlivých vrstev 
- kontrola správného ošetřování betonu.  
 

• kontrola výstupní 
- kontrola geometrie hotové konstrukce 
- povrch hotové konstrukce 
- dokumentace o kontrole 
 

O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 
9) Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Obecné požadavky: 
• I: Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m, 
v místech určených pro vjezd vozidel na staveniště bude brána opatřená zámkem a 
označena zákazem vstupu. 
2. Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 
dopravu. 
3. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 
komunikacích. 
4. Vnitrostaveništní komunikace musí být během výstavby udržovány bezpečné a 
dostatečně osvětlené. Průjezdný profil pro stroje a vozidla musí být o 0,30 m širší než 
nejširší plánované vozidlo i s nákladem, které se bude na komunikaci pohybovat. 
Komunikace pro pěší musí býr o šířce 0,75 m jednosměrná, 1,5 m obousměrná. 
Podchodná výška min. 2,1 m. 
  Veškeré překážky na  
5. Při jakékoli manipulaci s materiály, pohybu strojů i dopravních prostředků se musí 
být dbáno na bezpečí pracovníků (ti musí mít OOPP a nevstupovat do trasy). 

• II: Zařízení pro rozvod energie 
 1. Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 
Zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována v předepsaných intervalech. 
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Hlavní vypínač musí být přístupný, označený a zabezpečený proti neoprávněné 
manipulaci 
2. Kabely nesmí být mechanicky namáhány, přejížděny, nesmí dojít k prodření o ostré 
 hrany – kabely budou opatřeni chráničkou. 
3. Hodnoty jištění spotřebičů musí odpovídat jejich příkonům. 
4. Zařízení musí být mimo provoz vypnuto ( případně uzamčeno). 
5. Poškozené zařízení nesmí být ponecháno v provozu 

• III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.Pracoviště ve výškách a hloubkách musí být pevná a stabilní a musí odolat 
povětrnostním vlivům, unést daný počet pracovníků a odolat maximálnímu zatížení, 
které na ni bude působit. 
2.Pracoviště bude kontrolováno v pravidelných intervalech a po mimořádných 
událostech 
 3.Materiál se skladuje dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Sklady 
s materiálem i s nářadím jsou uzamykatelné a přístup do nich mají pouze pověření 
pracovníci, aby nedošlo ke zcizení nebo z újmě na zdraví druhých osob nesprávnou 
manipulací.  
4. Práce musí být přerušeny, mohlo by-li dojít k ohrožení zdraví pracovníku nebo 
majetku z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovující stav konstrukce, 
stroje. 
5. Pokud dojde k nečekaným změnám počasí nebo geologických, hydrogeologických 
podmínek budou zajištěny nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví. 

• IV: Úkoly účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce 
Stavbyvedoucí : 
- vést důslednou evidenci příchodů a odchodů pracovníků z pracoviště 
- zajišťovat pravidelná školení BOZ; školení BOZ nových zaměstnanců a seznámení 
s riziky na pracovišti 
- kontrola ,zda byla provedena lékařská prohlídka ; doložení o způsobilosti pro 
přidělené práce 
- vybavit pracovníky OOPP 
- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
- v případě pracovního úrazu zajistit zdravotní ošetření, sepsat protokol a informovat 
nadřízeného pracovníka 
- informovat podřízené o změnách a nových technologických postupech 
 
Mistr: 
- vybavit pracovníky OOPP 
- zajistit realizaci všech opatření pro BOZ 
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- kontrolovat dodržování technologické kázně a uplatňování předpisů BOZ popř. zajistit 
nápravu při jejich nedodržení 
 
Vedoucí čety: 
- vybavit své pracovníky OOPP 
-zajistit realizaci všech opatření pro BOZ u svých pracovníků 
- při tom dbát pokynů od stavbyvedoucího nebo mistra 
 
Dělníci: 
-respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu, plnit příkazy svých nadřízených 
- absolvovat školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- dodržovat návody, pravidla a pokyny a technologické postupy 
- používat OOPP 
 
Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti: 

• I: Obecné požadavky při používání strojů 
1. Pracovníci musí být seznámeni s návodem k obsluze,  
2. při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu,  
3. Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 
světly,  

• II: Stroje pro zemní práce  
1. Stroj pojíždí nebo vykonává činnost v takové vzdálenosti od okraje výkopů, aby 
s ohledem na únosnost půdy nedošlo ke zřícení. 
2. Při pohybu více strojů na pracovišti musí být zvýšená opatrnost, aby nedošlo ke 
kolizi 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou. Pokud nelze vyhnout manipulaci nad 
kabinou, v kabině nesmí být žádná fyzická osoba. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 

• III: Míchačky: 
1. Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena, 
2. Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu,  
3. Při vhazování obsahu do bubnu míchačky lopatou  se nesmí zasahovat dovnitř 
rotujícího bubnu 
4. Buben míchačky se čistí pouze, když je míchačka vypnutá 
5. Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 
energie.  

• V. : Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení 
zkontroluje řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popř. je zajistí. 
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2. Při přejímce a přepravě směsi musí být vozidlo v přehledném a a únosném místě bez 
překážek, které by znemožnily kontrolu nebo manipulaci. 

• VI: Čerpadla směsi 
1. Potrubí musí být vedeno tak, aby nezpůsobilo přetížení nebo nadměrné namáhání 
bednění a stěny výkopku 
2. Víko tlakové nádoby nelze otevírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu požívání. 
3. Vyústění potrubí musí být zajištěno, aby nedošlo ke zranění fyz. osob následkem jeho 
náhlého pohybu vliven dynamických účinků. 
6. Pro dopravu směsi k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno: 
    a) přehýbat hadice, 
    b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány 
    c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru koncovky hadice 
8. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo byl přehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky. 
9. Dělený výložník- autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutné zbytečně 
přemisťovat  a aby byla dodržena vzdálenost od okraje výkopu 
10. V pracovní prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemisťování břemen 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla stabilizátory v soulady s návodem k používání 
13. Přemisťovat autočerpadlo jen se složeným výložníkem v přepravní poloze 

• IX: Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce, musí být min. 10m.  
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o  menším poloměru, než je stanoveno v návodu pro používání 

• XIV: Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce  

1. Obsluha stroje musí zaznamenávat závady a odchylky a informovat i střídací 
obsluhu,  
2. proti samovolnému pohybu stroj po ukončení práce zajistit v souladu s návodem 
používání. Při přerušení práce min. zajistit ruční brzdou. 
 4. pokud se obsluha stroje chce vzdálit, musí zajistit stroj proti spuštění nebo přístupu 
nepovolané osoby. 

• XV: Přeprava strojů 
1. Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani poškození 
stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 
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2. Při přepravě stroje se na ložné ploše dopravního prostředku nesmí pohybovat fyzické 
osoby. 
3. Při přepravě jsou stroje a zařízení na ložné ploše dostatečně zabezpečeny dle návodu 
k používání a mechanicky zajištěna proti posunu a převržení. 
4. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
5. Při najíždění stroje se v blízkosti nesmí nacházet žádná osoba kromě strojníka a 
osoby, která stroj na dopravní prostředek navádí. Ten stojí mimo trasu a na viditelném 
místě. 
 
Požadavky na organizaci a pracovní postupy 

• I: Skladování a manipulace s materiálem 
1. Materiál musí být skladován dle požadavků výrobce,  
2. Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození,  
3. Skládky materiálu musí být dostatečně únosné, 
4. Prvky skladovány nad sebou musí být vybaveny prokládky (ne kulatina),  
       Nepředpokládá se žádný materiál tohoto druhu 
5. při ručním odběru se smí materiál skladovat do max. výšky 2m 

• IX: Betonářské práce a práce související 
           a) Bednění 
1. Musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stádiu provádění 
zajištěno proti pádu prvků. Při montáži i demontáži postupujeme dle návodu výrobce a s 
ohledem na bezpečnost fyzických osob.  
2. Podpěrné k-ce navrženy tak, aby se při postupném odbedňování  odstraňovaly bez 
rizika 
4. Před betonáží řádně zkontrolovat části i celek. Nutný písemný záznam o předání a 
převzetí 
          b) Přeprava a ukládání betonové výztuže 
1.Nutno zajistit bezpečnost fyzických osob při přečerpávání směsi do přepravníku a při 
jejím ukládání do k-ce. Pracovat z bezpečných pracovních podlah popř. plošin 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace.  
4 Při dopravování betonové směsi čerpadlem zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
                c) Odbedňování 
1)  Součásti bednění se ihned odkládají na předem určená místa, aby nebyly zdrojem 
nebezpečí úrazu. 
                d) Práce železářské 
1) Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyz. osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
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     OOPP 
• Pracovní obuv – pevná s gumovou podrážkou proti skluzu 

• Helma 
• Pracovní rukavice 
• Pracovní oděv – montérské kalhoty + montérská blůza 

• Brýle na svařování 
 

10) 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) 

 

11) Literatura 
• ČSN 732403 – Beton – Vlastnosti , výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
• ČSN 732400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí  
• vyhláška 591/2006 
• Nařízení vlády 326/2005 Sb 
• Technologický předpis provádění monolitických železobetonových konstrukcí firmy 

BBA-MONOLIT 
• Katalog - Předpínací systém Freyssinet – návrh, provádění údržba 
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12) Přílohy 
P29 – vodorovné nosné konstrukce  
P20  technologicko-ekonomická rozvaha 
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1.1 STROJE PRO ZEMNÍ A PŘÍPRAV. 
PRÁCE 

1.1.1 Vrtná souprava pro maloprofilové 
vrtání a tryskovou injektáž KLEMM 
KR 805-1                    

· pro vrtání mikropilot, pro vrtání pro 
kotvy a jejich zainjektování 

Časové nasazení  : listopad-prosinec 2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Technické parametry : 

Váha stroje:                      13500 kg 

Výška soupravy :                  19,1 m 

Převozní rozměry :        
    Délka                                   8,0 m 

    Šířka                                  2,28 m 

    Výška                                   2,7 m 

Provozní šířka :                    2,28 m 

Délka soupravy :                3,285 m 

 

 

 

 

Hlučnost: 
Vnější-   Max. u stroje             LPA=111 dB 

               Max. 16m od stroje   LPA=95  dB 

                                                LWA= 131dB 
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1.1.2a) Souprava Soilmec SF-120 pro 

vrtání pilot CFA    

· pro vrtání pilot o průměru 0,9 a 
1,2m 

Časové nasazení  : září - říjen 2013 

Technické parametry : 

Váha soupravy:                      100000 kg 

Výška soupravy :                           36,5 m 

Převozní šířka :                             3,00 m 

Provozní šířka :                             4,20 m 

Délka soupravy :                        9,217 m 

Max průměr vrtu                     1200 mm 

Max. hloubka vrtu                            31m 

Hlučnost:  
Vnější-                                    LPA=75 dB 

                                                LWA=106 dB
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1.1.2 b) Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

· pro vrtání pilot o průměru 0,9 a 
1,2m 

Časové nasazení  : září - říjen 2013 

Technické parametry : 

Váha soupravy:                      457000 kg 

Výška soupravy :                           18,0 m 

Převozní šířka :                             3,00 m 

Provozní šířka :                             4,00 m 

Délka soupravy :                            7,11m 

Max průměr vrtu                     1200 mm 

Max. hloubka vrtu                      21,26m 

Hlučnost:  
Vnější-                                    LPA=77,2 dB 

                                         LWA=108,5 

dB 

Vnitřní:                                  LPAI=72,2 dB 
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1.1.3 Hydraulické rýpadlo 
CATERPILLAR 308D CR s otočným 
výložníkem 

· pro výkopy na inženýrské sítě, 
výkopy stavební jámy 

· pro bourací práce – místo 
hloubkové lopaty bourací kladivo 
pro rozrušení stávajících 
betonových ploch popř. betonových 
k-cí 

Časové nasazení : srpen-listopad 2013        

                                 

 

 
 

 

 

Technické parametry : 

Provozní hmotnost:                            8440 kg 

Hloubková lopata:                               0,23 m
3
 

Radlice:                            2300x450x350 mm 

Dosah hloubkové lopaty :                    4,73 m 

Max. cestovní rychlost:                 46,4 km/h 

Max. výkon motoru:                             43 kW 

 

 

Hydraulické bourací kladivo : 
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Vnitřní hlučnost * 

• Hladina hlučnosti působící na obsluhu měřená 
podle postupů specifikovaných v normě  
ISO 6396:1992 u kabiny dodávané firmou 
Caterpillar je 79 dB(A), je-li kabina správně 
instalovaná a řádně udržovaná a testování se 
provádí se zavřenými dveřmi a okny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnější hlučnost * 

• Hladina vnějšího akustického výkonu uvedená na 
štítku podle Směrnice EU 2000/14/EC je 98 dB(A), 
má-li stroj certifikaci podle uvedeného požadavku. 
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1.1.4 Vysokozdvižný vozík s teleskop. 

ramenem JCB- TLT 35D 4x4 

· pro přesun sypkých hmot, pro 
horizontální dopravu a nakládání 
zeminy, popř. pro přesun částí 
přeložek přípojek, bude-li třeba 

Časové nasazení: po celou dobu výstavby 

 

Technické parametry:  

Celkový výkon motoru Diesel  46 kW  

Celková hmotnost stroje Diesel  5500 kg  

Max. nakládací výška  4350 mm  

Max. obsah lžíce  0,60 m3  

Max. vodorovný dosah  2450 mm  

Model motoru Diesel  
Deutz  2011-

L04W 

Nosnost do plné výšky  2750 kg  

Rychlost pojezdu  18 km/h  
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1.1.5 Vibrační deska  WEBER CF2 

· Pro zhutnění pod základovou desku 
podsklepené části 

Časové nasazení: únor 2014 

 

1.1.6 Vibrační pěch Weber SRV 660 

· Ke zhutnění nedostupných míst na 
stavbě a při zhutnění inženýrských 
sítí

 

 

 

 

 

 

Časové nasazení: únor 2014 

                               duben-květen 2013 
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1.1.7 Vibrační válec WEBER DVH 600 
duplexní 

· Ke zhutnění ploch pod základovou 
desku nepodsklepené části 

Časové nasazení: únor 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry: 
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1.2 STROJE PRO BETONÁŘSKÉ A 
OCELÁŘSKÉ PRÁCE 

1.2.1 Autodomichavač Basic Line AM9C 

· Pro dopravu betonové směsi 
z výrobny na stavbu 

Časové nasazení: září-říjen 2013 

                              únor-srpen 2014 

 

Technické parametry : 

Jmenovitý objem:                                  9m
3 

Geometrický objem:                       15660 l 

Vodorys:                                          10240 l 

Stupeň plnění:                                      57% 

Separátní pohon SH(typ/kW) F6L914/88 

Přípojka vody                                        (2“) 

Buben:             A-délka                  7291mm           

                         B- Šířka                2500 mm 

                     C-průměr bubnu    2300 mm 

                     D-výška násypky     2482 mm 

 

 

 

 

 

 

 

E-průjed. výška: 2539 mm 

F-pomocný rám: U-profil 160/70/8                    

G-převis :              1190 mm 

H-výsypná výška: 1084mm 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

1.2.2 Čerpadlo betonové směsi 
 SCHWING S 34 X 

· Pro dopravu betonové směsi do 
bednění, popř. do zeminy 

Časové nasazení: únor-srpen 2014 

 

 

Pracovní rozsah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry: 
 

Výložník S 34 X  
Parametr Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah (m) 34,0 

Horizontální dosah (m) 30,0 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 550° 

Systém zapatkování - XH 

Zapatkování  - přední (m) 6,21 

Zapatkování  - zadní (m) 5,70 

Čerpací jednotka typ P 2023 
Pohon                                 (l/min)      380 

Dopravované množství   (m3
/hod)    96 

Max. tlak betonu              (bar)           85 
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1.2.3 Čerpadlo betonu Soilmec SP-80 

· Pro čerpání betonové směsi přes 
soupravu  pro provádění CFA pilot 
do vrtů 

Časové nasazení : září-říjen 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry: 

Jmenovitý výkon:                             95 kW 

Průměr válce                                  230 mm 

Zdvih válce                                  1200 mm 

Přemístění                                            50 l 

Objem zásobníku                               600 l 

Počet cyklů za minutu                            28 

Tlak kompresoru                              10 bar 

Dodávka                                    84 m
3
/hod 

Průměr trubky                                5“ – 6“ 

Hmotnost                                      8000 kg 
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1.2.4 Vysokofrekvenční vibrátor se 
zabudovaným elektronickým měničem 
TRONIC 42 

· Pro zhutnění ukládané betonové 
směsi do základových k-cí a sloupů 

Časové nasazení: březen-srpen 2014 

 

 

 

 

 

1.2.5 Plovoucí vibrační lišta RVH200  

· Pro vibrování vodorovných 
betonových k-cí – základová deska 
a stropy 

Časové nasazení: únor-srpen 2014 
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1.2.6 Torkretovací stroj řady SSB 02 

· Pro zhotovení mikrozáporových 
stěn (Janovská stěna) 

Časové nasazení :  prosinec 2013 

 

 

 

 

 

 

Doplňky: 
· Regulátor tlakové vody- RTV 1 

 

· Dávkovací čerpadlo řada DC 
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1.2.7 Svářečka KITin 2040 MIG EURO 
+ hořák 3m 

· Pro svařování výztuže 

Časové nasazení: září-říjen 2013 

                         únor-srpen 2014 

 

 

1.2.8  Míchačka POWER TEC 

200/230V/L 

· Pro drobné dodělávky, pro 
betonové šablony na určení polohy 
pilot,  

Časové nasazení : celou dobu výstavby 

 

Technická data 

Vstupní napětí   50/60 Hz 1x230 V ± 15% 

Jištění - pomalé   16 A 

Rozsah svařovacího proudu    20-150 A 

(CO2), 20-170 A (Ar+CO2) 

Zatěžovatel 35%    150 A/21,5 V 

Zatěžovatel 60%     120 A/20 V 

Zatěžovatel 100%   100 A/19 V 

Síťový proud/příkon 60%    12 A/5,3 kVA 

Napětí na prázdno   22-31 V 

Krytí   IP23S 

Rychlost podávání drátu    1-11 m/min. 

Rozměry    470x200x310 mm 

Hmotnost   13 kg 

• Místo na cívku s drátem Ø až 200 mm 

• Možnost použít drát Ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm 
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1.2.9 Spádová míchačka MK-480 

· Pro výrobu bet. směsi pro zálivku 
pažnic záporové stěny 

Časové nasazení : listopad 13 – leden 14 

 

1.2.10 Míchačka s nuceným oběhem M 
350¨ 

· Pro výrobu betonové směsi 
s vyšším požadavkem promísení 
 

Časové nasazení : prosinec 2013 
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1.3STROJE PRO MANIULACI A 

DOPRAVU MATERIÁLU 

1.3.1 Liebherr 65 K 

· Pro přesun materiálu horizontální i 
vertikální 

Časové nasazení : celou dobu výstavby 
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1.3.2 6.4.1 Tatra T815-220R45 

· pro odvoz kontejnerů určen pro 
stavební odpad.. Manipulace s 
kontejnery je provedena ramenným 
nosičem. 

Časové nasazení: po celou dobu stavby 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.3.3 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. 
Časové nasazení: po celou dobu stavby 

 

 
 

 

 

Technické parametry:  
Šířka                                           2550 mm 

Rozchod kol: přední                2044 mm 

                        Zadní                 1776 mm  
Světlá výška                              3170 mm 

Užitečné zatížení:                      11,1 t 

Max.celk. hm.vozidla:               19,0 t 

Max.celk. hm.soupravy:           42,0 t 

Rozvoz:                                          3,7m  

Max. rychlost                              85 km/hod 

Vnější  stopový průměr zatáčení 
                                                   16+-1m 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry:  
Užitná hmotnost:                                9,1 t 

Pohotovostní hmotnost:                 11,3 t 

Max. celková hmotnost vozidla:       19 t 

Objem korby:                                      8 m3 

Max. rychlost:                        90  km/ hod 

Rozměr korby:                       4,3x2,5x1m 
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1.3.4 Vanový kontejner 

· pro sběr stavebního odpadu, 
manipulace pomocí ramenového 
nosiče, který je součástí  
Tatry T815-220R45 

Časové nasazení: srpen-listopad 2013 

 

1.3.5 Osobonákladní výtah STROS  
         NOV 1000 D 

· pro vertikální přepravu materiálu i 
pracovníků 

Časové nasazení: od května 2014 

 

 
 

 

 

 

                    S pohonem v kleci 

Vstupní/Výstupní dveře klece      → 

               dvoudílné s můstkem 

Délka (A1)                               4200mm 

Celková šířka(B1)                   2275mm 

Výška kontejneru(C1)           1647mm 

Výška boční (C2)                    1300mm 

Obsah                                           11m
3
 

Hmotnost                                   967kg 

 

 

Technické parametry:  
Nosnost:                                      1000kg 

Rozměr klece:                          1,1x3,0m 

Výška klece:                                     2,6m 

Hmotnost základní jednotky:   1977kg 

Napěťová soustava: 13PEN 50 Hz 380 V 
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1.3.6 Souprava pro přepravu 
nadměrných nákladů „do 80 t“ 

· a) pro přepravu vrtné soupravy  
RTG RG 25S pro vibrování 
štětovnic 

Časové nasazení : září-říjen 2014 
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· b)pro přepravu komponent k vrtné 
soupravě 

Časové nasazení: září-říjen 2014 

 

 

 
 

 

 

 

1.4 Drobná mechanizace 
1.4.1 Motorová pila STIHL MS 311 

· pro řezání dřevěných výplní 
záporové stěny a pro další drobné 
práce 

Časové nasazení: po celou dobu stavby 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 
Zdvihový objem                              59 cm3

 

Výkon kW/k                                     3,1/4,2  
Hmotnost                                         6,4 kg 

Hodnota vibrací                              4/4 m/s2
 

Hladina akustického tlaku            105 dB 

Hladina akustického výkonu        115 dB 

Poměr hmotnost výkon               2,1 kg/kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

1.4.2 Teodolit elektronický FET 120 

· pro přesné zaměřování  
Časové nasazení: celou dobu výstavby 

 

 
 

Technické údaje: 
Hmotnost                                          4,8 kg 

Výška                                             155 mm 

Zvětšení                                               30 x 

Rozlišovací schopnost                         2,5“ 

Nejkratší zaostřovací vzdálenost     1,3 m 

Úhel měření                           400gon/360° 

Nejmenší jednotka                               10“ 

Přesnost                                               20“ 

Napájení                               4x1,5 V AA 

Operační čas                                     15 h 

Teplotní rozsah                -20°C  až 50°C 

 

Doplňky: 
 Hliníková trojnožka 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Nivelační  přístroj  FAL 24  
· pro přesné zaměřování  

Časové nasazení : celou dobu výstavby 

 

 
 

Technické údaje: 
Hmotnost                                           1,3 kg 

Zvětšení                                               24 x 

Nejkratší zaostřovací vzdálenost       0,3 m 

Rozsah kompenzátoru                        ± 15‘ 
Přesnost nastavení                             ± 0,5‘ 
Citlivost bublinky                         8‘/2 mm 

Odchylka                                           2 mm 

Úhel měření                           400gon/360° 

Odstupňování krunu                   1°/ 1 gon 

 

Teleskopická lať TN 14/15 
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1.4.4. Vysokotlaký čistič KÄRCHER K 
3.550 

· Pro očistění hlavy vrtacího šneku, 
pro očištění strojů při výjezdu ze 
staveniště 

Časové nasazení: po celou dobu průběhu 

Technické parametry: 

Napětí :                                              240 V 

Příkon :                                            1,8 kW 

Max. přívodní teplota :                      40°C 

Průtok :                                           420 l/h 

Tlak :                                         20-120 bar 

Hmotnost (bez příslušenství)         12,6 kg 

Rozměry (DxŠxV) : 330 x 325 x 876 mm 

 

 

 

 

1.4.5. Pila na cihly DeWALT DW393  

· Pro řezání  cihel 

Časové nasazení: od srpna 2014 

 

 

Technické parametry: 

Délka řezného nástroje                  425mm 

Délka zdvihu                                    38mm 

Hmotnost                                          4,3kg 

Výkon                                               700 W 

Počet volnoběžných zdvihů        3300z/min 

Jmenovitý příkon                             1,35 W 
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1.4.6 Bourací kladivo MAKITA 
HM1307C 

· Pro drobné bourací práce 

Časové nasazení:říjen-listopad 2013

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7 Uhlová bruska MAKITA 9079SF 

· Pro drobné brusičské práce 

Časové nasazení : celou dobu výstavby 

Technické parametry: 

Příkon :                                       1510 W  
Upínání : šestihran                       30 mm 

Počet příklepů :          730 – 1.450 min-1  

Síla příklepu :                                 33,8 J 

Hodnota vibrací :                     12,5 m/s2 

Hmotnost :                                   15,3 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry: 

Příkon :                               2.000 W 

Volnoběžné otáčky:      6.000 min-1 

Průměr kotouče:                 230 mm 

Závit vřetena :                    M 14 x 2 

Hmotnost přístroje:                5,3 kg 
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1.4.8. Aku vrtačka MAKITA 6271 

DWPE 

· Pro drobné práce 

Časové nasazení: celou dobu výstavby 

 

1.4.9 Hořák na tavení s PB lahvemi 

· Pro provádění izolace proti zemní 

vlhkosti 

Časové nasazení: duben-květen 2014 

Hořák: 
Výkon:           120 kW 

Váha:             1,8 kg 

Spotřeba:      9500 g /hod 

PB láhev: 
Váha:             10 kg 

Barva:            modrá 

Materiál:       ocel 

 

 

 

Technické parametry: 

Napětí akumulátoru                             12 V  

 Max. kroutící moment - tuhý spoj   30 Nm  
Hmotnost s akumulátorem                 1.5 kg  
 Typ akumulátoru                                NiCd  

Kapacita akumulátoru                      1,3 Ah  

 Doba nabíjení                                  45 min  

Maximální počet otáček          1200 ot/min  
Max. průměr vrtání do dřeva            25 mm 
Max. průměr vrtání do oceli             10 mm 
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1. Základní informace o stavbě 
Název stavby:  VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních  
                                          technologií 
Místo stavby:    FIT VUT v Brně, Božetěchova 1/3     BRNO – Královo 
pole 

       Kraj  :                                 Jihomoravský,    (Okres: Brno – město) 
Katastrální území :           Královo Pole (611484) 

      Stavebník (investor) :       Vysoké učení technické v Brně  
                                          Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

                                                         IČ: 00216305 
                                                  DIČ: CZ 00216305 

      Zastoupené:                Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem   
      Zastoupení ve věcech technických :  Ing. Vojtěch Gren 
      Charakter stavby :             Dostavba v uzavřeném areálu 
      Dodavatel stavby :            Bude stanoven výběrovým řízením 
      Kontaktní osoba:               Ing. Vojtěch Gren 

                                          Tel: 541145344 
                    Email: gren@ro.vutbr.cz 
Projektant :                       ATELIER  2002,  s.r.o. 
         Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 
         Statutární orgán:  

                                                 Ing.arch.Vladislav Vrána 
      IČO : 26 89 72 70 

                       DIČ :  CZ 26 89 72 70 
    Ve spolupráci s „Architektonickou kanceláří Burian & Křivinka“,  
                 Ing.arch. Aleš Burian 
                Pod vinohrady 703, 664 34 Kuřim 
                IČO:  121 96 584 
                DIČ :  CZ 5601292257 
    Zahájení akce:                     6.5. 2013 
   Ukončení akce:                    17.10. 2014 
    Parcelní čísla:                      594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 595/2,    
                                                594/2, 594/20, 594/1,  
 

2. konstrukce kontejnerů TOI TOI 
 
2.1 Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 
Ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů a ohraňovaných plechů tl. 3- 5 
mm, 
samonosná, opatřená antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyuretanovou 
barvou. Provedení podle statiky dvakrát stohovatelné. 
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2.2 Stěny 
- izolační vata tl. 60mm,     U= 0,667 (W/m2k) 

Opláštění: 
0,55 mm pozinkovaný profilový plech, lakovaný v RAL barvách podle 
vašeho výběru, hloubka trapézové vlny 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému 
U - profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu. 

Izolace: Izolační vata, třída hořlavosti A1, dle EN 13 162. 

Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie. 

- Odvětrání větracími otvory v obvodových stěnách, z vnější strany plech s prolisem, z 
vnitřní strany plastová mřížka se síťkou proti hmyzu. Začištění otvoru PVC trubkou o 
průměru 100 mm. 
 
2.3 Střecha 
- Povolené zatížení střechy 150 kg/m2 
- izolační vata tl. 80mm,     U= 0,522 (W/m2k) 

Profilový plech: 
0,75mm pozinkovaný profilovaný plech, hloubka trapézový plech 
35mm, odvětraný, přišroubované ke stropní konstrukci 

Izolace: Izolační vata, třída hořlavosti A1, dle EN 13 162. 

Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie. 

-Odvodnění střechy je provedeno přes plastové svody o průměru 60mm, umístěné ve 
všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrných kontejnerových rýn 
- Vnitřní obložení stropu- 10mm oboustranně laminovaná dřevotříska, dle EN 143 22, 
omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá nebo světlý dub, přinýtována ke stěnové 
konstrukci, hlavičky nýtů jsou opatřeny plastovými krytkami v barvě dle dekoru 
dřevotřísky, všechny spoje včetně rohových jsou opatřeny speciálními plastovými 
profily  
 
2.4 Podlaha 
- Povolené zatížení podlahy: 250 kg/m2 
- izolační vata tl. 80mm,     U= 0,632 (W/m2k 

Slepá podlaha: 
0,5 mm pozinkovaný profilovaný plech přinýtovaný 
k   podlahovým  příčným  nosníkům. 

Izolace: Izolační vata, třída hořlavosti A1, dle EN 13 162. 

Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie. 

Podlaha: 
22 mm dřevotřísková deska V20, bez formaldehydů E1,podle EN 
309, přišroubovaná k ocelovým podlahovým nosníkům, spoje 
zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U - profilem. 

Podlahovina: 

1,5 mm PVC podlahová krytina, položená v pásech, které jsou 
celoplošně přilepeny, spoje jsou svařeny, barva šedý melír. Spoje 
mezi podlahou a stěnami jsou obloženy podlahovými lištami, cca. 
60 mm vysokými, barva bílá nebo šedá. 
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3. Požadavky na ukládání a dovoz buněk 
Manipulace se bude provádět jeřábem Liebherr 65 k. Manipulace se provádí za zvedací 
oka v rozích nosného rámu. (oka jsou normovaná dle ISO norem). Pro dopravu a buněk 
na buňkovište bude použito tahače MAN TGA 18.413 FLLS/N s návěsem 
Schwarzmüller SPA 3/E. 
 

4. Požadavky na podkladovou plochu 
Kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu. Kontejnery budou ukládány na 
stávající komunikaci v areálu fakulty. 
 

Typy kontejnerů použitých na stavbě 
7.5 Obytný kontejner BK1 

 
Obr. 7.1 Kontejner BK1 
 
Vybavení buňky: 
1. Elektroinstalace 
· Vedena ve stěnách a stropě 
· Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi- 1 ks 
· Venkovní přípoj pomocí zásuvek 380 V/ 32 A 
· Uzemnění vyvedeno v dolním rámu 
2. Dveře a okna 
· Dveře jednokřídlé ocelové 811/1970 s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi 
klíči 
· Plastové okno 1810x1210 mm, otvíravé a sklopné 
Počet kusů: 5 kusů v první etapě, 7 kusů v druhé etapě, 9 kusů v třetí etapě, 7 kusů 
ve čtvrté etapě a 12 kusů v poslední etapě 
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6. Kontejner SK2 

 
Obr. 7.2 Kontejner SK2 
 
Vybavení buňky: 
1. Elektroinstalace 
· Vedena ve stěnách a stropě 
· Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi- 1 ks 
· Venkovní přípoj pomocí zásuvek 380 V/ 32 A 
· Uzemnění vyvedeno v dolním rámu 
· Zářivka -2 kusy, světlo- 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 1810/1200 mm, sklopné 
3. Ostatní 
· Porcelánové wc, sanitární kabina na nožkách s dveřmi porcelánový pisoár, dělící 
příčka, porcelánové umyvadlo s baterií, boiler 
· Přívod vody ¾ trubkou, odpad plastovou trubkou, odpad plastovou trubkou průměr 
110 mm 
Počet kusů: 2 kusy ve všech etapách 
 

7. Kontejner SK5 

 
Obr. 7.3 kontejner SK5 
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Vybavení buňky: 
1. Elektroinstalace 
· Vedena ve stěnách a stropě 
· Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi- 1 ks 
· Venkovní přípoj pomocí zásuvek 380 V/ 32 A 
· Uzemnění vyvedeno v dolním rámu 
· Zářivka -2 kusy, zásuvka- 3 kusy, 
2. Dveře a okna 
· Venkovní jednokřídlé ocelové 811/1970 s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi 
klíči 
· Zádveří s vnitřními dveřmi 811/1970 mm 
· Plastové okno 600*600 mm – 2 kusy, otvíravé a sklopné 
3. Ostatní 
· sanitární kabina na nožkách, dělící příčka, kovové umyvadlo s baterií, sprchovací 
kabina se závěsem, boiler 
· Přívod vody ¾ trubkou, odpad plastovou trubkou, odpad plastovou trubkou průměr 
110 mm 
· Větrací mřížky v obvodových stěnách 
Počet kusů: 1 kus ve všech etapách 
 
 

8. Skladovací kontejner  LK1 

 
Obr. 7.4 skladovací konteiner LK1 
Vybavení buňky: 
1. Dveře 
· Venkovní dvoukřídlé ocelové 2000/2200 mm s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči 
Počet kusů: 1 kus v třetí etapě a čtvrté etapě, 2 kusy v poslední etapě  
Využití: Skladovací kontejnery budou na stavbě použity především pro drobné stavební 
stroje, pytlové směsi a materiál, který musí být skladován v suchém prostředí. 
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9 Skladovací kontejner LK2 

 
Obr. 7.5 skladovací konteiner LK2 
Vybavení buňky: 
1. Dveře 
· Venkovní dvoukřídlé ocelové 2000/2200 mm s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči 
Využití: Skladovací kontejnery budou na stavbě použity především pro drobné stavební 
stroje, pytlové směsi a materiál, který musí být skladován v suchém prostředí. 
 
 
Technická data: 

• ·šířka: 2 438 mm 
• délka: 3 000 mm 
• výška: 2 591 mm 

Počet kusů: 2 kusy ve všech etapách 
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1. Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
 
Tabulka 8.1.1 – Výpočet vody pro provozní účely 
Potřeba vody 
pro: 

Měrná 
jednotka 

Množství 
m.j. 

Střední norma 
(l) 

Potřebné množství 
vody(l/den) 

Zdění příček m3 92 25 6300/10dny = 630 
Ošetření 
betonové směsi 

m3 861 100 8610/30 dny=2870 

Výroba malty a 
ošetřování 
mísících 
zařízení 

m3 17 170 2890/10dny=289 

Mytí vozidel 
nákladních 

1 vozidlo 6 1000 6000 

∑ provozní účely 9789 
 
Tabulka 8.1.2 – Výpočet vody pro hygienické a sociální účely 
Potřeba vody 
pro: 

Měrná jednotka Množství 
m.j. 

Střední 
norma 
(l) 

Potřebné množství 
vody(l/den) 

Pracovníci na 
staveništi bez 
sprchy 

1 pracovník 
/směna 

30 40 1200 

Sprchy 1 zaměstnanec 30 45 1350 
∑ hygienické a sociální účely 2550 
 
Tabulka 8.1.3 – Výpočet potřeby požární  vody  
Potřeba vody 
pro: 

Měrná 
jednotka 

Množství 
m.j. 

Požární 
zatížení 
(kg/m2) 

Střední 
norma 
(l) 

Potřebné 
množství vody 

Nově 
budovaný 
objekt 

m3  11145,407 15-30 10 111454,07 

Objekty ZS m3 583,2 15-30 10 5832 
∑ požární voda 117286,07 
 
 
A. Výpočet spotřeby vody pro provozní a technické účely: 
 
Qn= (ΣSv * kn)/(t * 3600) 
=(3789*1,5+6000*2)/(8*3600) 
= 0,614 l/s 

Pn - potřeba v l/den 
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kn- koeficient nerovnom. pro danou spotřebu 
(1,5- pro technologické provozy, 2-dopravní 
hospodářství) 

                                                                         t - doba po kterou je voda odebírána  
                                                                            v hodinách 
 
B. Výpočet potřeby pro hygienické a sociální účely: 
Qb= (ΣPp * Ns * kn)/(t * 3600) 
= (2550*2,7)/(8*3600) 
= 0,239 l/s 

Pp- počet pracovníků 
Ns - norma spotřeby na osobu a den 
kn- koeficient nerovnom. pro danou  spotřebu 

(pro  
sociálně hygienické potřeby 2,7) 
t- doba odebírání vody v hodinách 
 

Qcelková= 0,614 + 0,239 = 0,853 l/s            →                dimenze palec  11/4  
32mm 

 
 
C. Výpočet potřeby požární vody: 
Qc= Spv *k rh 

=10 *1.5 
= 15 l/s 

Qc – Celkové množství požární vody 
Spv – spotřeba požární vody ( 10 l/s ) 
Krh – koef.vyjadřujícíc rychlost hoření dle 
stupně 
požární bezpečnosti ( stupeň požární 
bezpečnosti I. ,nehořlavé k-ce = 1,5) 
 

Pro požární vodu nebude nutné zhotovovat přípojku vody, protože v okruhu 150m od 
staveniště se nachází požární hydrant. 
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2. Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní 
provoz 
 
8.2.1 – výpočet potřeby elektrické energie –P1Instalovaný příkon elektromotoru 
Přístroj Štítkový příkon 

(kW) 
Počet ks kW celkem 

Jeřáb Liebherr 65K 11 1 11 
Výtah 1000 kg 7,5 1 7,5 
Vysokofrekvenční 
vibrátor 

0,47 2 0,94 

Regulátor tlakové 
vody 

4 1 4 

Svářečka 14 2 28 
Míchačka  145 l 5 1 5 
Míchačka 400 l 8 1 8 
Míchačka s nuceným 
oběhem M 350 

4 2 8 

Vysokotlaký čistič 1,8 2 3,6 
Pila na cihly 0,7 1 0,7 
Boiler 2 3 6 
Vytápění buněk 1 12 12 
Drobné nářadí 1 10 10 
∑ příkon 104,74 
 
8.2.2 – výpočet potřeby elektrické energie –P2Instalovaný příkon vnitřních osvětlení 
Přístroj Příkon (kW/5m2) Plocha (m2) kW celkem 
Kanceláře 0,02 60 1,2 
Šatny, WC, sprchy 0,006 165 0,99 
Vnitřní osvětlení 0,006 2096 12,576 
Sklady 0,000 45 0 
∑ příkon 14,766 
 
8.2.3 – výpočet potřeby elektrické energie –P3 Příkon venkovního osvětlení 
Venkovní osvětlení Příkon (kW/100m2) Plocha (m2) kW celkem 
Venkovní osvětlení 1 737 7,37 
∑ příkon 7,37 
 
 
S=1,1*√(0,5 ∗ P1 + 0,8 ∗ P2 + P3)2+ (0,7 ∗ P1)2 

S = 1,1*√(0,5 ∗ 104,74 + 0,8 ∗ 14,766 + 7,37)2+ (0,7 ∗104,74)2 

S = 112,691 kW 
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1,1-koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 
0,8- koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
 
 

Nutný příkon elektrické energie 112,691 kW 
 
3. Návrh odpadních potrubí 
 
Tabulka 8.3.1 – Návrh odpadního potrubí 
Potřeba odpadního potrubí pro hygienické buňky ks Dn(mm) 
Buňky SK2, SK5 3 110 
 
Pro kanalizační přípojku navržena dimenze 110 mm. 
 
Tabulka 8.3.2 – 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 navržena dimenze 80mm. 
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PLÁN OPATŘENÍ V OBLASTI BOZP NA STAVB Ě 

Název stavby:                     VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií 
 
Investor:                              Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1,  
                                                   601 90 Brno 
Hlavní projektant:              ATELIER  2002,  s.r.o., Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 
Hlavní dodavatel:                     FIRMA XY     
Koordinátor BOZP:                    
……………………………………………………………………. 
 
Zpracoval                                               Datum                                                    Podpis 
……………………………    …………………………  ……………………………… 
Přezkoumal                                           Datum                                                    Podpis 
…………………………..    …………………………..  …………………………….. 
Schválil                                                  Datum                                                    Podpis 
…………………………..    ……………………………..  ………………………….. 
    
   Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanovuje zákon č. 262/2006 Sb. - 
zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. – Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na staveništích a vyhláška 362/2005 Sb. 
– Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
 

Práva a povinnosti zaměstnavatele 
   Plán prevence BOZP na pracovišti „Výzkumné centrum informačních technologií 
VUT Brno“ stanovuje základní požadavky na zajištění bezpečné zdraví neohrožující 
práce na pracovišti. Tento dokument je podkladem pro školení zaměstnavatele 
z požadavků BOZP na stavbě a seznámením s nebezpečím a z toho plynoucími riziky na 
pracovišti. 
   Prevenci rizik se rozumí přijetí opatření nutných k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Cílem těchto opatření je předcházení bezpečnostním rizikům, jejich 
odstraňování nebo alespoň minimalizování. Rizika ohrožující bezpečnost a zdraví při 
práci je tedy nutné přezkoumávat a vyhodnocovat podle právních předpisů a 
technických norem, které řeší požadavky bezpečnosti práce. 
   Podle §103 Zákoníku práce má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům podle potřeb 
vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné informace o BOZP, zejména 
formou seznámení s riziky a s opatřením na ochranu před jejich působením, Informace a 
pokyny je třeba zajistit při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo 
změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně 
pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. 
   Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance zhotovitelské firmy. Za 
dodržení Plánu BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci. Stavbyvedoucí zajistí 
seznámení všech zaměstnanců na pracovišti s obsahem plánu a je odpovědný za jeho 
plnění. Dále tento dokument proti podpisu předává všem subdodavatelům. Každý 
subdodavatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci jsou odborně a zdravotně způsobilí, 
že mají řádně provedeno školení o BOZP, že používané mechanizmy a nářadí 
odpovídaní předpisům a že všichni jeho zaměstnanci budou po celou dobu provádění 
prací a pohybu po pracovišti používat stanovené OOPP, především ochrannou přilbu, 
pracovní obuv a oděv. 
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Povinnosti zaměstnavatele jako zhotovitele stavebních prací 

• udržování pořádku a čistoty na staveništi 
• uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 
• umístění a dostupnost pracoviště, určení komunikace nebo prostoru pro pohyb 

fyzických osob a mechanizace 
• zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 
• předcházení zdravotním rizikům při pracích s břemeny 
• provádění kontroly strojů, mechanizace a nářadí – před prvním použitím během 

používání a při údržbě 
• splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob, které konají práci 

na staveništi 
• určení a úprava ploch pro skladování, především nebezpečných látek 
• splnění podmínek pro odstraňování nebezpečných odpadů 
• uskladňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 
• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce podle skutečného postupu 

prací 
• předcházet ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 
• zajištění spolupráce se subdodavateli 
• předcházení rizikům vzájemného působení činnosti prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti 
• vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 
• přijetí opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce vystavující 

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 
• umístění lékárničky s návodem k první pomoci, hasícího přístroje, sorpčních 

prostředků a směrnice pro postup při vzniku mimořádné situace (výbuch, požár) 
s důležitými telefonními čísly v kanceláři stavbyvedoucího 

 
Požadavky na organizaci práce 
   Organizace práce musí dodržovat zásady bezpečného průběhu práce na staveništi, 
omezovat vznik úrazu a provádění fyzicky namáhavých činnosti tak, aby zaměstnanci 

• nevykonávali činnosti jednostranně zatěžující organismus. nelze-li tyto činnosti 
vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami a doba výkonu 
těchto činností musí být omezována 

• nebyli ohroženi padajícími předměty nebo materiály 
• byli chráněni proti pádu nebo zřícení 
• nebyli ohroženi dopravou na pracovišti 
• na pracovišti se zvýšeným rizikem úrazu nepracovali osamoceně bez dohledu 

dalšího zaměstnance, nebude-li jejich ochrana zajištěna jinak 
• nevykonávali ruční manipulace s břemeny, které mohou poškodit zdraví 

 
Práva a povinnosti zaměstnanců 

   Zaměstnanci mají právo na zajištění podmínek bezpečné práce a ochrany jejich 
zdraví. Mají právo na úplné informace o nebezpečí vyplývající z pracovního procesu a o 
opatřeních na ochranu před jejich účinky. Zaměstnanci jsou povinni aktivně přistupovat 
ke své bezpečnosti, chránit zdraví své i ostatních osob. Zaměstnanec je oprávněn 
odmítnout výkon práce, o niž má podezření, že ohrožuje jeho život nebo zdraví, 
popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Zaměstnanci jsou povinni 
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oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují 
bezpečnost zaměstnanců na pracovišti. Musí také dodržovat při práci stanovené 
pracovní postupy, používat stanovené pracovní a dopravní prostředky, osobní ochranné 
pracovní prostředky a ochranná zařízení. 
 

Seznam prováděných prací 
Jedná se o přístavbu výzkumného centra fakulty informačních technologií VUT Brno 

• Bourací práce                                      - odstranění stávající betonové plochy 
                                                            - sesazení koruny stávající barokní zdi 
                                                            - vybourání zdiva, změna základových  
                                                              konstrukcí 

• Zemní práce                                        - výkop stavební jámy 
                                     - záporové a mikrozáporové pažení 
                                     - přeložka NN 

• Zakládání                                            - piloty 
         - monolitické základové pasy 
         - základová deska 

• Svislé konstrukce                                - podzemní monolitické stěny 
        - monolitické betonové sloupy a stěny 

• Vodorovné konstrukce                     - monolitické stropní desky částečně 
                                                             předpínané 
 
 

Rizikové faktory a opatření 
   Při výskytu rizikových faktorů na staveništi je zaměstnavatel povinen je pravidelně 
kontrolovat a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na minimum. 
Rizikové faktory jsou faktory fyzikální (hluk, vibrace), chemické (karcinogeny, 
výfukové plyny), biologické (viry, bakterie, plísně).Zdraví pracovníků je dále ohroženo 
prachem, fyzickou, psychickou a zrakovou zátěží a nepříznivými klimatickými 
podmínkami (chlad, teplo, vlhkost). Nelze-li vyloučit výskyt rizikových faktorů na 
pracovišti, je zaměstnavatel povinen jejich působení alespoň omezit úpravou pracovních 
podmínek (doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
OOPP). V případě, že by uvedená opatření nebyla dostatečná, je povinností 
zaměstnavatele práci s ohrožením na zdraví zastavit. Rizikové faktory pracovních 
podmínek, způsob jejich zajišťování a hodnocení a rozsah opatření k ochraně zdraví 
stanovuje především nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Příloha č.2 Bližší minimální 
požadavky na bezpečí a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi a Příloha č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 
 
Pokračování : Příloha P19 Plán BOZP 
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PLÁN ZABEZPEČENÍ POŽADAVK Ů EMS NA STAVBĚ  
 

Název stavby:                     VUT v Brně -  Výzkumné centrum informačních technologií 
 
Investor:                              Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1,  
                                                   601 90 Brno 
Hlavní projektant:               ATELIER  2002,  s.r.o., Sídlo : Zachova 634/6, 602 00 Brno 
Hlavní dodavatel:                     FIRMA XY     
Koordinátor BOZP:                    
……………………………………………………………………. 
 
Zpracoval                                               Datum                                                    Podpis 
………………………..    ………………………………..  …………………………….. 
Přezkoumal                                           Datum                                                    Podpis 
………………………..    ………………………………..  …………………………….. 
Schválil                                                  Datum                                                    Podpis 
………………………..    ………………………………..  …………………………….. 
 
 
   V plánu jsou řešeny cíle a opatření k plnění požadavků systému environmentálního 
managementu dle ČSN EN ISO 14001 Ochrana životního prostředí upravují následující 
předpisy  

• Vyhláška č. 641/2004 Sb. – uvádí rozsah a způsob evidence obalů  
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/ 2002 Sb. – obsahuje seznam 

znečišťujících látek, obecné emisní limity, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, 
požadavky na vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší. 

• Nařízení vlády č. 61/ 2003 – o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod povrchových do kanalizací a o citlivých oblastech 

• Vyhláška č. 294/ 2005 Sb. – určuje podmínky ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání 

• Zákon č. 356/ 2003 Sb. – o chemických látkách a přípravcích 
 
 
   Způsob nakládání s odpady předepisuje zákon č. 185/ 2001 Sb. O odpadech a 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/ 2001 Sb., Katalog odpadů a seznam 
odpadů a 383/ 2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. Předpokládá se, že na 
stavbě budou vznikat následující odpady (dle Katalogu odpadů – Příloha č.1 vyhlášky 
MŽP 381/ 2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.  
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Kód Kategorie Název

15 - Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné  

oděvy jinak neurčené

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 O Plastové obaly

15 01 06 O Směsné obaly

15 01 07 O Skleněné obaly

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a obaly těmito 

látkami znečištěné

17 - stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

17 01 01 O Beton

17 01 02 O Cihly

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a 

keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06

17 02 01 O Dřevo

17 02 02 O Sklo

17 02 03 O Plasty

17 04 05 O Železo a ocel

17 06 04 O Izolační materyály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04 O Směsné demoliční odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 - Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru

20 01 01 O Papír a lepenka

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 39 O Plasty

O - ostatní odpad

N - nebezpečný odpad

 
 
Pokračování : Příloha „Plán EMS“ 
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DP- diplomová práce 
BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN- česká státní norma 
EN- evropská norma 
NP- nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
EMS – environmental management system   
L- lokální 
G- globální 
P- pravděpodobnost vzniku a existence rizika 
N- pravděpodobnost následků 
H -názor hodnotitelů 
R- míra rizika 
Stav.- stavbyvedoucí 
St.- strojník 
D- dělník 
NN, VN- nízké napětí, vysoké napětí 
PD- projektová dokumentace 
TP- technologický předpis 
ZS- zařízení staveniště 
SO – stavební objekt 
PHM- pohonné hmoty 
SOD- smlouva o dílo 
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Závěr 
   Cílem této diplomové práce je navržený stavebně technologický projekt pro stavbu 
Výzkumného centra VUT FIT Brno. Při práci jsem se snažila zohlednit 
základní hlediska, mezi které patří hledisko časové, finanční, stavebně technologické a 
bezpečnostní hledisko.  
   Časové hledisko je znázorněno pomocí časového harmonogramu. Finanční hledisko je 
znázorněno v položkovém rozpočtu pro objekt SO 101. V rámci bezpečnostního 
hlediska je zpracováno bezpečnostní opatření pro stavbu a plán rizik. Technologické 
předpisy byly zaměřeny na piloty, zemní práce a skeletovou konstrukci stavby. V rámci 
specializace jsem řešila cenovou nabídku a zásady ochrany životního prostředí. Při 
zpracování diplomové práce jsem se řídila  platnými vyhláškami, předpisy a normami, 
které souvisejí s technologickým projektem. Mojí snahou při zpracování této práce bylo 
především časová a hospodárně technologicky sladěná výstavba. Jednotlivé pasáže a 
výkresy byly zpracovány softwarovými programy. Navržené postupy jsou provedeny 
s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví osob. 


