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Abstrakt 
 

Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt sídla firmy Snowboard Zezula. 

Projekt obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční 

plán stavby, studii realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, návrh 

hlavních stavebních mechanismů, projekt zařízení staveniště s příslušnými výkresy a 

propočtem nákladů na zařízení staveniště a technologické předpisy prováděných činností se 

souvisejícími kontrolními a zkušebními plány. Dále je řešeno porovnání dvou různých 

provádění vodorovné nosné konstrukce a výpočet doby odbednění s ekonomickou bilancí 

počtu pracovních spar vodorovné nosné konstrukce.  

Klíčová slova  
  

Stavebně technologický projekt, technická zpráva, technologický předpis, kontrolní a zkušební 

plán, zařízení staveniště, časový harmonogram, finanční plán, výkaz výměr, návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů, porovnání provádění stropní konstrukce, výpočet počtu 

pracovních spar a doby odbednění 

  
Abstract 
 

In this master´s thesis I am focusing on the Construction technology project of Snowboard 

Zezula Company. Major part of my thesis informs on a technical report for a construction 

technology project, a time and a financial plan of a construction, a realization study of the main 

technological stage, a plan of the main construction mechanism, a project of a construction site 

device with drawings, a financial calculation of the construction site devices and some 

technological rules, checking and testing plan for designed operations. Lastly I compare the 

two different designs of a load-bearing construction level and I calculate time of sheat removing  

with the economical calculation of the work fissure number. 

 

Keywords  
 

Construction technology project, technical report, technological rules, checking and testing 

plan, project of construction site, time plan, financial calculation, plan of main construction 

mechanism, comparison of two different ceiling construction, calculation of sheat removing and 

economical calculation for number of work fissure.  
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Úvod 

 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat Stavebně technologický projekt sídla firmy 

Snowboard Zezula. Obsahem projektu je dle zadání technická zpráva, koordinační situace se 

širšími dopravními vztahy, časový a finanční plán stavby, studie realizace hlavních 

technologických etap, projekt zařízení staveniště s příslušnou dokumentací, propočtem 

nákladů na ZS, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního 

stavebního objektu, plán zajištění materiálových zdrojů pro provádění železobetonových 

konstrukcí, technologické předpisy a související kontrolní a zkušební plány pro vrtané piloty a 

provádění železobetonové monolitické stropní konstrukce, porovnání pracnosti a ceny 

provedení monolitické a montované železobetonové stropní konstrukce a výpočet doby 

odbednění a návrh počtu pracovních spar monolitické železobetonové stropní konstrukce. Jako 

podklad pro vypracování diplomové práce sloužila poskytnutá projektová dokumentace 

objektu. Objekt se nachází na pomezí městských částí Brno - Královo Pole a Brno – 

Řečkovice, na ulici Palackého třída.  
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště se nachází na pomezí katastrálních území Brno-Řečkovice a Brno-Královo Pole, 

konkrétně na Palackého třídě. Ze západu pozemky sousedí s Palackého třídou, ze severu 

s příjezdovou cestou ke Státní veterinární správě a z jihu a z východu sousedí nepřímo 

s Hradeckou ulicí, od které jsou pozemky výškově odděleny rozdílem cca 8 - 11 m.  

Staveniště je plánováno na těchto pozemcích:  

Brno - Královo Pole 611484: 1300/1, 1300/7, 1300/8, 408/1, 408/3, 412/3, 1300/5,  

1300/9, 411/2, 407/2, 399/2, 1300/10, 1299/1, 1300/21, 1300/22, 1300/14, 1300/23, 1300/20 

Brno - Řečkovice 611646: 1013/1, 1022/19 

Tyto jsou ve vlastnictví investora a jsou vedeny jako ostatní plocha nebo zahrada. 

Pozemek p.č. 1300/4 zasahuje do celistvosti staveniště a podstatně by omezoval stavební 

provoz, proto bude od vlastníka, kterým je Státní veterinární správa, pronajat na dobu 

potřebnou k průběhu výstavby. Investor vyjedná podmínky pronájmu a zajistí toto před 

předáním staveniště zhotoviteli. Zhotoviteli bude předáno staveniště tedy i s pozemkem p.č. 

1300/4 katastrálního území Brno-Královo Pole.  

 Pozemek je svahován směrem ke Hradecké ulici, převýšení je zhruba 0,5 m, 

nadmořská výška 220,30 – 220,80 Bpv. 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 

hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum) 

Na pozemcích byly z důvodu dřívější neprozkoumanosti území provedeny tři sondy, 

z toho dvě na jihovýchodní části pozemku, z důvodu prudkého svahování směrem k Hradecké 

ulici. Vzorky těchto dvou sond budou použity i na posouzení stability svahu. Výsledkem 

prováděných průzkumů je zjištění geotechnických vlastností a základových poměrů v místě 

plánované stavby.  

Vzhledem k pozici pozemku se v místě základové spáry nepředpokládal výskyt 

podzemní vody, což se provedenými sondami potvrdilo také díky vysoce propustnému podloží.  

Z geomorfologického hlediska pozemek spadá do provincie České vysočiny, 

subprovincie Česko-moravské soustavy, oblasti Brněnské vrchoviny, podcelku Řečkovicko-

kuřimského prolomu. 

Délky jednotlivých sond byly V-1 8,0, V-2 7,0 a V-3 5,0 m. Přibližný geologický profil 

z nich zjištěný je následující:  

0 - 0,3 (0,5) m – Drn, jíly, cihly, navážka 

0,3 -  1,0 (1,8) m – Navážka, hlína jíloprachovitá, vápno, štěrk, ulehlá 
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1,0 – 4,3 (5,0) m – Hlína sprašová, vápenné cicváry do vel. 1,0 cm, tuhá  

5,0 – 5,9 m – Štěrk zahliněný, středně ulehlý, konzistence výplně tuhá až pevná 

5,9 – 8,0 m – Jíl prachový, provápněný, tuhý 

 

 Z geologického profilu vyplývá převládající třída těžitelnosti zeminy 2-3 a také případný 

problém při zavodnění sprašových jílů. Z tohoto důvodu bude nutné zamezit prosakování 

povrchové vody kolem základů a pilot až do sprašových vrstev, kde by tak mohlo docházet 

k nerovnoměrnému sedání a nepředvídatelnému chování svahu. Všechna voda z povrchu 

bude zachytávána a odváděna dešťovou kanalizací, stejně tak bude nutno dbát na důsledné 

provádění všech podzemních vodovodních přípojek a spojů kanalizačních trub. 

 Ve zkoumaných hloubkách nebyla nalezena dostatečně únosná zemina pro provedení 

opřených pilot, z tohoto důvodu bude nutné posuzovat pilotové základy jako plovoucí.  

 Radonový index pozemku je dle Posudku o stanovení radonového indexu pozemku 

stanoven na hodnotu střední.  

 Stavebně historický průzkum nebyl prováděn, území není historicky významné a bylo 

v minulosti užíváno jako skládka stavebního dopadu a navážky.  

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  

Na pozemku se nenachází sítě s významnými ochrannými pásmy, do prostoru budoucí 

stavby zasahuje ochranné pásmo tramvajového pásu DPMB.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom ěry v území 

Projekt neřeší.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Na pozemku se vyskytují pouze náletové dřeviny, které budou před stavebními pracemi 

odstraněny, drceny a odvezeny do spalovny. Případné asanace a demolice nebudou 

prováděny. 
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g)požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 

určených k pln ění funkce lesa 

Stavební pozemek se nenachází v blízkosti pozemků zemědělského fondu a lesa.  

h) územn ě technické podmínky (zejména možnosti napojení na s távající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno bez potíží z přiléhající příjezdové 

komunikace státní veterinární správy ze severozápadní strany objektu, pouze se provede 

živičný povlak pro napojení vjezdu do podzemních garáží na tuto komunikaci. Napojení na 

technickou infrastrukturu bude provedeno přípojkami polohově zřejmými z výkresu zařízení 

staveniště. V blízkosti zamýšleného objektu se nacházejí všechny potřebné inženýrské sítě pro 

napojení objektu.  

i) věcné a časové vazby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Časové vazby jsou zřejmé z přílohy této DP Ganttova časového diagramu. Potřebné 

investice jsou vypsány v položkovém rozpočtu. Jiné vyvolané ani podmiňující investice se 

nepředpokládají 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Název stavby:     Sídlo firmy Snowboard Zezula 

Charakter stavby:     Novostavba 

Účel stavby:     Polyfunkční objekt 

Místo stavby:     Palackého třída, 621 00, Brno 

Kraj:      Jihomoravský 

Zatřídění dle JSKO:    812 Budova pro výrobu a služby 

 

Investor:     Snowboad Zezula, s.r.o. 

     Hudcova 309/2a, 621 00, Brno 

IČO: 269 47 439 

DIČ: CZ 269 47 439 

 

Projektant:      ArchDesign s.r.o. 

     Sochorova 3178/23, 616 00, Brno 

IČ: 257 64 314 

DIČ: CZ 257 64 314 

Čísla dot čených parcel dle katastru nemovitostí:  

Brno - Královo Pole 611484: 1300/1, 1300/7, 1300/8, 408/1, 408/3, 412/3, 1300/5,  

1300/9, 411/2, 407/2, 399/2, 1300/10, 1299/1, 1300/21, 1300/22, 1300/14, 1300/23, 1300/20 

Brno - Řečkovice 611646: 1013/1, 1022/19 

 

Základní údaje:     Plocha pozemku – 1 647 m2 

Zastavěná plocha – 765,8 m2 

Počet nadzemních podlaží - 3 

Počet podzemních podlaží - 1 

 

Účel stavby:  

 Jedná se o polyfunkční objekt, který bude investorem využíván jako sídlo firmy, ve které 

bude zároveň provozována prodejna, sklady zboží a kancelářské prostory.  

 

Termín výstavby:   10/2010 – 10/2012 
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Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Hrubé terénní úpravy 

SO 02 – Sídlo firmy Snowboard Zezula 

SO 03 – Přípojka nízkého napětí 

SO 04 – Přípojka vodovodu 

SO 05 – Přípojka plynu nízkotlaká 

SO 06 – Žumpa 20 m3 pro splaškovou kanalizaci 

SO 07 – Retenční nádrž 5 m3 pro dešťovou vodu s přípojkou dešťové kanalizace 

SO 08 – Únikové schodiště 

SO 09 – Komunikace, parkovací stání pro invalidy, chodníky 

SO 10 – Parkové a sadové úpravy 

SO 11 – Přeložka NN 

SO 12 – Přeložka sdělovacího kabelu O2 I 

SO 13 – Přeložka sdělovacího kabelu O2 II 

SO 14 – Přeložka sdělovacího kabelu IS DPMB 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Novostavba byla projektována s ohledem na potřeby investora. Těmi bylo splnit 

v navrhované budově potřeby na administrativní prostory, skladovací prostory, prostory 

prodejny a potřebné technické zázemí zajišťující bezproblémový chod budovy včetně 

podzemních parkovacích stání pro zaměstnance v počtu 20 parkovacích stání. Vlastní návrh 

budovy vycházel z územního plánu dané lokality a bylo posuzováno dané okolí stavby, kterou 

projektovaný objekt bude ovlivňovat. Odstupové vzdálenosti byly vzhledem k lokaci pozemku 

bez problémů dodrženy. Objekt je umístěn na soukromém pozemku a zabírá zhruba polovinu 

plochy. Dopravní obslužnost objektu budou bez problému zajišťovat stávající komunikace 

přiléhající ke dvěma stranám pozemku.  

Výsledným návrhem je čtyřpodlažní budova, půdorysného tvaru dvou rozdílně velkých 

obdélníků, se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt je navržen bez 

dilatační spáry, tudíž tvoří jeden dilatační celek. Čelní stěna k Palackého ulici je šikmá, tvořena 

skleněnými plochami v 1 NP a 2 NP a provětrávanou fasádou ve 3 NP. Zadní část stavby má 

průmyslový charakter s nízkými obdélníkovými okny. Boky budovy tvoří částečně prosklené 

stěny a částečně provětrávaná fasáda s okny. V zadní části objektu se taktéž nachází vjezd do 

podzemního podlaží, které z větší části bude sloužit jako kryté parkoviště. Příjezd je zajištěn 

obloukovou příjezdovou rampou. Parkoviště je o velikosti 20 parkovacích míst. Zastřešení 

objektu je provedeno plochou střechou s provedenými izolacemi. Spádování je zajištěno 

sklonem železobetonové nosné konstrukce střešního pláště v jednom směru. Ve směru 
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kolmém na sklon desky bude provedena tepelná izolace vyspádovaná spádovými klíny. Sklon 

desky je 3,5%, sklon vytvořený klíny je cca 2%. Střešní plášť je ohraničen atikou přesahující 

střechu cca o 500 mm.  

V podzemním podlaží se nachází již zmiňované kryté parkoviště. Odvětrání spalin je 

zajištěno okny v severní a jižní fasádě. Dohromady se zde na ploše 480,8 m2 nachází 20 

parkovacích míst včetně jednoho vyhrazeného stání pro osoby ZTP a ZTPP. Dále se zde 

nachází kotelna, WC a další skladové místnosti o celkové ploše 130 m2. Odvětrání kotelny je 

zajištěno čtyřmi větracími otvory o průměrech 180 a 200 mm. Odvod spalin je zajištěn 

dvouprůduchovým komínem s vyústěním na střeše objektu. Schodiště vedoucí do 1. NP má 

dvě oddělená ramena a celkem 20 schodišťových stupňů. Povrchová úprava interiérů je 

rustikální, s přiznanými konstrukcemi ze železobetonu, pouze ošetřené protiprašným nátěrem. 

Podlaha je provedena z leštěného vodostavebného betonu natřeného epoxidovým nátěrem. 

Na WC se nachází keramický obklad betonových tvárnic a sádrokartonový podhled snižující 

výšku stropu v této místnosti na 2,4 m. V ostatních prostorách je výška místnosti dána 

hodnotou 2,79 m. Obvodové nosné stěny jsou provedeny z vodostavebného betonu tloušťky 

300 mm, zatepleny z exteriéru 60 mm XPS polystyrenem. Od nadpraží oken přechází XPS na 

kontaktní zateplovací systém s provětrávanou fasádou, kde funkci tepelné izolace zajišťuje 

EPS tl. 140 mm, překrytý parozábranou.  

Vstup pro zákazníky bude od Palackého třídy vstupními posuvnými dveřmi do 1. NP 

přes chodbu a dále do prostor prodejny o rozloze 415,9 m2. Ostatní prostory budou sloužit jako 

sklady, kanceláře a sociální zařízení pro pracovníky. Stěna k palackého třídě – severní a 

východní -  bude do výšky 2,4 m prosklená plnými tabulemi. V ostatních stěnách jsou 

obdélníková okna, vždy jedno s pevným zasklením a sousední otevíravé. Součástí 1. NP je i 

zásobovací rampa navazující na výtahovou šachtu s výtahem, který společně 

s jednoramenným schodištěm zajišťuje svislou dopravu v budově. Povrchové úpravy 

konstrukcí jsou následující. Stropy jsou v prodejně a skladových místnostech opatřeny pouze 

protiprašným nátěrem s přiznanou kresbou betonu. V ostatních místnostech prvního 

nadzemního podlaží je proveden snížený sádrokartonový podhled na výšku místnosti 2,4 a 

2,75 m. Povrchová úprava stěn je kromě WC a úklidové místnosti, kde je proveden keramický 

obklad do výšky 2,4m, ponechána bez omítek, opět pouze s protiprašným nátěrem konstrukcí. 

Podlahy jsou provedeny cementovým potěrem tloušťky 80 mm, který je uložen na EPS tloušťky 

60 mm, který zajišťuje tepelnou pohodu v místnostech nad krytými garážemi. Na WC a 

v úklidové místnosti je provedena omyvatelná protiskluzová keramická dlažba. Světlá výška 

místností je 3,48 m. V místnostech kde je proveden sádrokartonový snížený pohled je hodnota 

výšky místnosti v rozmezí 2,4 m (WC prostory a úklidové místnosti) až 2,75 m (prostor 

serverovny).  
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Po jednoramenném přímém schodišti o 24 stupních se dostaneme do druhého 

nadzemního podlaží. To slouží výhradně jako skladovací prostor s jednou místností pro 

prodejnu. Nachází se zde taktéž oddělené sociální zařízení pro zaměstnance s šatnami. 

Plocha prodejny zaujímá 227,5 m2, skladovací prostory potom 286,1 m2 a 81,4 m2. Stejně jako 

v prvním nadzemním podlažím je fasáda provedena na západní stěně z prosklených 

neotevíravých dílců 2,4 m vysokých s pokračováním do severní a jižní stěny. Ostatní místnosti 

jsou prosvíceny a větrány v případě potřeby úzkými obdélníkovými okny. Světlá výška 

místnosti se pohybuje mezi hodnotami 3,5 m ve skladovacích a prodejních místnostech a 2,4 

m v šatnách a sociálních zařízeních. Výška místnosti je ovlivněna opět sádrokartonovým 

podhledem. Povrchová úprava stěn a stropů je mimo sádrokartony provedena protiprašným 

nátěrem monolitických konstrukcí a betonových tvarovek. V místě sociálních zařízení je 

proveden keramický obklad na výšku místnosti – tj. 2,4 m. Podlahy jsou provedeny 

z cementového potěru, který je proveden na 20 mm tlustou izolaci z EPS zabraňující šíření 

kročejového hluku.  

V posledním třetím nadzemním podlaží se nachází převážně kancelářské prostory a 

zasedací místnosti. Tyto jsou odděleny sádrokartonovými příčkami tl. 100 mm s vloženou 

izolací ORSIL. Nachází se zde také sociální zázemí složené z WC, šaten a úklidové místnosti. 

Ty jsou odděleny příčkami tl. 100 mm a 200 mm z betonových tvárnic. Otvory jsou vyplněny 

v západní stěně okny o rozměru 1,5x1,6 m. V ostatních místnostech a obvodových stěnách se 

rozměr oken taktéž výškově zvýšil na hodnotu 1,6 m. Otevírání zůstává stejně jako 

v předchozích patrech, na střídačku otevíravé a plné. Výška místností se pohybuje os 2,4 m 

v místnostech sociálního zařízení a šaten, přes 2,75 m v kancelářích, 3,2 m v místnostech u 

západní stěny až po otevřené prostory ke stropní konstrukci bez sádrokartonového podhledu 

jako jsou chodby. Sádrokartonové příčky jsou opatřeny stěrkovou omítkou bílé barvy, zděné 

konstrukce jsou natřeny pouze protiprašným nátěrem. Podlahy jsou provedeny z betonové 

mazaniny, EPS izolace proti kročejovému hluku a jako pochozí vrstva slouží převážně 

zátěžové koberce. V serverovně, místnostech s WC, šatnách a archivu je keramická dlažba.  

Obvodové stěny jsou tvořeny buď monolitickým betonem tloušťky 200 mm a kontaktním 

zateplovacím systémem s provětrávanou fasádou a nebo vyzdívkou z betonových tvarovek tl. 

200 mm taktéž zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Vnitřní příčky jsou provedeny 

z betonových tvarovek tl. 200 mm a 100 mm a ve třetím nadzemním podlaží i ze sádrokartonu. 

Objekt po vlastní realizaci nebude nijak ohraničen od okolní zástavby a chodníků, 

s plotem nebo jiným opatřením projekt nepočítá. Na pozemku se bude nacházet prostor pro 

uložení komunálního odpadu, přístupný k vyvážení městskými službami.  

Splašková kanalizace objektu je řešena retenční nádrží o objemu 20 m3. Dešťové vody 

budou svedeny do kanalizace přes zadržovací nádrž o objemu 5 m3 a jejich objem bude 
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výpustí omezen na 5 l/s. Napojení objektu na ostatní inženýrské sítě řeší projektová 

dokumentace a výkres zařízení staveniště.   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Projekt neřeší.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projekt neřeší.  

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Projekt neřeší.  

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů  

a) stavební řešení 

 Jedná se o železobetonový monolitický skelet, založený na vrtaných pilotách o průměru 

900 a 630 mm. Obvodové stěny jsou provedeny v prvním podzemním podlaží 

z vodostavebného betonu zatepleného XPS. V dalších podlažích se jedná o skladbu stěn z 

železobetonu, minerální vaty, hydroizolaci, provětrávané vzduchové mezery a cementovláknité 

desky s vyzdívkou z betonových tvárnic. Stropy jsou železobetonové, monolitické, tloušťky  

200 - 270 mm. Příčky sádrokartonové nebo vyzdívané z betonových tvárnic. Střecha je plochá, 

pochozí. 

b) konstruk ční a materiálové řešení 

Viz. bod B.2.6 a) 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Projekt neřeší.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

Projekt neřeší.  

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

Projekt neřeší.  

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

Projekt neřeší.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a 

komunální prost řední 

Projekt neřeší.  

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Projekt neřeší.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení objektu na místa technické infrastruktury je zřejmé z výkresu zařízení 

staveniště. Objektu bude napojen na elektrickou síť nízkého napětí, vodovodní řad, kabelová 

vedení, plynovodní řad a bude provedena přípojka dešťové kanalizace do stávajícího řadu. 

Splaškové vody budou zachycovány retenční nádrží 20 m3 a budou v případě potřeby 

odváženy cisternovými auty.  
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b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry přípojek budou provedeny dle potřeb budoucího objektu, 

specifikace rozměrů a výkonů přípojek specifikuje projektant dle navržených odběrů objektu. 

Délky přípojek jsou zřejmé z výkresu zařízení staveniště.  

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení 

Napojení podzemních garáží s přilehlou komunikací bude provedeno příjezdovou 

rampou šířky 3,0 m. Vyhýbání vozidel bude řízeno světelnou signalizací umístěnou na dohled 

z přilehlé komunikace. Sklon rampy je 17%, ochrana proti namrzání v zimním období je řešena 

vyhříváním rampy odporovým drátem.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude z ulice Palackého třída, následně 

z příjezdové komunikace ke Státní veterinární správě. Komunikace jsou ve vlastnictví města 

Brna. Výstavbou bude v nutných případech omezen provoz na příjezdové cestě ke Státní 

veterinární správě v rozsahu záboru jednoho silničního pruhu. Předpokládá se tak například při 

sestavování stacionárního jeřábu, betonáži autočerpadlem a při zásobování stavby materiálem 

atd. Druhý musí zůstat po dobu 24h denně průjezdný. Tvar a provedení bude řešeno 

výkresovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří. 

c) doprava v klidu 

V 1. PP jsou navrženy podzemní garáže s kapacitou 20 parkovacích stání. V okolí 

objektu budou v rámci provádění SO 09 komunikace, parkovací stání a chodníky provedeny 

další 3 parkovací stání. V rámci těchto parkovacích míst budou vyčleněny dvě parkovací stání 

pro ZTP či ZTP/P o minimální šířce 3 500 mm.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Cyklistické stezky se v rámci řešeného území nevyskytují, chodníky jsou provedeny na 

jihozápadní straně objektu, ty nebudou výstavbou nijak omezeny nebo upravovány a jsou 

majetkem města Brna. Nové chodníky budou provedeny na severozápadní straně objektu dle 

návrhu SO 09 na stavebních pozemcích investora.    
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Projekt neřeší.  

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

Projekt neřeší.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projekt neřeší.  

B.8 Zásady organizace výstavy 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Provedení přípojek se bude skládat ze zřízení přípojky pitné vody, elektrické energie 

nízkého napětí a vybudování retenční nádrže pro splaškové vody objemu 5 m3. Přípojka 

elektrické energie bude vedena z budoucí přípojky objektu do rozvodné skříně v chráničce po 

povrchu staveniště a dále z rozvaděče společně s přípojkou vody ve stejné trase v hloubce 

minimálně 60 cm a v chráničce v místě budoucího vjezdu na staveniště.  Délka přípojky 

elektrické energie je 58,8 m. Vodovodní bude vedena v zemi v nezámrzné hloubce s použitím 

chráničky v místě budoucího vjezdu na staveniště a pohybu vozidel. Přípojka vody taktéž 

vychází z přípojky pro budoucí objekt, bude vedena z vodoměrné šachty budoucího objektu. 

Délka vodovodní přípojky 81,4 m.  

Dimenze vodovodní přípojky je navržena ve světlosti 40 mm s vteřinovým průtokem  

1,6 l. Potřebný maximální příkon elektrického proudu pro jeden den provádění stavby je  

108,89 kW. 

 Doprava materiálu na stavbu bude zajištěna nákladními auty s návěsy popřípadě se 

skříňovou nástavbou. Konkrétně jde o dopravu ocelových prvků, armokošů, zdících materiálů, 

tepelných izolací, hydroizolací, fasádního systému a materiálů pro dokončovací práce.  

Doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači z betonárny Skanska 

Transbeton s.r.o. Brno, Železná ul. čp 13, 619 00 Brno - Horní Heršpice s hodinovým výkonem 

70 – 90 m3. Vzdálenost na stavbu je 13 km, po městském okruhu je dojezdový čas cca 15 

minut. Spotřeby jednotlivých materiálů jsou uvedeny v položkovém rozpočtu. 
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b) odvodn ění staveništ ě 

Odvodnění staveniště bude provedeno vyspádováním skladovacích a dopravních ploch 

směrem do vybudované jímky nebo studny v nejnižším bodě staveniště. V případě úniku 

ropných látek je třeba navrhnout konkrétní opatření v podobě čerpání povrchových vod ze 

staveniště do zachycovací nádrže s odlučovačem ropných látek a dále do kanalizace.  

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude z ulice Palackého třída, následně 

z příjezdové komunikace ke Státní veterinární správě. Komunikace jsou ve vlastnictví města 

Brna. Výstavbou bude v nutných případech omezen provoz na příjezdové cestě ke Státní 

veterinární správě v rozsahu záboru jednoho silničního pruhu. Předpokládá se tak například při 

sestavování stacionárního jeřábu, betonáži autočerpadlem a při zásobování stavby materiálem 

atd. Druhý musí zůstat po dobu 24h denně průjezdný. Tvar a provedení bude řešeno 

výkresovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří. 

Doprava materiálu a stavební techniky  

� Doprava vrtné soupravy BAUER BG H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [obr. 01 - Doprava vrtné soupravy na staveniště] 

Vrtná souprava bude dopravena na podvalníku Goldhofer uvedeným v Návrhu hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. Přepravní hmotnost soupravy bude cca 62 t. Jedná se tedy o 

nadrozměrný náklad. Před vlastní přepravou budou učiněny kroky, kterými budou splněny 

požadavky vyhlášky ministerstva dopravy č. 341 / 2002 Sb. o schvalování technické 

způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
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a § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

jednotlivými silničními správními úřady, kterými jsou dle § 40 citovaného právního předpisu: 

 • obecní úřad - na místních komunikacích a veřejně přístupových účelových komunikacích   

• krajský úřad - na silnicích I. II. a III. tříd (mimo dálnice a rychlostní silnice) pokud trasa 

přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje 

• Ministerstvo dopravy - v případech, že trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho 

kraje.  

Pokud vozidlo, nebo souprava překročí míry stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb. (viz příloha 

č. 2), je nutné povolení k přepravě nadměrného nákladu, které je zpoplatňováno dle zákona č. 

634/2004 Sb. o správních poplatcích. 

 Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jsou obsahem 

vzoru tiskopisu žádosti (příloha č. 1) 

Celková přepravní vzdálenost je 14 km. Doba přepravy se odhaduje v rozmezí 20 – 45 

minut dle provozu a aktuální situace. Trasa je navržena s ohledem na rozměry soupravy, 

zvláště její hmotnost a poloměr otáčení. Šířka soupravy je 3,0 m, výška nepřekročí 4,3 m, tudíž 

s vnějšími rozměry a průjezdným profilem nebude problém. Na trase se vyskytuje celkem čtyři 

podjezdy a dvě mostní konstrukce. Všechny zasažené konstrukce vyhovují svými parametry 

požadavkům přepravy.  

� Doprava věžového jeřábu Liebherr 112 EC-H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [obr. 02 - Doprava věžového jeřábu na staveniště] 
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Dále budou přepravovány strojní zařízení ze sídla firmy Liebherr dle přiložené mapky. 

Doprava bude zajištěna standardními nákladními auty s tříosým návěsem. Jeřáb bude na 

stavbu přepraven po částech a pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1030 2.1, který se na stavbu 

dopraví po své ose stejnou trasou jako nákladní automobily s rozloženým věžovým jeřábem, a 

následně na stavbě složen dle požadovaných kritérií délky ramene a výšky jeřábu. Trasa je 

převážně vedena po dvouproudých silnicích, soupravy nepřekročí maximální povolenou 

hmotnost ministerstvem dopravy pro pohyb souprav po pozemních komunikacích. Délka trasy 

je 15 km, přepravní čas se odhaduje na 20 - 25 minut dle hustoty dopravy a aktuální situace.   

� Doprava betonové směsi  

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [obr. 03 - Doprava betonové směsi na staveniště, betonárna Skanska Transbeton s.r.o.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [obr. 04 - Doprava betonové směsi na staveniště, Presta - mix s.r.o.] 
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Doprava betonové směsi je primárně navržena z betonárky firmy Transbeton Skanska 

s.r.o. Jedná se o betonárku s horší dostupností vzhledem k dopravě přes městský okruh města 

Brna. Cenově však vychází v dané lokalitě nejlevněji, až o 300,- Kč / m3 dle internetových 

ceníků.  V případě špatné dopravní situace je záložní betonárna u PREFY Kuřim, ze které je 

navržena doprava prefabrikovaných dílců do varianty stropu dle Jiného zadání diplomové 

práce. Hodinové výkony obou betonárek se pohybují kolem 80 m3, což je dostačující hodnota. 

Dojezdová vzdálenost z primární betonárny na staveniště je 14 km a cca 20 minut. Do 

výpočtu dojezdnosti autodomíchávačů je uvažována rezerva 5 minut. Pro zajištění přísunu 

betonové směsi jsou navrženy tři autodomíchávače Stetter AM 8 C.   

� Odvoz zeminy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [obr. 05 - Odvoz zeminy na skládku] 

Bilance zemin je navržena jako nevyvážená. Celkem se ze staveniště bude odvážet  

4 111 m3 zeminy. Odvoz zeminy je navržen na skládku firmy STAPO MORAVA a.s., která se 

nachází 3,5 km od staveniště s velmi dobrou dostupností a dojezdovým časem cca 10 minut. 

Odvoz zeminy bude zajištěn dle rozsahu prací nákladními auty Tatra 815 6 x 6 při menších 

kubaturách a nákladními auty Tatra 815 8 x 8 při výkopu hlavní stavební jámy. Maximální 

navržené počty jsou dvě nákladní auta Tatra 815 6 x 6 a tři nákladní auta Tatra 815 8 x 8.  

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedením přípojek. Ty se budou skládat z 

přípojky pitné vody, elektrické energie nízkého napětí a vybudování retenční nádrže pro 

splaškové vody objemu 5 m3. Přípojka elektrické energie bude vedena z budoucí přípojky 

objektu do rozvodné skříně v chráničce po povrchu staveniště a dále z rozvaděče chráničkou 

upevněnou na oplocení staveniště.  Délka přípojky elektrické energie je 49,5 m. Vodovodní 
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bude vedena v zemi v nezámrzné hloubce. Přípojka vody taktéž vychází z přípojky pro budoucí 

objekt, bude vedena z vodoměrné šachty budoucího objektu. Délka vodovodní přípojky 65,1 m.  

Dimenze vodovodní přípojky je navržena ve světlosti 40 mm s vteřinovým průtokem  

1,6 l. Potřebný maximální příkon elektrického proudu pro jeden den provádění stavby je  

108,89 kW. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby bude v případě okolních pozemků pouze provedenými zábory 

popsanými v bodě f).  

Vliv provádění stavby na okolní stavby bude vznikat vyšším hlukem a prašností oproti 

normálu, toto bude v dostatečné míře eliminovat plechové plnostěnné oplocení staveniště a 

v letních měsících, kdy se předpokládá zvýšená prašnost, bude toto snižováno skrápěním 

staveništních cest.  

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Ochrana okolí staveniště bude provedena zejména plechovým plnostěnným oplocením. 

Provádění asanací a demolic se nepředpokládá. Na pozemku se vyskytují pouze náletové 

dřeviny, které budou před stavebními pracemi odstraněny, drceny a odvezeny do spalovny. 

Případné asanace a demolice nebudou prováděny. 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné ú trvalé) 

Zábory pro staveniště budou prováděny pouze v rozsahu povolení příslušným 

stavebním úřadem. Prováděné zábory v případech nutných pro výstavbu jsou vyznačeny ve 

výkresu zařízení staveniště. Jedná se především o prováděné zábory v šířce komunikace 

Palackého třídy 1,5 m pro nutné provedení přípojek objektu. Další prováděné zábory budou na 

příjezdové komunikaci ke Státní veterinární správě, kde bude proveden v případě nutnosti jako 

je skládka materiálu z nákladních aut a ustavení čerpadla na beton pro betonáž vodorovných 

konstrukcí zábor v šířce jednoho jízdního pruhu komunikace.  
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 

likvidace 

Pří provádění stavby se předpokládá vznik těchto odpadů v množstvím běžném pro 

stavby tohoto rozsahu: 

Druh odpadu:    Nebezpečný:   Zp. Likvidace: 

17 01 01-Beton    Ne   Skládka stav. materiálů 

17 02 01-Dřevo    Ne   Spalovna 

17 02 03-Plasty    Ne   Skládka odpadu 

17 04 05-Železo a ocel   Ne   Sběrné suroviny 

20 02 02- Zemina a kameny   Ne   Skládka stav. materiálů 

20 03 01-Směsný komunální odpad   Ne   Skládka odpadu 

 Likvidaci odpadů provede smluvně zavázaná firma s požadovanými certifikacemi a 

povoleními nutnými pro likvidaci a ukládání odpadů. Odpady budou ukládány do vyznačených 

kontejnerů a na staveništi bude probíhat jejich třídění.  

Emise produkované při stavební výrobě budou vznikat prací stavebních strojů, ty budou 

eliminovány vypínáním motorů v případě delší pracovní pauzy, než je 5 minut a nasazením 

strojů s provedenými platnými emisními kontrolami.   

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun a deponie zemin 

Bilance zemních prací je navržena jako nevyvážená s převažujícími vykopávkami 

zeminy. Předpokládá se odvoz ornice v kubatuře 206 m3 a odvoz zeminy z vrtů pro piloty 

v kubatuře 155 m3 a odvoz zeminy z výkopů pro hlavní stavební objekt v kubatuře 4111 m3. 

Dojezdová vzdálenost na skládku je 2,3 km, cca 6 – 10 minut dle dopravní situace. Nakypření 

je již započítáno v kubatuře zeminy. Na stavbu bude dovezen štěrkopísek v kubatuře 319 m3. 

Případné násypy ornice budou řešeny dle architektonického návrhu řešení okolí objektu. 

Předpokládá se využití ploch komunikacemi pro dopravu pracovníků, zásobování a parkovacím 

stáním. Kubatura dovezené ornice pro parkové úpravy bude minimální.   

i)ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Při provádění stavebních prací bude na staveništi oproti normálu zvýšený hluk a 

prašnost. Za dostatečné protihlukové opatření se v tomto případě považuje použití plného 

plechového plotu kolem celého areálu staveniště. Zvýšená prašnost bude v letních měsících 

eliminována skrápěním dopravních cest a snížení rychlosti vozidel pohybujících se po 

staveništi. Nepracující stroje nebudou stát se zapnutými motory pro omezení emisí 

skleníkových plynů. 
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Materiály použité na stavbě splňují technologické a hygienické parametry dle platných 

zákonů a norem pro stavební výrobu. Při nakládání s odpady bude postupováno dle zákonu č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Vzniklý odpad bude tříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb., konkrétně dle 

Katalogu odpadů z této vyhlášky. Dále dle vyhlášky 383/2001 Sb. bude s odpady nakládáno a 

též určí způsob jejich evidence. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci budou 

očištěna od bláta. Všechny práce budou prováděny s ohledem na úniky nebezpečných látek do 

vodních toků, podzemních vod a znečištění půd.  

Hlukové limity nebudou překračovat hodnoty stanovené NV č.272/2011 Sb.  O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pracovní doba bude mezi 7 - 21:00 h. 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby  

koordinátora bezpe čnosti ochrany zdraví p ři práce podle jiných právních p ředpis ů 

Zásady BOZP budou vyhovovat NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. konkrétní 

specifikace jsou uvedeny v konkrétních technologických předpisech.  

Dle zákonu 309/2006 Sb. bude určena osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. Tato nutnost vyplývá z provádění prací na stavbě zaměstnanci 

více dodavatelů. Funkce, povinnosti a provádění činnosti koordinátora jsou specifikovány ve 

výše uvedeném zákonu. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Stavební práce nebudou omezovat okolní objekty ani jejich bezbariérové užívání.  

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Během stavebních prací nebude omezen provoz na ulici Palackého třída uzavírkami 

nebo zábory. Pouze zde budou umístěny výstražné značky A22 „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou 

tabulí „Pozor výjezd vozidel stavby“ a bude snížena rychlost značkou B20a „Nejvyšší povolená 

rychlost“na hodnotu 30 km / h v okolí stavby, ta bude následně zrušena značkou B20b „Konec 

nejvyšší povolené rychlosti“, konkrétně na úseku 50 m před hranicí staveniště a 50 m za 

hranicí staveniště v obou směrech komunikace.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Pro provádění stavby nejsou stanoveny speciální podmínky. 
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m) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Zahájení výstavby:     10/2010 

Dokončení hlavního SO    

Předpokládané dokončení výstavby:  10/2012 
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1. Finanční propo čet stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[obr. 06 - Propočet stavby – objektový, vypracováno v RST Build Power dle THU] 

 

 

 



38 
 

2. Finanční plán stavby  

 

[obr. 07 - Finanční plán výstavby – objektový, vypracováno v programu Microsoft Excel dle THU] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[obr. 08 - Finanční plán výstavby součtový, vypracováno v programu Microsoft Excel dle THU] 
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2.1. Hodnoty čerpání finan čních prost ředků po m ěsících 

Hodnoty čerpání finančních prostředků byly určeny dle programu RTS Build Power a 

časového plánu z programu Microsof Project 2003. 

Rok 2010 

Měsíc Částka [Kč] 
říjen 4 447 900 
listopad 2 248 000 
prosinec 2 303 300 

Rok 2011 

Měsíc Částka [Kč] 
leden 905 000 
únor 2 165 000 
březen 2 480 000 
duben 783 000 
květen 2 870 000 
červen 853 000 
červenec 1 110 000 
srpen 2 480 000 
září 783 000 
říjen 1 585 000 
listopad 4 524 000 
prosinec 6 454 000 

 

Rok 2012 

Měsíc Částka [Kč] 
leden 5 276 000 
únor 2 604 000 
březen 2 327 000 
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3. Časové návaznosti stavby 

Provádění stavby bude započato předáním a převzetím staveniště investorem zhotoviteli 

stavby. Zhotovitelem se předpokládá stavební firma s počtem pracovníků cca 30, při provádění 

kompletní stavby včetně elektromontáží, dokončovacích prací atd. s případnými 

subdodávkami. Při předání je třeba mít vytyčené podzemní inženýrské sítě, případně vyznačit 

jejich ochranná pásma a zhotovitele s tímto srozumět a předat zaměření sítí ve výkresové 

dokumentaci. Dále je třeba zhotovitele seznámit s možným rozsahem staveniště a parcelami 

použitelnými jako staveništní plocha. Tyto plochy musí být v majetku investora anebo je 

investor musí mít prokazatelně pronajímány. Dále bude zhotoviteli předána zaměřená síť 

geodetických bodů v okolí stavby. Pokud tyto body svou polohou nebudou zhotoviteli 

z hlediska provádění vyhovovat, je povinen je na vlastní náklady přenést tak, aby bylo možné 

provést ověření správného umístění stavby. Jako poslední bod předání staveniště budou 

předány zhotoviteli přípojná místa inženýrských sítí pro budoucí objekt, ze kterých zhotovitel 

provede prodloužení sítí pro zařízení staveniště. Tyto přípojky pro zařízení staveniště budou po 

provedení a předání stavby zaslepeny nebo demontovány. Tyto záležitosti jsou obě strany 

povinny potvrdit podpisy do zápisu o předání staveniště a do stavebního deníku. 

Vlastní výstavba bude zahájena přípravnými pracemi na pozemku investora. To zahrnuje 

vyčištění staveniště od náletových dřevin a skrývku ornice v rozsahu daném záborem 

staveništní plochy. Poté následuje provedení pilot pro pažící konstrukce a vlastní výkopové 

práce stavební jámy. Při výkopových pracích se uvažuje zřízení přípojek objektu SO 03,  

SO 04, SO 05, přeložek SO 11, SO 12, SO 13, SO 14 a přípojek pro zařízení staveniště. V 

předstihu se provede zřízení staveništních buněk, které se uloží na silniční betonové panely a 

taktéž se provede jejich napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí a provedení skládky 

taktéž ze silničních panelů. Následně se přejde k vlastní výstavbě hlavního stavebního objektu 

SO 02 po jednotlivých technologických etapách dle bodu 6. této práce. Dle předchozích 

informací se tedy jedná o sloupový železobetonový monolitický skelet, založený na 

širokoprofilových plovoucích pilotách s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. 

Podzemní podlaží je tvořeno tzv. bílou vanou z vodostavebného betonu s nosnými sloupy 

v interiéru budovy, nadzemní podlaží jsou tvořena taktéž nosnou konstrukcí sloupů 

s výplňovým obvodovým zdivem a ztužujícími plnými železobetonovými monolitickými stěnami.  

Po zhotovení hlavního stavebního objektu budou prováděny zbývající stavební objekty. 

Jedná se o zhotovení SO 06 retenční žumpy 20 m3 s dokončením napojení objektu přípojkou 

splaškových vod, poté SO 07 retenční nádrže pro dešťovou vodu a napojení dešťové 

kanalizace na stávající kanalizační řad, dále SO 09 komunikace, parkovací stání, chodníky, SO 

08 vnější únikové schodiště ocelové a provedení posledního stavebního objektu SO 10 

parkové a sadové úpravy. Provedení SO 10 je taktéž podmíněno odstraněním buněk zařízení 
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staveniště, přípojek zařízení staveniště a zpevněných ploch, proto je třeba tyto s předstihem 

demontovat a uvolnit stavební pozemky pro parkové a sadové úpravy.  

Výstupem provedení všech stavebních objektů je vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby. Tuto dokumentaci vypracovává podle skutečnosti na své náklady zhotovitel 

stavby a souvisejících stavebních objektů. Dle dohody zhotovitele a investora bude stavba 

uvedena do zkušebního provozu. Zkušební provoz bude zahájen před předáním stavby 

zhotovitelem investorovi. Zkušební provoz je ukončen kolaudačním řízením a udělením 

kolaudačního souhlasu, po kterém bude stavba předána stavebníkem investorovi do užívání.  
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1. Specifikace objekt ů zařízení staveništ ě 

Objekty zařízení staveniště jako jsou buňky a oplocení budou provedeny po skrývce 

ornice, časový úsek používání těchto objektů je navržen na dobu 21 měsíců což obsáhne celý 

hlavní stavební objekt a demontováno bude po dokončení vedlejších stavebních objektů, 

kterými jsou SO 07 – Retenční nádrž 5 m3 pro dešťovou vodu s přípojkou dešťové kanalizace a  

SO 08 – Únikové schodiště. 

1.1. Zpevněné plochy  

Provedení zpevněných ploch na staveništi bude pro pojížděné plochy a skládky 

zajištěno pomocí silničních panelů tl. 150 mm, půdorysných rozměrů 3 x 2 m. Ty budou 

uloženy na zhutněný štěrkopískový polštář frakce 0-32 tl. 150 mm, který bude sloužit jako 

roznášecí a drenážní vrstva. Podkladní polštář bude proveden v minimálním sklonu 1,5% pro 

odvod povrchových a dešťových vod z povrchu panelů. Dopravu a uložení panelů zajistí 

externí firma. Plochy nesloužící pro skladování materiálu a pohyb vozidel budou zpevněny 

štěrkovou vrstvou frakce 16-32 o mocnosti 100 mm, která zajistí bezpečný a bezproblémový 

pohyb pracovníků po staveništi. Umístění skládek a komunikací je zřejmé z výkresu Situace 

zařízení staveniště. Silniční panely budou před prováděním komunikací pro vlastní objekt 

demontovány a podkladní vrstvy budou na staveništi ponechány a budou sloužit jako podklad 

pro živičné krytiny příjezdové cesty pro podzemní garáže a jako podklad pro betonovou dlažbu 

v okolí objektu. 

1.2. Oplocení staveništ ě  

Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního plechového oplocení s výplní 

z trapézového plechu. Potřebná délka oplocení čítá 258 m. Vjezd na staveniště bude proveden 

z dvoukřídlové brány, šířka brány je 4,4 m, jednotlivá křídla mají délku 2,16 m. 

 

Technická data: 

rám: horizontální U profil  

60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 

výplň rámu: kovový trapezový plech 

průměr trubky: 42 mm vertikálně 

rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 
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hmotnost: 38,5 kg 

 

    [Obr. 09 - Oplocení staveniště] 

1.3. Sklady a skládky materiálu 

Jako skládky materiálu budou sloužit zpevněné plochy dle výkresu zařízení staveniště, 

sestavené ze silničních panelů stejným způsobem jako pojížděné plochy staveniště. Na 

staveništi se nachází jedna zpevněná o ploše 282 m2. Svou rozlohou bude pro všechny etapy 

výstavby vyhovovat. Předzásobení stavby materiálem není ve větší míře uvažováno. Materiál 

bude na stavbu dopravován vždy bezprostředně před jeho zapracováním do konstrukce. 

Skládky budou s ostatním zařízením staveniště zřízeny v předstihu provádění zemních prací a 

demontováno souběžně s prováděním posledních stavebních objektů, kterými jsou SO 09 

komunikace, parkovací stání, chodníky, SO 08 vnější únikové schodiště ocelové a SO 10 

parkové a sadové úpravy. 

 Pro uskladnění drobného nářadí a malých strojů jako jsou vrtačky, vibrátory apod. bude 

sloužit uzamykatelný plechový kontejner umístěný v buňkovišti. Pro stavbu tohoto rozsahu 

bude vyhovovat počtem dvou kusů.  

 Skladování materiálů bude vyhovovat zásadám vrstvení materiálů na sebe, do dovolené 

výšky a s ponechanými průchozími uličkami mezi bloky materiálu. Sypký pytlovaný materiál 

bude skladován v plechovém kontejneru, který zabrání působení vnějších povětrnostních vlivů, 

zejména působení dešťové vody a vzdušné vlhkosti, která by materiál znehodnotila.  

Sklady – Skladovací kontejner LK1  

Jako skladovací prostor bude sloužit uzamykatelný plechový kontejner modulových 

rozměrů následujících buněk.  

Technická data: 

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 591 mm 
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[Obr. 09 - Oplocení staveniště]   [Obr. 11 - Skladovací kontejner LK1 půdorys]  

1.4. Buňky sociálního za řízení, převlékárny a kancelá ře, sklady 

Šatny – Kancelář, šatna - BK1 

Plocha buňky pro šatny je 6 x 2,5 m = 15 m2 

Plocha potřebná na jednoho pracovníka je 1,75 m2 v případě, že slouží i ke konzumaci jídla 

Maximální současný počet pracovníků je 27. Tento počet se vyskytuje pouze v etapě 

dokončovacích prací, tudíž bude možno zřídit zázemí pracovníků i ve spodních patrech 

budovy. Vzhledem k této skutečnosti budou buňky pro zaměstnance dimenzovány na počet 

pracovníků v jedné směně v počtu 24 osob. Celková potřebná plocha šaten je tedy 

24 x 1,75 m2 = 42 m2.  

Návrh buněk pro pracovníky tedy bude odpovídat třem stavebním buňkám o celkové ploše  

45 m2.  

Totožné buňky budou použity jako kanceláře vedoucích pracovníků v počtu dvou kusů.  

 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

  

Technická data: 

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 800 mm 

el. přípojka: 380 V/32 A    [Obr. 12 - Kontejner Kancelář, šatna BK1]  

hmotnost: 1,2 t 
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      [Obr. 13 - Kontejner Kancelář, šatna BK1]  

 

 

Umývárny a WC – WC kontejner SK2 pro muže 

Pro jedno umyvadlo je dáno maximálně 15 osob, z toho vyplívá návrh buňky s dvěma 

umyvadly. Tento návrh bude vyhovující pro všechny kombinace pracovníků na staveništi při 

jakékoli etapě stavebních prací.   

 

Návrh WC vychází z potřeby minimálně dvou toaletních mís a dvou pisoárů na počet 50 

pracovníků. Návrh buňky sloužící jako WC je buňka se čtyřmi pisoáry a čtyřmi toaletními 

mísami. Tento návrh bude vyhovující pro všechny kombinace pracovníků na staveništi při 

jakékoli etapě stavebních prací.   

 

Vnitřní vybavení sektor SK2: 

4 x toaleta 

4 x pisoár 

2 x umývadlo 

1 x el. topidlo 

  

 

Technická data: 

šířka: 2 500 mm    [Obr. 14 - WC kontejner SK2 pro muže]  

délka: 6 000 mm 

výška: 2 800 mm 

el. přípojka: 380 V/32 A 

přívod vody: 3/4" 

odpad: potrubí DN 100 

 

 

 

      [Obr. 15 - WC kontejner SK2 pro muže, půdorys]  
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2. Výpočet spot řeby vody a elektrické energie pro staveništ ě 

Popisem jednotlivých přípojek pro zařízení staveniště se zabývá bod 8.3.4. 

 

2.1. Výpočet spot řeby vody: 

Výpočet spotřeby vody se provádí na dobu trvání jednoho pracovního dne výstavby SO 

02 Sídlo firmy Snowboard Zezula. Je uvažováno použití vody na účely ošetřování betonu, pro 

zdící práce na výrobu pojiva betonových tvarovek Betong, pro čištění strojních zařízení a 

nářadí a vodu pro hygienické účely pracovníků vyskytujících se na staveništi.  

 

Qn = (Pn * Kn / t * 3600) [l/s] 

 

Kde: Qn - vteřinová spotřeba vody 

Pn - spotřeba vody v l na směnu 

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t - doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

 

Potřeba vody pro výrobní účely 

Potřeba vody 
pro: Mj Počet Mj Spot řeba vody 

[l] 
Potřebné 
množství 

Ošetřování 
betonu m2 726 20 14 520 
Výroba betonové 
směsi pro zdění m3 25 150 3 750 
Čištění strojů a 
nářadí    300 
Mezisoučet [Pn]    18 570 

Qn = (Pn * Kn / t * 3600) = (18 570 x 1,6 / 8 x 3 600) = 1,032 l / s  

Potřeba vody pro hygienické účely  
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Potřeba vody 
pro: Mj Počet Mj Spot řeba vody 

[l] 
Potřebné 
množství vody 

Hygienické účely 1 pracovník 27 pracovníků 50 1350 
Mezisoučet [Pn]    1350 

 

Qn = (Pn * Kn / t * 3600) = (1350 x 2,7 / 8 x 3 600) = 0,1265 l / s  

Qn= 1,032 + 0,1262 = 1,158 l / s 

Q = Qn + 0,2 x Qn = 1,158 + 0,2 x 1,158 = 1,39 l / s 

 

Zajištění vody pro požární účely je zajištěno z hydrantu umístěného v komunikaci ve 

vzdálenosti 100 m od místa stavby. Potřeba vody pro požární účely bude stanovena dle konzultace 

s útvarem požární ochrany.  

Dimenze vodovodní přípojky je navržena ve světlosti 40 mm s vteřinovým průtokem 1,6 l.  

 

Dimenzování potrubí 

Spot řeba vody Q v  l/s 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 
Jmenovitá sv ětlost v “  ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 
Jmenovitá sv ětlost v mm  15 20 25 32 40 50 63 80 
 

2.2. Výpočet spot řeby elektrické energie: 

Výpočet spotřeby elektrické energie je počítán pro celou stavbu SO 02 Sídlo firmy 

Snowboard Zezula.  

Příkon elektromotorů P1 

Stroj  Příkon [kW]  Počet [ks]  Příkon celkem [kW]  
Věžový jeřáb Liebherr 
112 E-C 64 1 x 64 

Kompresor sila 5,5 1 x 5,5 
Ponorný vibrátor 3,6 2 x 7,2 
Svářečka 5,0 2 x 10,0 
Okružní pila 5,2 1 x 5,2 
Vrtačka 1,5 4 x 6,0 
Ostatní drobné nářadí 10 - 10 
Příkon P1    107,9 

Příkon vnitřního osvětlení P2 (včetně přímotopů) 

Typ bu ňky Počet bun ěk kW / ks  Celkem [kW]  
Kancelář 2 2 4 
Šatny 3 1 3 
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Hygienické zařízení 1 3 3 
Příkon P2    10 

Příkon vnějšího osvětlení P3 

Osvětlení P říkon sv ětla [kW] Po čet [ks] Příkon osv ětlení 
celkem [kW] 

Venkovní osvětlení 1 2 2 
Příkon P3    2 

S = 1,1 x �(�, �	�	�	 + �, �	�	�� + �)� +	(�, �	�	�	)� 

Koeficient ztráty ve vedení    1,1 

Koeficient současného použití elektromotorů  0,5; 0,7 

Koeficient současného použití vnitřního osvětlení 0,8 

Koeficient současného použití venkovního osvětlení 1,0 

 

Výpočet příkonu elektrické energie 

S = 1,1 x �(�, �	�	�	 + �, �	�	�� + �)� +	(�, �	�	�	)� 

S = 1,1 x �(�, �	�		��, � + �, �	�		� + �)� +	(�, �	�		��, �)� 

S = 1,1 x ��, ��� +	��, �� = 108,86 kW 

Potřebný maximální příkon staveništní přípojky elektrického proudu pro jeden den 

provádění stavby je 108,89 kW. 

Na staveništi bude umístěn rozvaděč RS 2.0.1.4. IP44 se zásuvkami 2 x 5k/32A/400V,                    

1 x 5k/16A/400V, 4 x 16A/230V. 

3. Potřeba finan čních prost ředků pro zajišt ění chodu staveništ ě 

3.1. Oplocení 

Potřebný obvod pozemku, který je třeba oplotit, činí 258 m. Oplocení bude na stavbě 

použito od započetí výkopových prací po dokončení hlavního stavebního objektu.  

Ceny pronájmů jednotlivých dílců při době pronájmu vyšší než 7 měsíců jsou 

následující: 

City panel – 220 x 200 cm, výplň trapézový plech – 5 Kč / den, 120 ks 

Recyklovaná patka – 1 Kč / den, 125 ks 

Podpěra včetně kolíku – 1 Kč / den, 60 ks 
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Pojezdová kolečka k bráně – 1 Kč / den, 4 ks 

Spojovací svorka – 1 Kč / den, 250 ks 

Doba pronájmu oplocení se bude uvažovat v délce 18 měsíců – 549 dní 

 

Cena za pronájem oplocení je tedy:  

549 x (120 x 5 + 125 x 1 + 60 x 1 + 4 x 1 + 250 x 1) = 601 581,- Kč.    

Doprava oplocení je započítána v ceně zapůjčení.  

3.2. Zpevněné panelové plochy 

Na staveništi bude pro skládky a komunikace použito celkem 59 ks silničních panelů o 

rozměru 2 x 3 m. Podkladní štěrk bude následně použit pro komunikace a chodníky, tudíž se 

jeho cena promítne do příslušných stavebních objektů a ne do nákladů pro zařízení staveniště.  

Zakoupení nových panelů 

Cena jednoho panelu je 3 690,- Kč. Při zakoupení panelů je celková cena:  

 

3 690 x 59 = 217 710,- Kč 

Pronájem panelů 

Cena pronájmu panelu 3 x 2 x 0,15 m se pohybuje kolem 10 Kč / m2, celková plocha 59 panelů 

je 354 m2. Při pro najmutí panelů na dobu 549 dní je tedy: 

 

549 dní x 10 Kč / m2 x 354 m2 = 1 943 460,- Kč 

Zakoupení použitých panelů 

Vzhledem k použití panelů pouze jako zpevněný podklad skládek a pojížděných cest na 

staveništi jsou použité panely svou kvalitou a splněním požadavků stavby plně dostačující, 

panely jsou bez zlomů a s vázacími oky. Jejich cena je oproti novým řádově o 30 % nižší a 

oproti pronájmu se jedná o zlomek ceny. Na stavbě tedy budou použity zakoupené již použité 

panely. Cena panelů 3 x 2 x 0,15 se pohybuje na částce 400 Kč / m2. Cena zakoupení panelů 

je tedy:  

 

354m2 x 400,- Kč / m2 = 141 600,- Kč 
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3.3. Staveništní bu ňky a kontejnery 

Na staveništi bude použito celkem 8 kusů mobilních kontejnerů. Kontejnery budou 

uloženy na zpevněnou plochu silničními panely. Tři pro pracovníky sloužící jako šatny a 

svačinárny, dva pro vedoucí pracovníky s formou kanceláří, jeden se sociálním zařízením a 

dva skladové. Pronájmy se liší dle druhu použitého kontejneru. Pronájem kontejneru BK1, dle 

ceníku firmy TOI TOI, sloužící jako šatny a kanceláře činí 2 450,- Kč / měsíc. Pronájem 

kontejneru SK2, který slouží jako Umývárna a WC,  

činí 2 700,- Kč / měsíc. Pronájem Skladového kontejneru LK1 činí 2 000,- Kč / měsíc. Doprava 

kontejnerů je oceněna částkou 2 500,- Kč / kus. Doba, po kterou budou kontejnery na 

staveništi sestaveny je celkem 20 měsíců a jeden týden. Cena pronájmu se počítá za každý 

započatý měsíc, tedy 21 měsíců.  

Výpočet ceny pronájmu kontejnerů použitých jako zázemí pro pracovníky 

21 měsíců x 5 kontejnerů BK1 x 2 450 Kč / měsíc = 257 250,- Kč 

21 měsíců x 1 kontejner SK2 x 2 700 Kč / měsíc = 56 700,- Kč 

21 měsíců x 2 kontejnery LK1 x 2 000 Kč / měsíc = 84 000,- Kč 

Doprava kontejnerů  

8 kusů x 2 500 Kč / kus x 2 (cesta na staveniště a zpět) = 20 000,- Kč 

Celkem 

257 250 + 56 700 + 84 000 + 20 000 = 417 950,- Kč 

3.4. Přípojky pro za řízení staveništ ě 

Provedení přípojek se bude skládat ze zřízení přípojky pitné vody, elektrické energie 

nízkého napětí a vybudování retenční nádrže pro splaškové vody objemu 5 m3. Sdělovací 

kabel a připojení k internetu k buňkám vedoucích pracovníků bude řešeno bezdrátovým 

přístupem. Přípojky zařízení staveniště budou napojeny na budoucí přípojky pro stavební 

objekt. Cena materiálu přípojky elektrické energie včetně montáže a zapojení je dána částkou 

200,- Kč / bm. Přípojka bude vedena z budoucí přípojky objektu do rozvodné skříně 

v chráničce a dále z rozvaděče společně s vodovodní přípojkou zařízení staveniště.  Délka 

přípojky elektrické energie je 58,8 m. Vodovodní přípojka je naceněna dle THU částkou 1 000,- 

Kč / bm a bude vedena v zemi v nezámrzné hloubce. Přípojka vody taktéž vychází z přípojky 

pro budoucí objekt, bude vedena z vodoměrné šachty budoucího objektu. Délka vodovodní 
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přípojky 81,4 m. Kanalizační přípojka bude vedena ze staveništních buněk po povrchu, průměr 

a typ přípojky bude PVC KG DN 110, celková délka napojení buněk do retenční nádrže bude 

maximálně (s rezervou) 7 m, cena za běžný metr materiálu a montáže přípojky je 400,- Kč 

včetně tepelné izolace. Cena retenční nádrže o objemu 5 m3 pro splaškovou kanalizaci ze 

staveništních buněk je dle THU v ceně 18 951,- Kč 

Přípojka elektrické energie 

58,8 m x 200,- Kč / bm = 11 760,- Kč 

Vodovodní přípojka 

81,4 m x 1 000,- Kč / bm = 81 400,- Kč 

Kanalizační přípojka a retenční nádrž 

7,0 m x 400,- Kč / bm = 2 800,- Kč 

18 951,- Kč 

2 800,- Kč + 18 951,- Kč = 21 751,- Kč 

Na demontáž jednotlivých přípojek je vymezena částka 5 000,- Kč.  

 

Celkem 

11 760,- Kč + 81 400,- Kč + 21 751,- Kč + 5 000,- Kč = 119 911,- Kč.  

3.5. Jeřáby 

Na stavbě budou použity dva typy jeřábů, mobilní autojeřáb a stacionární věžový jeřáb. 

Použití mobilního jeřábu bude v etapě výkopových prací, při osazování armokošů, manipulaci 

s břemeny před sestavením věžového jeřábu a sestavením zařízení staveniště jako jsou 

panelové konstrukce a buňky pro pracovníky a montáž věžového jeřábu. Tato doba nasazení 

autojeřábu je odhadována na celkem 10 pracovních dní s případnou rezervou v délce 2 dní. 

Využití autojeřábu bude následovné.  Dva dny po sobě bude využit pro sestavení buňkoviště a 

zpevněné plochy na staveništi. Po další dva následující dny bude využit jako manipulátor pro 

břemena a dopravu materiálu do stavební jámy při pilotovacích pracích a v dalších dvou dnech 

se použije na sestavení věžového jeřábu. Typ autojeřábu vyhovuje Liebherr LTM 1030-2.1. 

Cena jedné pracovní hodiny jeřábu je stanovena na 1 800,- Kč. Cena dopravy autojeřábu je 

5 000,- za jednu cestu na staveniště.  
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Nasazení stacionárního věžového jeřábu se uvažuje v délce trvání výstavby hlavního 

stavebního objektu, započatou armování základové desky, končící pokládkou hydroizolačního 

souvrství ploché střechy. Datumově dle Ganttova diagramu od 13.12.2010 do 10.1.2012. 

Dohromady to je tedy 13 měsíců. Měsíční pronájem navrženého jeřábu Liebherr 112 E-C je 

75 000,- Kč. Cena dopravy jeřábu na místo určení je 30 000,- Kč. Montáž na místě stavby bude 

probíhat jak již bylo zmíněno pomocí mobilního autojeřábu a šplhacího zařízení, cena montáže 

je 25 000,- Kč, stejná částka bude účtována za demontáž jeřábu. Revize jeřábu prováděná 

před uvedením jeřábu do provozu a po stanovených lhůtách je oceněna částkou 5 000,- Kč. 

Celkové náklady jeřábů jsou tedy dány součty: 

 

Liebherr LTM 1030-2.1 

Pronájem: 

12 pracovních dnů x 8 hodin x 1 800,- Kč / h = 172 800,- Kč 

Cena za dopravu: 

4 cesty na staveniště a zpět x 5 000,- Kč = 20 000,- Kč 

Celkem:  

192 800,- 

 

 

Liebherr 112 EC-H 

Pronájem: 

13 měsíců x 75 000,- Kč = 975 000,- Kč 

Doprava a montáž: 

2 x 80 000,- Kč + 2 x 60 000,- Kč = 280 000,- Kč 

Celkem:  

1 255 000,- kč 

Součet nákladů za jeřáby 

1 447 800,- Kč 

3.6. Cena energie a vody 

Propočet cen elektrických energií je pouze velmi orientační. Vzhledem k využití 

jednotlivých strojů byl použit pouze odhad pracovních hodin v daném období. Cena vody je dle 

ceníku brněnských vodáren a kanalizací pro rok 2013 na hodnotě 68,- Kč / m3. Cena 

elektrických energií je dle poskytovatele firmy E.ON pro Brno a rok 2013 na hodnotě  
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4,84,- Kč / kWh. Ceny jsou vztaženy k aktuálním ceníkům, cena energií v době výstavby 

objektu nebude řešena. Průměrný počet pracovníků přítomných na stavbě je odhadnut na 

hodnotu 14 pracovníků. Počet pracovních dní na hlavním stavebním objektu je stanoven na 

549. Průměrná hodnota denní spotřeby vody je odhadnuta na 8 000 l.  

 

 

 

Cena vody 

8 000 l x 549 dní = 4 392 000 l  

4 392 m3 x 68,- Kč / m3 = 298 656,- Kč 

Cena elektrické energie 

Nasazení strojů je odhadem určeno na 4 Sh / denně 

Nejnepříznivější spotřeba elektrické energie je tedy  

108,86 kW x 549 dní x 0,5 pracovního dne = 29 882 kW x 4,84,- Kč / kWh = 144 629,- Kč 

Celková cena za energie  

298 656,- Kč + 144 629,- Kč = 443 285,- Kč 

4. Závěr 

Celkové náklady zařízení staveniště jsou tedy 3 172 127,- Kč. Procentuálně se jedná o 

3,69% z celkové částky ceny objektu, což vzhledem k použití stacionárního jeřábu a betonáží 

pomocí badií typu je přijatelná částka, která v procesu výstavby naopak ušetří náklady za 

pronájmy čerpadel na beton. 

Součástí projektu zařízení staveniště je výkres v příloze, Zařízení staveniště. 
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5. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Novostavba byla projektována s ohledem na potřeby investora. Těmi bylo splnit 

v navrhované budově potřeby na administrativní prostory, skladovací prostory, prostory 

prodejny a potřebné technické zázemí zajišťující bezproblémový chod budovy včetně 

podzemních parkovacích stání pro zaměstnance. Objekt je umístěn na soukromém pozemku a 

zabírá zhruba polovinu plochy. Dopravní obslužnost objektu budou bez problému zajišťovat 

stávající komunikace přiléhající ke dvěma stranám pozemku. V zadní části objektu se nachází 

vjezd do podzemního podlaží, které z větší části bude sloužit jako kryté parkoviště. Parkoviště 

má velikost 20 parkovacích míst.  

Výsledným návrhem je čtyřpodlažní budova, půdorysného tvaru dvou rozdílně velkých 

obdélníků, se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Konstrukčně materiálová 

charakteristika objektu je monolitický železobetonový sloupový skelet, založení objektu je 

provedeno z širokoprofilových plovoucích pilot. Příčky a stěny jsou tvořeny betonovými 

tvárnicemi sloužícími zároveň jako výplňové zdivo, ve třetím nadzemním podlaží je prostorové 

dělení patra provedeno převážně ze sádrokartonových příček. Zastřešení objektu je provedeno 

plochou střechou s provedenými tepelnými izolacemi a živičnými povlakovými pásy. Obvodový 

plášť objektu se skládá z cementovláknitých desek Cembonit, provětrávané vzduchové 

mezery, parozábrany a tepelní izolace z minerální vlny. 

V nadzemních podlažích se nachází prodejní plochy, skladovací plochy a v posledním 

třetím nadzemním podlaží administrativní místnosti vyhovující potřebám investora. Okolí stavby 

bude po dokončení prací na hlavním stavebním objektu uvedeno do původního stavu 

parkovými a sadovými úpravami, bude zřízena příjezdová cesta pro podzemní parkování, 

provedena oprava zpevněných ploch v okolí objektu a zbudování chodníků v okolí budovy. 

Objekt není oplocený.   
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6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Název stavby:     Sídlo firmy Snowboard Zezula 

Charakter stavby:     Novostavba 

Účel stavby:     Polyfunkční objekt 

Místo stavby:     Palackého třída, 621 00, Brno 

Kraj:      Jihomoravský 

Zatřídění dle JSKO:    812 Budova pro výrobu a služby 

 

Investor:     Snowboad Zezula, s.r.o. 

     Hudcova 309/2a, 621 00, Brno 

IČO: 269 47 439 

DIČ: CZ 269 47 439 

 

Projektant:      ArchDesign s.r.o. 

     Sochorova 3178/23, 616 00, Brno 

IČ: 257 64 314 

DIČ: CZ 257 64 314 

 

Čísla dot čených parcel dle katastru nemovitostí:  

Brno - Královo Pole 611484: 1300/1, 1300/7, 1300/8, 408/1, 408/3, 412/3, 1300/5,  

1300/9, 411/2, 407/2, 399/2, 1300/10, 1299/1, 1300/21, 1300/22, 1300/14, 1300/23, 1300/20 

Brno - Řečkovice 611646: 1013/1, 1022/19 

 

Základní údaje:     Plocha pozemku – 1 647 m2 

Zastavěná plocha – 765,8 m2 

Počet nadzemních podlaží - 3 

Počet podzemních podlaží - 1 

 

Účel stavby:  

 Jedná se o polyfunkční objekt, který bude investorem využíván jako sídlo firmy, ve které 

bude zároveň provozována prodejna, sklady zboží a kancelářské prostory.  

 

Termín výstavby:   10/2010 – 10/2012 
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7. Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Hrubé terénní úpravy 

SO 02 – Sídlo firmy Snowboard Zezula 

SO 03 – Přípojka nízkého napětí 

SO 04 – Přípojka vodovodu 

SO 05 – Přípojka plynu nízkotlaká 

SO 06 – Žumpa 20 m3 pro splaškovou kanalizaci 

SO 07 – Retenční nádrž 5 m3 pro dešťovou vodu s přípojkou dešťové kanalizace 

SO 08 – Únikové schodiště 

SO 09 – Komunikace, parkovací stání pro invalidy, chodníky 

SO 10 – Parkové a sadové úpravy 

SO 11 – Přeložka NN 

SO 12 – Přeložka sdělovacího kabelu O2 I 

SO 13 – Přeložka sdělovacího kabelu O2 II 

SO 14 – Přeložka sdělovacího kabelu IS DPMB 
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8. HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY STAVBY 

4.1. Etapa zemní práce a provedení vrtaných pilot 

Etapu zemních prací bude předcházet předání a převzetí staveniště zhotoviteli 

investorem. Etapa smí započít pouze tehdy, bylo-li staveniště předáno hlavním zhotovitelem 

zhotoviteli dané etapy. Pracoviště bude překontrolováno stavbyvedoucím zhotovitele dané 

etapy. Součástí předání musí být vytyčené inženýrské sítě vyskytující se na staveništi včetně 

jejich ochranných pásem a zaměření geodetické sítě. V místě jejich výskytu se jako opatření 

proti jejich poškození doporučuje provádět výkopy striktně ručně s určeným odpovědným 

pracovníkem, který je prokazatelně seznámen s polohou těchto sítí. Sítě zasahující do 

půdorysu navrhované budovy budou přeloženy tak, aby nekolidovaly se stavebním objektem a 

zároveň nebyly probíhajícími pracemi ohroženy nebo jinak poškozeny. Pro tyto účely bude 

vypracována dokumentace k provedení přeložek. Za jejich poškození zhotovitel dané etapy, po 

podepsání dokumentu dílčího předání staveniště a zápisem do stavebního deníku, zodpovídá 

a hlavní zhotovitel bude mít nárok vyžadovat na náklady viníka uvedení poškození do 

bezchybného stavu. Dále budou předány přípojná místa elektrických energií a vody. V případě 

nesrovnalostí mezi předávaným stavem specifikovaným v dokumentu předání staveniště nebo 

v zápisu ve stavebním deníku a realitou, je zhotovitel dané etapy tuto skutečnost před 

podpisem dokumentu hlavnímu zhotoviteli oznámit. Hlavní zhotovitel je povinen napravit 

skutečnost nebo zápis předávaného stavu staveniště.  

Oplocení staveniště, stavební buňky a staveništní komunikace budou provedeny dle 

projektu Zařízení staveniště. Buňky budou napojeny na inženýrské sítě dočasnými přípojkami 

dle výkresu zařízení staveniště, odvod splaškových vod bude proveden do retenční nádrže o 

objemu 5 m3m která se bude dle potřeby vyvážet, napojení splaškové kanalizace pro 

staveniště a objekt není možné z důvodu nemožnosti vyspádování přípojek do stávajícího 

kanalizačního řadu. Buňky a jejich přípojky včetně retenční nádrže pro odpadní vody a 

kanalizaci jsou pouze dočasné a po zhotovení objektu budou demontovány.  

Provedení zemních prací zahrnuje přípravné práce v podobě vyčištění staveniště od 

náletových dřevin, skrývku ornice, provedení záporového pažení a výkopové práce stavební 

jámy.  

Přípravné práce budou provedeny na ploše cca 75 m2, na kterých se vyskytují křoviny, 

a bude provedeno jejich drcení v odhadované kubatuře 0,5 m3. Poté se provede skrývka ornice 

z celé plochy staveniště v kubatuře 205 m3. Ornice bude odstraněna a odvezena mechanismy 

navrženými v Návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů, pojezd dozeru se provede dle 

výkresu v příloze. Odvoz bude proveden na skládku firmy STAPO MORAVIA a.s. na adrese 
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Myslínova (areál ČD), Brno-Královo Pole, 61200, která se nachází ve vzdálenosti 2,3 km od 

staveniště.  

Z geologického průzkumu vyplývá negativní výskyt podzemní vody. Stavební objekt    

SO 02 je vzhledem k základovým poměrům založen na širokoprofilových plovoucích pilotách. 

Z potřeb investora vycházela nutnost umístění podzemního parkoviště pod celým objektem a 

v kombinaci s umístěním stavby v zástavbě s přiléhající komunikací je stavební jáma pažena 

záporovým pažením.  

Po skrývce ornice se provede vytyčení objektu a záporových stěn. Úroveň původního 

terénu má hodnotu 239,90 m n.m. (Bpv), první výšková úroveň pro pilotovací práce má 

hodnotu 239,80 m n. m. (Bpv). Z této úrovně se provedou vrty pro piloty záporového pažení, 

osazení armokošů a provede se betonáž pilot pomocí autodomíchávače. Dále bude provedeno 

osazení IPE profilů vrtnou soupravou s vyměřením správné polohy profilů. Následně se 

provede postupné odtěžování zeminy se systematickým osazováním výdřevy mezi ocelové 

profily pásovým rypadlem JCB-JS  190 specifikovaným v Návrhu hlavních stavebních strojů a 

mechanismů, odvoz zeminy bude proveden nákladními automobily Tatra 815 6 x 6 s korbou o 

objemu 9 m3 na skládku firmy STAPO MORAVIA a.s.  

Vlastní výkopové práce budou probíhat navrženými mechanismy. Rypadlem             

JCB-JS 190 a zemina bude postupně odvážena nákladními automobily Tatra 815 8 x 8 o 

objemu korby 16 m3. Celková kubatura výkopových prací je 4 111 m3. Doba trvání výkopových 

prací je navržena na 31 dní. Pro pilotovací práce založení objektu bude ponechán sjezd do 

jámy o sklonu 15° v půdorysu budoucí stavby. Tento sjezd bude v průběhu pilotovacích prací 

odstraněn pro dovolení provedení pilot v místě sjezdu. Vrtná plošina ze stavební jámy vyjede 

po nově zřízeném sjezdu ze štěrkopísku, který bude poté rozhrnut a bude sloužit jako polštář 

pro podkladní desku. 

Provedení pažících konstrukcí bude probíhat souběžně s probíhajícím odtěžování 

zeminy. Maximální svislá výška nezapažené zeminy je 1 m. Výdřeva bude osazována 

průběžně dle možností tak, aby nedocházelo k sesuvům volné zeminy. Mezera mezi výdřevou 

a rostlým terénem bude vyplňována sypkým materiálem tak, aby došlo k aktivaci záporového 

pažení a zemina se tzv. opřela o záporové pažení. 

Po provedení výkopových prací budou na výdřevu osazeny KARI sítě v jedné vrstvě a 

bude proveden nástřik stříkaného betonu. Stroj na stříkaný beton a silo na suchou směs je 

specifikováno v Návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů. Kubatura stříkaného betonu 

je 24,68 m3. Doba provádění je stanovena na 7 dní. Stříkané betony budou prováděny dle 

příslušných norem a předpisů. Jedná se o suchou směs, dopravovanou ke stříkací trysce 

kompresorem stroje pro provádění stříkaných betonů. Voda je přidávána dle potřeb obsluhy 

přímo v trysce. Do výdřevy se nejprve provedou otvory pro osazení ocelových prutů vhodné 

délky, pruty se vsadí na hloubku minimálně 40 cm a zainjektují se chemickými kotvami, které 
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zajistí potřebný odpor proti vytržení prutů. Hustotu prutů volíme tak, aby každá jedna 

osazovaná Kari síť byla připevněna minimálně šesti kusy prutů z důvodu zamezení kmitání sítí 

při stříkání betonové směsi. K prutům výztuže se přiloží v kolmém směru souběžně s výdřevou 

Kari sítě. Minimální velikostí ok sítí je 100 mm a průměr drátu minimálně 4 mm. Vzdálenost 

výdřevy a kari sítě volíme tak, aby kari síť s naneseným stříkaným betonem nezasahovala do 

plánovaného půdorysu budovy a zároveň tak, aby byla dodržena krycí vrstva výztuže min. 40 

mm. V projektu je s touto variantou již počítáno a záporové pažení svým umístěním bez 

problému dovoluje provedení stříkaného betonu vyrovnávajícího vzniklé nerovnosti. Kari sítě 

k prutům ocelovými vázacími dráty průměru minimálně 0,8 mm připevníme. Poté se provede 

kontrolní zaměření polohy výztuže a provede se zápis do stavebního deníku o provedeném 

měření.  

Po převzetí výztuže se začne s vlastním nástřikem betonu. Vzhledem k rozsahu 

provádění stříkaných betonů je jako způsob stříkání zvolen postup suchou cestou. Beton musí 

splňovat třídu pevnosti min SB 15, dovoluje se použití nealkalického urychlovače tuhnutí 

v procentuálním obsahu do 7% k hmotnosti cementu. Použití zpomalující přísady se vzhledem 

k rozsahu prováděných stříkaných betonů nepředpokládá. Je třeba dbát na vyhotovení 

dodacích listů se všemi potřebnými náležitostmi, kde bude vypsána třída betonu, hmotnostní 

obsah cementu v betonu, přísady, příměsi, frakce použitého kameniva, množství vody, 

konzistence betonu, teplota betonu a další. Stříkaný povrch se navlhčí. Aplikace betonu začne 

ze spodního rohu nanášené plochy, jednak aby se aplikace zjednodušila systematickým 

postupem a za druhé, aby se neprovedlo zastříkání spadu. Nástřik se provádí krouživými 

pohyby stříkací pistole, ideální vzdálenost trysky stříkací pistole od nanášené plochy je cca  

1 m. Snahou je o udržení kolmého směru nanášení na plochu, čím větší odklon od kolmice 

nebo vzdálenost trysky od ideální stříkaná směs má, tím větší je procentuální spad materiálu a 

nižší efektivita provádění. Povrch zhotoveného stříkaného betonu by měl být co nejvíce 

rovinný, případná propadlá místa se zarovnají vnější vyrovnávací stěrkou, případné boule se 

mechanicky odstraní a opět zatáhnou stěrkou. Následuje technologická pauza pro vytvrdnutí 

betonu. Po této pauze lze provést instalaci XPS izolace tl. 60 mm. Izolace bude mechanicky 

kotvená do stříkaného betonu, aby se zamezilo jejímu vytlačení prováděním betonáže 

monolitických stěn z vodostavebného železobetonu.   

Následně dojde k provedení vrtaných pilot z druhé výškové úrovně hodnoty -3,500 = 

236,400 m n.m. (Bpv), postup prací a specifikace jsou popsány v Technologickém předpisu pro 

vrtané piloty této práce. Vytěžená zemina bude pomocí traktorbagru nakládána přímo na 

nákladní auto a odvážena na skládku mimo staveniště dokud to bude možné. V době, kdy 

budou provedeny všechny piloty kromě, těch, které se nacházejí v prostoru sjezdu do stavební 

jámy, se sjezd otěží a následná těžba zeminy bude probíhat vanovými kontejnery, které budou 

z jámy vytaženy pomocí věžového nebo mobilního jeřábu (dle aktuální situace na stavbě) a 
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odvezeny nákladními auty s nástavbou pro převoz kontejnerů dle návrhu hlavních stavebních 

strojů a mechanismů. 

Následně bude zřízen sjezd do stavební jámy ze štěrkopísku, technologická pauza pro 

vytvrdnutí betonu bude zaručena přednostní betonáží pilot v místě plánovaného sjezdu, jelikož 

je doba betonáže pilot navržena dle časového plánu na dobu dvou dní. Štěrk bude do jámy 

sypán z jejího okraje nákladními auty a bude upraven rypadlem do požadovaného tvaru a 

sklonu. Nákladní auta budou ke hraně stavební jámy naváděna pověřeným pracovníkem, který 

bude zodpovídat za bezpečnost. Proti pádu nákladního auta do stavební jámy budou sloužit 

silniční Jersey panely, zabezpečené přiražením u hrany jámy závitovými tyčemi o minimálním 

průměru 20 mm, navrtanými po 0,5 m do silničních panelů sloužících jako pojízdná plocha 

staveniště. Po tomto sjezdu pilotovací plošina vyjede ze stavební jámy. Poté rypadlo odtěží 

spad od stříkaných betonů, prostor výtahové šachty a znehodnocený štěrk sloužící jako 

podklad pro vrtnou soupravu. Bude ponechán volný prostor 600 mm od vnější hrany budoucí 

betonové stěny výtahové šachty, aby bylo možné osadit bednící dílce. Sjezd do stavební jámy 

bude po vyjetí vrtné soupravy traktorbagrem rozprostřen na mocnost 30 cm po ploše stavební 

jámy. Tento definitivní štěrkopískový násyp slouží jako podkladní polštář pro desku 

z vodostavebného betonu. Stavební jáma bude ohraničena zábradlím o výšce 1,1 m a dvou 

vodorovných tyčích, sloužících jako zajištění proti pádu osob viz bod BOZP a ochrana proti 

pádu při práci ve výškách a nad volným prostorem. Pro pohyb pracovníků budou sloužit 

minimálně dva žebříky, bezpečnostní opatření a předpisy pro používání žebříků jsou rovněž 

specifikovány v TP vrtaných pilot bodu BOZP. Před vlastní betonáží pilot bude sestaven 

věžový jeřáb Liebherr 112 E-C, který bude sloužit jako manipulační prostředek pro vytěženou 

zeminu a pro následné práce na objektu. Prostor pro sestavení věžového jeřábu je 

specifikován ve výkresu Zařízení staveniště. Vzhledem k podmínkám staveniště a blízkosti 

svahu bude vyžadován statický posudek na založení jeřábu, který specifikuje únosnost zeminy 

a případná opatření pro montáž a sestavení jeřábu v daném místě. Návrh opatření může být 

například založení jeřábu na vrtaných pilotách přebetonovaných železobetonovou deskou 

zajišťující přenášení zatížení z jeřábu a jeho břemene do zeminy bez případných negativních 

vlivů na jeho stabilitu a stabilitu svahu.  

4.1.1. Materiály 

- Štěrkopísek, kubatura 319 m3 

- I 160 ocelové profily délky 9 m 38 ks 

- Armokoše pilot  

Pro průměr vrtu 630 mm, 38 ks délky 9 m, průměr výztuže 8 mm 

Pro průměr vrtu 630 mm, 11 ks délky 5 m, průměr výztuže 12 mm 

Pro průměr vrtu 900 mm, 25 ks délky 5 m, průměr výztuže 12 mm 
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- Beton pro piloty, XA2 C25/30, 347 m3 

- Směs pro stříkaný beton, kubatura 24,68 m3 

- KARI sítě 50 ks, 3 x 2 m, 5 mm drát, oka 100 x 100 mm 

- XPS polystyren, tl. 60 mm, 468 ks, 1,265 x 0,615 m  

4.1.2. Stroje a mechanizmy 

- Pásový dozer Caterpillar D7E 

- Traktor bagr Caterpillar 428F 

- Nákladní auto Tatra 815 6 x 6, třístranný sklápěč 

- Vrtná souprava Bauer BG 15H 

- Přepravní souprava pro vrtnou plošinu, rypadlo a traktorbagr, návěs Goldhofer STZ-L6-

62/80F1AA 

- Vibrační válec AMMANN AR 65 

- Pásové rypadlo JCB – JS 190 

- Nákladní auto Tatra 815 8 x 8, třístranný sklápěč 

- Autojeřáb Liebherr LTM 1030 – 2.1 

- Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 

- Autočerpadlo Schwing Stetter S 36 SX 

- Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 C 

- Stroj pro aplikaci stříkaných betonů SSB 14 STANDARD 

- Hákové silo, objem 12,5 m3 

- Silostavěč 

- Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 1846 LS s návěsem 

- Totální stanice 

- Okružní pila 

4.1.3. Činnosti 

- Odstranění náletových křovin 

- Skrývka ornice tl. 100 mm 

- Vrty pro piloty záporového pažení průměru 630 mm 

- Osazení armokošů 

- Betonáž vrtů pro piloty záporového pažení 

- Osazení I 160 profilů do vrtů 

- Těžba stavební jámy s osazováním výdřevy záporového pažení 

- Provedení štěrkopískového polštáře 

- Vrty pro piloty pro založení objektu průměru 630 mm a 900 mm 
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- Osazení armokošů 

- Betonáž vrtů pro založení objektu 

- Osazení KARI sítí na záporové pažení a provedení stříkaných betonů 

- Osazení a kotvení tepelné izolace z XPS tl. 60 mm.  

- Provedení sjezdu ze štěrkopísku 

- Odtěžení prostoru pro výtahovou šachtu, spadu z provádění stříkaných betonů a 

znehodnocené vrstvy štěrkopískového polštáře 

- Rozprostření sjezdu jako polštář pro podkladní desku 
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4.2. Etapa Hrubá spodní stavba 

4.2.1. Podkladní beton a deska z vodostavebného bet onu 

Tato etapa zahrnuje provedení podkladního betonu, zřízení bednění pro desku 

z dovostavebného betonu, provedení desky s jednou technologickou pauzou, následně pro 

nosné sloupy v 1. PP a zřizování jednostranného a oboustranného bednění pro obvodové 

stěny.  

Po provedení štěrkopískového polštáře bude provedena betonáž podkladního betonu 

C12/15 tl. 100 mm. Kubatura 76,57 m3. Betonáž bude zajištěna pomocí autodomíchávačů AM 

8 C a čerpadla na beton Schwing Stetter S 36 SX. Podkladní beton nebude vyztužován. 

Betonáž se předpokládá v době jednoho dne. Při konstrukci podkladního betonu se zohlední 

případné inženýrské sítě vstupující do objektu a budou pro ně vytvořeny prostupy navazující na 

speciální dílce pro prostupy vodostavebných betonů. Poté následuje technologická pauza 

v době jednoho dne a ošetřování betonu vodou.  

 Na podkladní betony budou položeny izolace z XPS polystyrenu tl. 60 mm, pevnost 

v tlaku polystyrenu musí být minimálně 300 kPa při 10% stlačení, v místě budoucí jižní a 

východní stěny bude provedeno bednění pro podkladní desku, v místě severní a západní stěny 

bude beton proveden přímo k přikotvené tepelné XPS. Poté se může začít s instalací bednění 

pro podkladní desku. Toto bednění bude zřízeno z jižní a východní strany, kde je zemina 

řešena svahováním s ponechaným pracovním prostorem po obvodu objektu. Severní a 

západní stěna je bedněna osazeným XPS polystyrenem a záporovou stěnou. Bednění bude 

použito systémové PERI TRIO z dílců TR/4 330 x 60 položených naležato, které budou 

posléze použity i pro stěnové bednění a doplněny díly panelů TR/4 270 x 60, TR 120 x 90, TR 

120 x 60. Popřípadě tesařským bedněním z prken dle potřeby. Rozepření bude provedeno 

dřevěnými vzpěrami rozepřenými o okolní terén popřípadě vyklínováním vzpěr. Poté bude 

provedeno armování první poloviny plochy desky, osazeny případné prostupy pro 

vodostavebný beton, odolnost proti působení tlaku vody postačuje hodnotou do 0,5 bar, 

například vláknocementové Curaflex 3000. Je třeba zvolit vhodný materiál trubního vedení, pro 

které je prostup navržen. Nedoporučuje se používat například hladké trubky systému KG, které 

díky svému rovnému povrchu dokonale nepřilnou k prostupu a bude tudy vzlínat voda. 

Distanční prvky musí být provedeny z vláknobetonu pro zamezení vzniku vlasových trhlinek 

mezi distančním prvkem a vodostavebným betonem. 

Dále se osadí do osy budoucích stěn z vodostavebného betonu tzv. žiletky, ocelové 

plechy z bitumenového plechu tl. 0,5 mm a šířky 150 mm, které zajistí vodonepropustnost 

betonu. Těsnící plechy budou osazeny buď před betonáží s použitím stojanů 1 ks na 1 bm a 

provázáním vázacím drátem přes otvory v upevňovací hraně, nebo až po betonáži vtlačením 
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do měkkého betonu. Plechy je možno napojovat, přeplátováním o délce minimálně 5 cm 

v kolmém směru spoje konstrukcí. Z plechu je třeba těsně před zpracováním odstranit 

ochrannou folii.  Zabetonování plechů musí mít minimální hodnotu 2,5 – 3,0 cm, ideálně do 

poloviny plechu 7,5 cm.  

Pevnostní třída betonu je C 30/37 třída prostředí XF4, maximální hloubka průsaku vody 

50 mm. Provede se taktéž bednění čela pro technologickou pauzu. Deska bude provázána 

s výztuží vyčnívající z pilot svařováním. Výztuž desky bude vodivými svary provařena a 

uzemněna z důvodu ochrany konstrukce proti bludným proudům. Svary se provedou přímo 

v modulových osách objektu, tím bude zaručeno dostatečné uzemnění. Uzemnění bude 

provedeno hliníkovými deskami v osách objektu do okolního terénu.  

Pod obvodovými stěnami bude vyvedena výztuž pro provázání desky se stěnami, dle 

výkresu výztuže a výztužné pruty pod úhlem 45° pro ukotvení jednostranného bednění dle 

požadavků výrobce bednění.  

Tloušťka betonu desky je 300 mm, betonáž bude probíhat po dobu dvou dní s jednou 

technologickou spárou, do které bude taktéž vložen bitumenový plech nebo bobtnavý pásek. 

Horní povrch desky bude po vybetonování strojně hlazený. Kubatura betonu je celkem 235 m3. 

Hutnění betonové směsi bude provedeno ponorným vibrátorem specifikovaným v 

Návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů. Po technologické pauze v délce trvání dvou 

dní bude odstraněno provizorní bednění boků základové desky.  

Všechny prvky bednění budou před použitím ošetřeny odbedňovacím přípravkem PERI 

Bio Clean, spotřeba odbedňovacího prostředku je v rozmezí 1 litru na 50 – 90 m2 plochy 

bednění, nanášení bude provedeno malířským válečkem na násadě. Distanční prvky budou 

používány plastové nebo betonové dle návrhu a nasmlouvaných dodavatelů, důležité je jejich 

používání v dostatečném množství, minimálně v počtu 4 ks / m2 v případě kusových prvků a 

nebo lze tyto zaměnit za spojité lišty. Krytí výztuže a velikost distančních prvků bude vyhovovat 

hodnotám v návrhu.  

4.2.2. Sloupy 1. PP a st ěny z vodostavebného betonu 

Následně po technologické pauze bude provedeno geodetické vyměření polohy sloupů 

a rozměření modulů stavby. Na vyčnívající výztuž z desky a pilot bude provedeno vyarmování 

výztuží pro sloupy 1. PP. Množství výztuže je uvažováno 400 kg / m3 betonu. Výztuž je 

z betonářské oceli R 10 505, průměry prutů a schéma vyztužení se provede dle statického 

návrhu a výkresu výztuže. Za provedení odpovídá stavbyvedoucí dané etapy. Výška sloupů je 

2,79 m, rozměr 400 x 400 mm. Jako bednění bude použit systém firmy PERI TRIO TRS 270 x 

90 a panelem TRS 60 x 90 pro podlaží do výšky 3,3 m a pro vyšší podlaží bude použit 

doplňkový panel TRS 120 x 90. Svislá stabilizace bude provedena Stabilizátory RSS II. Před 

betonáží se provede svislé zaměření sloupů, které potvrdí shodu s návrhem. Sloupy budou 
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opatřeny u hlavy betonářskou plošinou a výstup na ni zajistí systémový žebřík z dílců 180/6 

z katalogu firmy PERI. Betonáž sloupů bude probíhat pomocí badie na beton a stacionárního 

jeřábu, kubatura jednoho sloupu je 0,44 m3. Návrh receptury betonu je dán třídou C 30/37 XC1. 

Konzistence betonu bude vyhovovat stupni konzistence dle ČSN EN 206-1 S2 – S3 pro 

vibrované betony. Směs bude hutněna ponorným vibrátorem dle specifikace Návrhu hlavních 

stavebních strojů a mechanizmů. Technologická pauza pro vytvrdnutí betonu sloupů je 

stanovena na dobu jednoho dne.  

Následně se přejde k provedení výztuže stěny u výtahové šachty a následně výtahové 

šachty. Stěna bude provedena z vodostavebného betonu. Bednění bude zřízeno společně 

s vlastním jádrem výtahové šachty. Bednění severní stěny je navrženo jako jednostranné, 

společně s výtahovou šachtou ale půjde o bednění šachtové a díky tomu se zajistí lepší 

stabilita jednostranného bednění opřením o šachtové dílce. Tuhost bednění ve vodorovném 

směru bude v případě jednostranného bednění dále zajištěno opěrnými rámy PERI SB-B výšky 

2,78 m. Stěnové dílce budou pro jednostranné i oboustranné bednění typu PERI TRIO výšky 

3,3 m. Dílčí rozměry bednících prvků budou odpovídat katalogovým rozměrům a možnostem 

systémového bednění PERI TRIO. Vnitřní rohy budou provedeny z dílců TE/4 330, vnější rohy 

budou provedeny z dílců TGE/4 330. Ukládání betonu bude probíhat odděleně, jedná se o dva 

druhy betonu. Bednění výtahové šachty bude vnitřně provedeno z deskových dílců PERI TRIO 

rohových TE/4 330, TR/4 330 x 120 a TR/4 330 x 90, v druhém směru to bude TR/4 330 x 90, 

TR/4 330 x 60 a zbylých 50 mm vyplní hranol. Vnější bednění jádra bude provedeno z TR/4 

330 x 240 rohu TE/4 330, TR/4 330 x 30 a čelo bude provedeno z doplňkového dílce TR/4 330 

x 24. Opěrné bednění stěn bude provedeno z jednostranného bednění PERI TRIO, vnitřní rohy 

budou provedeny z dílce TE/4 330, vnější z dílce TGE/4 330. Dílce bednění budou stejně jako 

u jádra šachty používány v rozměrech výšky 3 300 mm, šířky od 600 mm do 2 400 mm. 

Zároveň bude prováděno bednění, armování a betonáž po maximálně 30 bm obvodové stěny.. 

Kotvení dílců bude provedeno ponechanými kotevními smyčkami DW 15 vyčnívajícími z desky 

v úhlu 45° a staženy křídlovými maticemi. Oboustranné bednění bude sepnuto pomocí 

systémových prvků PERI TRIO. Do technologických spar vodostavebné stěny se vloží 

bitumenové plechy, ukončení bedněného úseku bude provedeno čelním dílcem TRIO MTF 

s těsnícím pásem. V případě vyztužení stěny dvěma vrstvami výztuži se použití dva MTF 

prvky, zbylá volná šířka se uzavře hranolem příslušné tloušťky. Otvory budou bedněny 

bednícími dílci PERI TRIO, Spodní rohy budou uzavřeny vodorovným bedněním o délce 1 200 

mm. Na delší vzdálenost se nepředpokládá nadměrné vytečení betonu. Případné cementové 

mléko se odstraní. Bednění lze nahradit také použitím kotveného B-Systemu na stejnou 

vzdálenost.  

V rozích východní stěny jsou dle projekce navrženy ozuby o velikosti 100 x 100 mm. 

Vzhledem k minimálnímu navýšení ceny a podstatnému snížení pracnosti provádění tohoto 
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detailu se východní stěna bude bednit bez tohoto ozubu na celkovou tloušťku 400 mm. Cenová 

bilance této změny oproti návrhu je na vodostavebném betonu v částce cca 6 000,- Kč, což 

vzhledem k usnadnění provádění a eliminaci případných vad v tomto složitém detailu je 

zanedbatelná částka.   

Spojování deskového bednění bude provedeno zámky BFD, v případě nastavení dílců 

hranoly nebo doplňkovými profily TPP 330 bude použita závora TAR 85. Pro provedení rohů je 

možné použít rohovou závoru TVR 45/45. Sepnutí prvků bude provedeno táhly DW15 

s použitím šestihranných hlav DW15. Horní hrana bednění bude vždy osazena betonářskou 

lávkou TRIO 120x270 včetně systémového zábradlí zajišťující ochranu proti pádu osob. 

Specifikace lávky a ostatních prvků viz katalog prvků PERI TRIO. Výškové zaměření horní 

hrany betonované stěny bude provedeno před vlastní betonáží přenesením zaměřené výšky 

geodetem přímo na bednění. 

Následuje betonáž této části konstrukce badií a jeřábem, vibrování ponorným 

vibrátorem a technologická pauza v délce jednoho dne. Badie má objem 1,5 m3, hmotnost 

badie je 495 kg, maximální nosnost je 3 600 kg. Nosnost použitého jeřábu na konci ramene při 

délce ramene 45 m je 2 550 kg. Vzhledem k této skutečnosti bude badie při betonáži 

nejvzdálenějších stěn plněna pouze do cca 2/3 svého objemu. Při betonáži stěn do vzdálenosti 

31 m od jeřábu není třeba provádět jakákoliv omezení, jeřáb má na tomto vyložení dostatečnou 

únosnost i pro plnou badií. Tloušťka prováděných stěn je 300 mm, ve východní stěně po 

provedení změny návrhu oproti projektu 400 mm.   

 Poté se provede odbednění konstrukce a ošetřování betonu vodou. Bednění se 

přesune na další části stěn. Severní a západní stěna jsou navrženy pro jednostranné bednění, 

jižní a východní stěna bude provedena oboustranným bedněním.  

Všechny prvky bednění budou před použitím ošetřeny odbedňovacím přípravkem PERI 

Bio Clean, spotřeba odbedňovacího prostředku je v rozmezí 1 litru na 50 – 90 m2 plochy 

bednění, nanášení bude provedeno malířským válečkem na násadě. Distanční prvky budou 

používány plastové nebo betonové dle návrhu a nasmlouvaných dodavatelů, důležité je jejich 

používání v dostatečném množství, minimálně v počtu 4 ks / m2 v případě kusových prvků a 

nebo lze tyto zaměnit za spojité lišty. Krytí výztuže a velikost distančních prvků bude vyhovovat 

hodnotám v návrhu.  
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4.2.3. Materiály 

Sloupy 

Bednění PERI TRIO 

TRS 270 x 90     48 ks 

TRS 60 x 90    48 ks 

Stabilizátory RSS II.    24 ks 

Betonářská plošina sloupu   12 ks 

Žebřík180/6     24 ks 

Vnitřní trojhranná lišta 15 x 15 60 ks 

Hlava pro stabilizátor TRIO   24 

Ostatní dílce – počet bude konzultován s dodavatelskou firmou podle běžné spotřeby 

Upínák TRS DW 15    

Vkládací matice TRS     

Zátka průměr 25 mm pro TRS 

Sestavovací hák TRIO 1,5 t  

Beton 

C 30/37, S2-S3, XC1, 10,2 m3 

Výztuž 

10 505 R (B500B) 

400 kg / m3 x = 4,08 t  

Stěny 

Bednění PERI TRIO 

Rohové dílce  

TE/4 330    6 ks 

TGE/4 330    2 ks 

Stěnové dílce    

TR/4 330 x 240   10 ks 

TR/4 330 x 120   12 ks  

TR/4 330 x 90    12 ks 

TR/4 330 x 60    8 ks 
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TR/4 330 x 30    8 ks 

TR/4 330 x 24    4 ks 

TR/4 120 x 60    4 ks 

TRIO MTF (dl. 270 a 120 cm) 4 + 4 ks 

Ostatní dílce 

opěrné rámy SB-B    10 ks 

smyčky DW 15    50 ks 

Zámek BFD 

Závora TAR 85 

Čelní kotva TS 

Zátka průměr 20/24 mm 

Betonářská lávka TRIO 120 x 270 10 ks 

bitumenové těsnící plechy   30 bm 

(při úvaze 10 technologických spar)    

Hranoly     10 m3 

Sestavovací hák MAXIMO 1,5 t 

Beton 

Vodostavebný C30/37 XA2 S2 - S3, kubatura za 1. PP 83,18 m3 

Železový C30/37, XC1, S2 – S3, kubatura za 1. PP 5,15 m3 

Výztuž 

10 505 R (B500B) 

120 kg / m3 x = 10,6 t  

4.2.4. Stroje a mechanizmy 

Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 

Autočerpadlo Schwing Stetter S 36 SX 

Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 C 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 1846 LS s návěsem 

Ponorný vibrátor 

Trafosvářečka 

Okružní pila 

Vibrační lišta 

 Totální stanice 

Badie  
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4.2.5. Činnosti 

- Provedení pokladního betonu 

- Bednění pro základovou desku 

- Armování základové desky 

- Betonáž a hutnění základové desky 

- Odbednění základové desky 

- Armování sloupů 

- Bednění sloupů 

- Betonáž a hutnění sloupů 

- Technologická pauza 

- Odbednění sloupů 

- Armování stěn po navržených taktech 

- Bednění stěn  

- Betonáž a hutnění stěn  

- Technologická pauza 

- Obednění stěn 
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4.3. Etapa hrubá vrchní stavba vodorovné konstrukce  

Vodorovné nosné konstrukce jsou v celém objektu tvořeny železobetonovými 

monolitickými stropy v tloušťkách dle navrženého zatížení stropů od 250 mm do 270 mm. Strop 

tloušťky 270 mm je navržen pro druhé nadzemní podlaží, které převážně bude sloužit jako 

sklad. Ostatní stropní konstrukce, kromě nosné vrstvy zastřešení, která bude provedena ve 

spádu a v tloušťce 200 mm, jsou provedeny v tloušťce 250 mm. Provádění všech vodorovných 

konstrukcí je navrženo na dva záběry betonáže s jednou technologickou spárou. Tato varianta 

se dle výpočtu jeví jako nejefektivnější za mírného navýšení výsledné ceny. Výpočet a 

porovnání efektivnosti provádění stropní konstrukce s jednou pracovní spárou oproti jiným 

řešením je součástí přílohy Výpočet doby odbednění a návrh počtu pracovních spar 

železobetonové monolitické konstrukce.  

Provádění stropních konstrukcí bude probíhat v následujícím sledu prací. Pomocí 

stavebního věžového jeřábu budou na místo prováděné konstrukce dopraveny bednící dílce 

firmy PERI, konkrétně příhradové GT nosníky dle výpisu prvků daných délek, stojky PERI PEP, 

desky PERI Beto 21 mm, 1 250 x 2500 mm pro provádění betonu s hladkým povrchem, křížové 

hlavy, přímé hlavy, stropní stojky, univerzální trojnožky, pracovní vidlice pro montáž nosníků, 

držáky zábradlí a prvky zábradlí a hřebíky. Poté dojde k zřízení bednící konstrukce pro 

poloviční plochu výsledně desky včetně bednění okrajů desky v místě technologické spáry.  

Zároveň s vodorovnou nosnou konstrukcí budou provedeny monolitické trámy s 

provedením výztuže dle armovacích výkresů zajišťující působení. Betonáž těchto trámů 

tvořících zároveň nadpraží a překlad otvorů bude provedena současně se stropní konstrukcí. 

Výška trámů je dle výkresů stanovena na 1 000 – 1 100 mm. Bednění bude provedeno 

systémovým stěnovým bedněním PERI s podepřením stojkami PERI PEP. Zároveň při 

provádění těchto trámů bude provedena betonářská lávka po vnějším obvodu stropní 

konstrukce v úrovni stropní konstrukce se zábradlím vyhovujícím NV 362/2005 Sb. Lávka bude 

nepřímo kotvena do stropní konstrukce chemickými kotvami, na které budou osazeny vynášecí 

rámy pro lávku a následně bude uložena vlastní lávka se zábradlím. Prostupy desky budou 

bedněny stěnovými dílci nebo tesařským bedněním dle potřeby a rozměru otvoru.  

Po provedení bednění v délce trvání dle návrhu sedmi dní se přejde k provádění 

výztuže desky a provaření prutů s vyčnívající výztuží desek a sloupů. Bude zřízeno čelo pro 

technologickou pauzu. Na bednění bude geodetem přenesena výška navržené horní hrany 

betonové stropní desky. Doba armování je dle návrhu šesti dní. Poté se přejde k betonáži 

desky autočerpadlem Schwing dle Návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů. Pro 

stropní desku 1. PP toto zajistí autočerpadlo Schwing Stetter S 36 SX, pro následné betonáže 

stropních desek bude vzhledem k potřebě většího dosahu ramene autočerpadla daného vyšší 

polohou betonované konstrukce použito autočerpadlo Schwing Stetter S 45 SX. Beton bude na 
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stavbu dovážen z betonárny firmy Skanska Transbeton s.r.o. Brno, Železná ul. čp 13, 619 00 

Brno - Horní Heršpice s hodinovým výkonem 70 – 90 m3. Vzdálenost na stavbu je 13 km, po 

městském okruhu je dojezdový čas cca 15 minut. Třída betonu bude odpovídat specifikace C 

30/37, XC1, S3 pro transport beton. Hutnění betonové směsi bude provedeno ponorným 

vibrátorem dle specifikace Návrhu hlavních stavebních strojů a mechanizmů. Povrch desky 

bude hlazen vibrační lištou.  

Doba odbednění konstrukce je navržena dle výpočtu daných teplot a pevnosti betonu 

na hodnotu 3 dní kdy beton nabyde 50% pevnosti 15 MPa. V praxi je běžnější hodnota 

v rozmezí 5 – 7 dní vzhledem k průběhu dotvarování betonu a eliminaci chyby lidského faktoru, 

kdy je takzvaně shozen celý rastr stojek a mladý beton vykáže nadlimitní průhyby. Průběh 

odbedňování je navržen jako částečný s ponecháním minimálně 2/3 stojek. Postup odbednění 

bude následující. Podstojkujeme bednící dílce zatím nepoužitými stojkami pro bednění. 

Odebereme stojky s přímou hlavou, poté se popustí křížové hlavy zbylých stojek v rastru asi o 

2 cm a s užitím montážní vidlice budou horní nosníky odebrány, v této chvíli zajišťuje 

podepření konstrukce stojky, které jsme dodali do rastru s přímým podepřením bednících 

desek. Následně se odeberou i volné spodní nosníky a stojky s křížovou hlavou a trojnožkou. 

Dále odebereme jednotlivé překližky vždy s odebráním podpůrné stojky a vrácením této stojky 

zpět na místo pro podepření stropní desky přímo stojkou. Výsledný rastr podporující 

vyhotovenou konstrukci by měl být proveden v pravidelných rozestupech stojek v počtu stojek 

minimálně 2/3 počtu původně podporujících konstrukci. Překližky budou po složení mimo 

bednění ošetřeny odbedňovacím přípravkem PERI Bio Clean/. Po uvolnění jednoho pole rastru 

bude provedeno opětovné podstojkování konstrukce stojkami bez hlavy na místo každé třetí 

původní stojky.  

Schodiště je v objektu provedeno z železobetonu C 30/37, XC1, S2 – S3. Nejprve bude 

provedeno bednění desky a podest. Poté bude provedeno vyvázání výztuží a následně 

vybednění schodů z tesařského bednění. Betonáž bude probíhat v jednom dni pomocí 

věžového jeřábu a badie. Schodiště je jednoramenné s tloušťkou desky 250 mm, šířka 

schodiště je 1 200 mm. Počet stupňů se pohybuje v rozmezí 20 – 24 schodů. Schodiště bude 

provázáno s výztuží stěn a desek.   

Všechny prvky bednění budou před použitím ošetřeny odbedňovacím přípravkem PERI 

Bio Clean, spotřeba odbedňovacího prostředku je v rozmezí 1 litru na 50 – 90 m2 plochy 

bednění, nanášení bude provedeno malířským válečkem na násadě. Distanční prvky budou 

používány plastové nebo betonové dle návrhu a nasmlouvaných dodavatelů, důležité je jejich 

používání v dostatečném množství, minimálně v počtu 4 ks / m2 v případě kusových prvků a 

nebo lze tyto zaměnit za spojité lišty. Krytí výztuže a velikost distančních prvků bude vyhovovat 

hodnotám v návrhu. Předpokládaná hodnota krytí je 40 mm.  
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Betonáž desek probíhá totožně ve všech patrech stavebního objektu pouze s rozdílnými 

tloušťkami provádění. Bude používáno stejného systému bednění, receptury betonu a stejného 

druhu výztuže dle projektové dokumentace. 

4.3.1. Materiály 

Bedněn í PERI MULTIFLEX a betonářské desky - Součty dle kladečského plánu pro první část 

stropní konstrukce 

Betonářská deska PERI Beto 1,25 x 2,5 m    106 ks 

Betonářská deska PERI Beto 1,25 x 2,3 m (řez)  2 ks 

Betonářská deska PERI Beto dořez    60 m2 - 35 ks 

Spodní nosníky 

Příhradový nosník GT 24 I délky 4,5 m   42 ks 

Příhradový nosník GT 24 I délky 3,3 m   20 ks 

Příhradový nosník GT 24 I délky 1,8 m   6 ks 

Příhradový nosník GT 24 I délky 1,5 m   4 ks 

Křížová hlava poklesová 20/24,     88 ks 

Univerzální trojnožka      88 ks 

Přímá hlava 24, stojky max po 1,0 m   157 ks 

Horní nosníky 

Příhradový nosník GT 24, délky 4,8 m   7 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 4,5 m   145 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 4,2 m   19 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 3,6 m   47 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 3,3 m   32 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 3,0 m   16 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 2,7 m   2 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 2,4 m   20 ks 

 

Spona pro zavětrování stojek    ks 

Pracovní vidlice GT/VT     10 ks 

Držák zábradlí      ks 

Výplňový dílec zábradlí 2,7 m    ks 

Hranoly       5 m3 

Latě        15 m3 

(dořez v 1. PP cca 60 m2) 
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Beton 

Železový C30/37, XC1, S3 

kubatura za strop 1. PP tl. 250 mm, 177,2 m3 

kubatura za strop 1. NP tl. 270 mm, 186,3 m3 

kubatura za strop 2. NP tl. 250 mm, 174,2 m3 

kubatura za střešní konstrukci tl. 200 mm, 144,2 m3 

Schodiště za celou budovu 8,5 m3 

Ocel 

10 505 R (B500B) 

1.PP 100 kg / m3 x 177,2 = 17,7 t  

1.NP 100 kg / m3 x 186,3 = 18,6 t  

2.NP 100 kg / m3 x 174,2 = 17,4 t  

Střešní konstrukce120 kg / m3 x 144,2 = 17,3 t  

Schodiště za celou budovu 100 kg / m3 x 8,5 = 0,85 t 

4.3.2. Stroje a mechanizmy 

Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 

Autočerpadlo Schwing Stetter S 36 SX 

Autočerpadlo Schwing Stetter S 45 SX 

Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 C 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 1846 LS s návěsem 

Ponorný vibrátor 

Trafosvářečka 

Okružní pila 

Vibrační lišta 

Totální stanice 

Badie  

4.3.3. Činnosti 

- Zřízení bednící konstrukce pro betonovaný záběr desky 

- Armování výztuže desky dle výkresu výztuže 

- Provedení betonáže daného záběru stropní desky 

- Technologická pauza a ošetřování betonu 

- Částečné odbednění konstrukce s přesunutím bednění na další záběr 
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- Armování výztuže desky dle výkresu výztuže 

- Provedení betonáže daného záběru stropní desky 

- Technologická pauza a ošetřování betonu 

- Částečné odbednění konstrukce 

- Bednění schodišťových konstrukcí 

- Armování schodišťových konstrukcí 

- Betonáž schodišťových konstrukcí 

- Technologická pauza a ošetřování betonu 

- Odbednění schodišťových konstrukcí 
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4.4. Etapa hrubá vrchní stavba svislé konstrukce 

Stavební objekt je řešen jako železobetonový monolitický sloupový skelet. Nosnou 

funkci zajišťují železobetonové sloupy o rozměrech 400 x 400 mm. Výška podlaží se pohybuje 

v rozmezí od 2,79 m v 1. PP až po 3,50 m ve 2. NP. Sloupy jsou průběžné na celou výšku 

budovy. Západní stěna je odkloněna včetně sloupů od svislice o 6° směrem do ulice Palackého 

třída. Vyztužení sloupů je počítáno na 400 kg/m3. Beton je navržen pro sloupy i stěny vrchní 

stavby C 30/37 XC1, S2 – S3. Stěnové dílce budou na stavbě dostupné ve stejné sestavě jako 

při bednění stěn a sloupů 1. PP. Stěnové dílce budou vzhledem k větší výšce stěn 

nastavovány dalšími dílci ze systémového bednění PERI TRIO. Pro 1. NP a 2. NP bude 

vyhovovat použití dílců TR 120 x 60 a TR 120 x 30 popřípadě užití dílce TR 330 x 30 a TR 330 

x 60 otočeného o 90°.Ve 3. NP bude nastavení provedeno z dílců TR 120 x 60 na výšku, 

případně je možnost použít i dílce TR 120 x 240. Tloušťky prováděných stěn jsou 200 mm. 

Bednění sloupů bude provedeno ze stejných sloupových dílců TRS 270 x 90 

doplněných dle potřeby dílci TRS 120 x 90 a TRS 60 x 90. Každý sloup bude osazen 

betonářskou plošinou se systémovým zábradlím katalogového čísla 52, 134, jeřábového 

závěsu pro betonářskou plošinu a žebříky systémového bednění PERI 180/6. Bednění je 

vyrovnáno do svislice případně do odklonu systémovými stabilizátory RSS II. Ukotvení 

stabilizátorů je pomocí katalogové patky-2 pro RSS. Tloušťky prováděných stěn jsou 200 mm.  

Spojování deskového bednění bude provedeno zámky BFD, v případě nastavení dílců 

hranoly nebo doplňkovými profily TPP 330 bude použita závora TAR 85. Pro provedení rohů je 

možné použít rohovou závoru TVR 45/45. Sepnutí prvků bude provedeno táhly DW15 

s použitím šestihranných hlav DW15. Horní hrana bednění bude vždy osazena betonářskou 

lávkou TRIO 120 x 270 včetně systémového zábradlí zajišťující ochranu proti pádu osob. 

Specifikace lávky a ostatních prvků viz katalog prvků PERI TRIO. Výškové zaměření horní 

hrany betonované stěny bude provedeno před vlastní betonáží přenesením zaměřené výšky 

geodetem přímo na bednění. 

Následuje betonáž této části konstrukce badií a jeřábem, vibrování ponorným 

vibrátorem a technologická pauza v délce jednoho dne. Badie má objem 1,5 m3, hmotnost 

badie je 495 kg, maximální nosnost je 3 600 kg. Nosnost použitého jeřábu na konci ramene při 

délce ramene 45 m je 2 550 kg. Vzhledem k této skutečnosti bude badie při betonáži 

nejvzdálenějších stěn plněna pouze do cca 2/3 svého objemu. Při betonáži stěn do vzdálenosti 

31 m od jeřábu není třeba provádět jakákoliv omezení, jeřáb má na tomto vyložení dostatečnou 

únosnost i pro plnou badií. Kubatura sloupů se pohybuje v rozmezí 0,44 – 0,56 m3. Hutnění 

betonové směsi bude provedeno ponorným vibrátorem specifikovaným ve strojní sestavě.  
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Následuje provádění odbedňovacích prací a přesunutí bednění na další záběr a 

opakování postupu. 

Po provedení střešní konstrukce je ještě zapotřebí provézt armování, bednění a 

betonáž atiky, její výšková úroveň je zřejmá z projektové dokumentace zpracované ke 

stavebnímu objektu, kubatura betonu a výztuže je rozpočtem zahrnuta do provádění svislých 

nosných stěn 3. NP. Tloušťka atiky je jakožto u stěn dána hodnotou 200 mm.  

Všechny prvky bednění budou před použitím ošetřeny odbedňovacím přípravkem PERI 

Bio Clean, spotřeba odbedňovacího prostředku je v rozmezí 1 litru na 50 – 90 m2 plochy 

bednění, nanášení bude provedeno malířským válečkem na násadě. Distanční prvky budou 

používány plastové nebo betonové dle návrhu a nasmlouvaných dodavatelů, důležité je jejich 

používání v dostatečném množství, minimálně v počtu 4 ks / m2 v případě kusových prvků a 

nebo lze tyto zaměnit za spojité lišty. Krytí výztuže a velikost distančních prvků bude vyhovovat 

hodnotám v návrhu.  

4.4.1. Materiály 

Sloupy 

Bednění PERI TRIO 

TRS 270 x 90    88 ks 

TRS 60 x 90    88 ks 

Stabilizátory RSS II.    44 ks 

Betonářská plošina sloupu   22 ks 

Žebřík180/6     44 ks 

Vnitřní trojhranná lišta 15 x 15 100 ks 

Hlava pro stabilizátor TRIO   44 

Ostatní dílce – počet bude konzultován s dodavatelskou firmou podle běžné spotřeby 

Upínák TRS DW 15    

Vkládací matice TRS     

Zátka průměr 25 mm pro TRS 

Sestavovací hák TRIO 1,5 t  

Beton  

C 30/37, S2-S3, XC1 m3 

1. NP 14,1 m3  

2. NP 13,9 m3 

3. NP 13,2 m3 
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Výztuž 

10 505 R (B500B) 

1. NP 400 kg / m3 x 14,1= 5,64 t  

2. NP 400 kg / m3 x 13,9= 5,56 t  

3. NP 400 kg / m3 x 13,2 = 5,28 t  

Stěny 

Bednění PERI TRIO 

Rohové dílce  

TE/4 330    8 ks 

TGE/4 330    6 ks 

Stěnové dílce    

TR/4 330 x 240   6 ks 

TR/4 330 x 120   24 ks  

TR/4 330 x 90   24 ks 

TR/4 330 x 60    4 ks 

TR/4 330 x 30    4 ks 

TR/4 330 x 24   4 ks 

TR/4 120 x 60   4 ks 

TR 120 x 240    16 ks 

TR 120 x 120    4 ks 

TR 120 x 90    8 ks 

TR 120 x 60     14 ks 

TRIO MTF (dl. 270 a 120 cm) 4 + 4 ks 

Ostatní dílce - počet bude konzultován s dodavatelskou firmou podle běžné spotřeby 

Zámek BFD 

Závora TAR 85 

Čelní kotva TS 

Zátka průměr 20/24 mm 

Betonářská lávka TRIO 120 x 270 10 ks   

Hranoly     10 m3 

Sestavovací hák MAXIMO 1,5 t 

Beton 

Železový C30/37, XC1, S2 – S3 
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kubatura za 1. NP 36,7 m3 

kubatura za 2. NP 40,5 m3 

kubatura za 3. NP 65,6 m3 

Výztuž 

10 505 R (B500B) 

1.NP 120 kg / m3 x 36,7 = 4,41 t  

2.NP 120 kg / m3 x 40,5 = 4,86 t 

3.NP 120 kg / m3 x 65,6 = 7,87 t 

4.4.2. Stroje a mechanizmy 

Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 

Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 C 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 1846 LS s návěsem 

Ponorný vibrátor 

Trafosvářečka 

Okružní pila 

Vibrační lišta 

Totální stanice 

Badie  

4.4.3. Činnosti 

- Armování sloupů 

- Bednění sloupů 

- Betonáž a hutnění sloupů pomocí jeřábu a badie 

- Technologická pauza 

- Odbednění a ošetřování betonu 

- Armování dílčích etap monolitických stěn 

- Bednění stěn 

- Betonáž stěn pomocí jeřábu a badie a hutnění stěn 

- Technologická pauza 

- Odbednění konstrukce a ošetřování betonu 

- Přesunutí bednění na další úsek 

- Opakování činností 
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4.5. Etapa Zast řešení 

Skladba střešního pláště je uložena na železobetonové monolitické nosné konstrukci 

tloušťky 200 mm provedené v 3,5 % spádu. Po obvodu konstrukce je provedena 

železobetonová atika, která je vyspádovaná společně se střešní konstrukcí. Oproti návrhu 

projektu bylo po konzultaci s investorem upuštěno od světlíku v 3. NP, který nijak nepřispívá 

k architektonickému rázu budovy, jelikož není z okolních ulic vidět a pouze prodražuje a 

prodlužuje vlastní postup výstavby. Odvodnění konstrukce je navrženo střešními vpustmi a 

dešťová voda bude odvedena vnitřními svody mimo plochu střechy do zadržovací nádrže mimo 

objekt, kde bude zadržována a vírovým ventilem bude regulován odtok na hodnotu 5 l / s dále 

do stávající kanalizace. Střešní konstrukce a plášť nebudou přesahovat půdorys vlastního 

objektu.  

Vlastní provádění skladby střešního pláště započne po technologické pauze v době 

minimálně 14 dní pro zrání betonu před aplikací penetračního nátěru. Doba provádění 

penetračního nátěru se předpokládá v délce jednoho dne při počtu 4 pracovníků. Podmínky pro 

aplikaci penetračního nátěru jsou maximální relativní vlhkost vzduchu 80%, vlhkost podkladu 

do 6% hmotnosti, teplota minimálně + 5°C a teplota povrchu betonu minimálně 8°C. Při práci 

nesmí pršet, být mlha nebo námraza. Následně se přejde k provedení povlakové krytiny 

bodovým natavením. Aplikované množství penetračního nátěru by mělo vykazovat hodnotu 

0,25 – 0,5 kg / m2. Zaschnutí penetračního nátěru bude zaručeno návazností práce až 

následující den. 

 Poté se přejde k provádění povlakových hydroizolačních pásů. Povrch, na který bude 

asfaltový pás aplikován, by mě vykazovat maximální nerovnosti ± 5 mm na 2 m lati bez 

lokálních nerovností větších než 3 mm nad okolní povrch, nerovnosti směrem do desky by 

měly být vyplněny například stěrkou. Minimální teplota pro aplikaci asfaltového pásu 

k podkladu je stanovena na + 5°C.  Dle návrhu se jedná o bodově natavený asfaltový pás se 

skelnou vložkou Glastek 40 Special mineral. Bodovým natavováním se rozumí spojení 

hydroizolačního pásu s podkladem na minimálně 30% plochy pásu. Tento proces je 

v předpokládané době trvání 6 dní. Natavení bude provedeno pomocí propan-butanového 

hořáku. Přesahy pásů by měly být minimálně 100 mm. Pásy dodávané v délkách kotoučů 10 

bm se budou zpracovávat po 5 bm, dodávaná délka izolace Glastek 40 Special Mineral je 7,5 

m, tento kotouč bude zpracován bez dělení. Příčné přesahy pásů by měly být provedeny 

s posunutím minimálně o 300 mm, ideálně v polovině délky jednotlivých pásů z důvodu 

vyloučení styku více než dvou pásů v jednom místě.  

Po vyhotovení bodově natavovaných asfaltových pásů v celé ploše se přejde 

k pokládání vlastní tepelné izolace střešního pláště. Skladba tepelné izolace je navržena z tří 

vrstev EPS desek. První vrstva bude provedena z EPS 70 Stabil tl. 140 mm, dále spádové 
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klíny EPS tl. 20 – 100 mm a poslední vrstva tepelné izolace bude provedena z EPS 100 stabil 

60 mm. Pokládka tepelné izolace je navržena v délce sedmi dní. Zároveň budou provedeny 

střešní vpusti a zateplí se prostupy komínů a odvzdušnění kanalizace ventilační hlavicí a atiky, 

kde u které bude z vnější strany navazovat zateplení střešního pláště.  

Následně bude provedena vrstva geotextilie a na ní budou ukládány mechanicky 

kotvené povlakové hydroizolace Alkorplan tl. 1,5 mm. Mechanické kotvení bude provedeno 

kotvícími prvky z nastřelovacích hřebů nebo vrutů s hmoždinkami. Kotvící prvky se osadí po 

okraji rozvinutého hydroizolačního pásu tak, aby následně ukládaný pás tyto prostupy 

hydroizolací překryl a bylo provedeno vodotěsné svaření pásů (popřípadě lepení). Přetažení 

pásů bude i přes atiku, kde bude překryto oplechováním atiky. Povlakové pásy budou spojeny 

se střešními vpustmi lepením pásů. 

Na střešním plášti bude proveden zádržný systém proti pádu osob. Detaily jako 

provedení atiky, výlezu na střechu a prostupy pro komíny a ventilační hlavice kanalizace bude 

taktéž provedena oplechováním.   

4.5.1. Materiály 

Penetrační nátěr     220 kg 

Povlaková krytina Glastek 40 Special Mineral 831 m2 (111 kotoučů) 

Mechanicky kotvená krytina Alkorplan 1,5 mm 831 m2  (35 rolí) 

Role 1,6 x 15 m  

Tepelná izolace EPS 70 Stabil tl. 140 mm  787 m2 (1 574 ks) 

Formát 1,0 x 0,5 m  

Tepelná izolace EPS 100 stabil tl. 60 mm  665 m2 (1 330 ks)  

Spádové klíny EPS 20 – 100 mm    665 m2 (1 330 ks) 

Oplechování – dle specifikace klempířských prací 

4.5.2. Stroje a mechanizmy 

Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 

Propan-butanový hořák 

Ocelové stěrky 

OOPP 

Elektrická vrtačka 

Asfaltérský nůž 

4.5.3. Činnosti 

- Provedení penetračního nátěru 
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- Přitavení povlakových pásů bodově 

- Provedení tepelné izolace z EPS  

- Položení geotextilie 

- Mechanicky kotvená povlaková izolace 

- Provedení detailů a oplechování 
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4.6. Etapa p říčky a výpl ňové zdivo 

Příčky v objektu budou provedeny z betonových skořepinových tvárnic Betong® tl. 100 

mm a 200 mm. Ostatní dělící konstrukce budou provedeny ze sádrokartonu zvukově 

izolovaného 50 mm vloženou vatou mezi desky. Výplňové zdivo obvodových konstrukcí bude 

taktéž provedeno z betonových skořepinových tvárnic Betong® tl. 200 mm. 

Betonové tvárnice jsou vyráběny z drceného dolomitického vápence. Lze je dělit, jsou 

nenasákavé. Zdění z tvárnic bude probíhat s prvky otočenými dnem nahoru, ve kterých 

zůstanou vzduchové komory. Spojování je provedeno polosuchou betonovou směsí v poměru 

500 kg písku a 75 kg cementu. Při zdění se tvárnice srážejí nasucho k sobě, pouze se zalévají 

zámky mezi nimi a podmaltovávají se cca 1 cm silnou vrstvou. Je třeba provést rychlé 

zpracování namíchané směsi, která tuhne rychleji než směsi pro běžné zdění nebo omítání. 

Případné armování zdiva navrhne statik. Postup zdění je stejný pro 100 mm i 200 mm tvárnice. 

Doporučuje se začít stejně jako u keramických tvárnic založením rohů, natažením provázku pro 

udržení směru zdění, vložení pomocných kolíků do spar pro udržení stejné tloušťky zdění, 

nanesení zdící směsi polosuchého betonu a uložení další tvárnice dnem vzhůru. Poté se zalijí 

zámky. Směs bude namíchána v míchačce a dopravena na místo zpracování. Pracnosti 

jednotlivých zdících procesů jsou zřejmé z technologického normálu, časové návaznosti 

z Ganttova diagramu. V průběhu zdících budou taktéž osazovány ocelové zárubně a překlady 

dle PD.  

Ve třetím podlaží budou prováděny především sádrokartonové příčky. Jedná se o 

administrativní prostory. Příčky budou provedeny v tloušťce 100 mm ve 3. NP a v tloušťce 150 

mm, v 1. PP je provedena sádrokartonová příčka s dvojitým protipožárním opláštěním tl. 150 

mm s izolací z minerálních desek tl. 50 mm, požární odolnost dle PBŘ – 180 DP1. Příčky 

budou prováděny ze systémových tenkostěnných profilů z pozinkovaného plechu, na který 

bude osazena nejprve jedna deska, provedena izolace a případní instalace elektrického 

vedení, informačních kabelů, vody a odpadů, provedeno osazení 50 mm minerální vaty a poté 

bude příčka uzavřena druhou deskou. Spojení příček a okolních nosných konstrukcí bude 

provedeno pomocí vrutů.   

4.6.1. Materiály 

Betong® tl. 100 mm        113,2 m2  

Betong® tl. 200 mm         855,9 m2 

Sádrokartonová příčka tl. 100 mm, 1 x opláštění    635,4 m2 

Sádrokartonová příčka, protipožární tl. 150 mm, 2 x opláštění  37,7 m2 

Nenosný překlad, sv. otvoru do 1 050 mm, 124 x 24,9 x 10  15 ks 
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Nosný překlad, sv. otvoru do 1 050 mm, 129 x 24,9 x 20    18 ks 

Nosný překlad, sv. otvoru do 1 800 mm, 149 x 24,9 x 20    9 ks 

Zdící polotuhá betonová směs      18 – 19 m3 

Zárubně dle výpisu prvků 

Vruty pro sádrokartonové konstrukce 

Tmel pro sádrokartonové konstrukce 

4.6.2. Stroje a mechanismy 

Stavební míchačka, stavební vrátek, drobné ruční nářadí 

4.6.3. Činnosti 

- Zdící práce pro betonové příčky tl. 100 mm a 200 mm jako příček a výplňového zdiva 

- Osazování zárubní a překladů 

- Zřízení sádrokartonových příček 

- Montáž a kompletace rozvodů instalací 
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4.7. Etapa dokon čovací práce 

V etapě dokončovacích prací budou prováděny finální vrstvy skladby podlah. Bude 

provedena nášlapná vrstva keramických podlah a keramické obklady v navržených 

místnostech lepených na tmel. Před prováděním obkladů je třeba mít hotové všechny instalace 

vody, kanalizace a rozvody elektrické energie a plynu. Ostatní podlahové konstrukce jsou 

provedeny s nášlapnou vrstvou z betonové mazaniny a ve 3. NP bude položen zátěžový 

koberec. Dále se budou osazovat plastové zárubně, výplně dveřních otvorů a bude provedeno 

osazení okenních rámů a křídel.  

Podhledy budou zřizovány v sociálních a kancelářských místnostech. Jedná se o 

zavěšený sádrokartonový podhled na rošt ze systémových tenkostěnných profilů 

z pozinkovaného plechu. Do podhledů budou provedeny instalace elektrických rozvodů a 

vzduchotechniky a poté bude zaklopen. Plocha prováděných podhledů je zřejmá z výkazu 

výměr. Za celou stavbu se jedná o 635,4 m2. 

Povrchové úpravy budou v celém objektu u zděných a betonových konstrukcí 

provedeny pouze protiprašným nátěrem, mimo místnosti s již provedeným keramickým 

obkladem. Nátěr je možno aplikovat po dostatečném vyzrání betonu. Ideálně po 3 – 4 týdnech 

od betonáže. Vzhledem k následujícím činnostem, jako jsou rozvody vody, kanalizace, 

elektroinstalace atd, po betonáži tato doba bude reálně několikrát překročena. Po vyhotovení 

podlahových konstrukcí budou v případě pochozí betonové vrstvy vybraných podlah taktéž 

ošetřeny tímto nátěrem. Vydatnost nátěru je cca 200 ml / m2. Nanášení bude provedeno 

malířskými válečky. Velikosti balení pro dodání jsou 5 l a 16 l. Ve 3. NP je možno souběžně 

s prováděním protiprašných nátěrů v nižším podlaží provádět malířské práce sádrokartonových 

konstrukcí a podhledů.  

4.7.1. Materiály 

Materiály pro skladbu podlah: 

Kročejové izolace z minerální plsti 

EPS stabil izolace tl. 60 mm  

EPS stabil izolace tl. 80 mm  

PE folie – separační vrstva 

KARI sítě, 100 x 100 mm oka 

Betonová mazanina C 12/16 

Stěrková hydroizolace 

Tmel pro keramickou dlažbu 
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Keramická dlažba 

Ostatní materiály  

Protiprašný nátěr Takril (balení 16 l)      

Sádrokartonový podhled, 1 x opláštění    635,4 m2 

Tmel pro sádrokartonový podhled 

Vruty pro sádrokartonový podhled 

Malířská barva pro sádrokartonové konstrukce a podhledy, bílá 

Zárubně plastové, výplně otvorů dle specifikací a objednávky investora 

4.7.2. Stroje a mechanizmy 

Stavební míchačka 

Vrtačka 

Stavební vrátek 

Svářečka na izolaci  

Drobné nástroje 

4.7.3. Činnosti 

Zřízení sádrokartonových podhledů 

Provedení podkladních vrstev podlahových konstrukcí 

Provedení protiprašných nátěrů 
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4.8. Etapa provád ění obvodového plášt ě 

Obvodový plášť stavebního objektu SO 02 Sídla firmy 

Snowboard Zezula je navržen z mechanicky kotvené minerální 

izolace tl. 140 mm, kontaktní pojistné hydroizolace, například 

difuzní fólie Tyvek®, vzduchové mezery a fasádních desek 

Cembrit Cembonit přikotvených do ocelového roštu, při 

výpočtu prostupu tepla musí být provedeno vyhodnocení 

negativního působení ocelových kotvících bodu procházejících 

skrz vrstvu minerální vaty, tzv. bodové tepelné mosty. Objekt  [Obr. 16 - Ocel rošt Cembrit] 

je navržen jako jeden dilatační celek a tím pádem nebudou  

vznikat problémy při kombinaci dilatace fasádního 

systému a dilatačních celků objektu.  

Návrh vzduchové mezery v letních obdobích 

snižuje tepelné zisky budovy od slunečního záření, 

v zimních obdobích snižuje míru kondenzace vodní páry 

nosné stěny a tepelné izolace. Proud vzduchu, který je 

nasáván ve spodní části fasádního pláště nasávacím 

otvorem pod poslední deskou stoupá vzhůru k hornímu 

větracímu otvoru. Provětrávaná mezera musí být 

minimálně 40 mm široká a musí být zaručena její 

průchodnost po celé výšce a šířce budovy. Přiváděcí a 

odváděcí průřezy musí mít plochu minimálně 200 cm2 / m. 

Desky budou provedeny s otevřenou horizontální spárou.  

             [Obr. 17 - Vzduchová mezera]   

Rozměr jednotlivých desek je proveden v největším rozměru 1,2 x 2,5 m a tloušťky 8 

mm. Menší rozměry desek dle návrhu architekta nejsou problémem vyrobit. Limitující je pouze 

uvedený maximální rozměr.  

Při formátování desek na místě stavby je třeba hrany 

dočistit smirkovým papírem a přetřít řezy ochranným lakem, 

který je dle výrobce součástí dodávky desek. V případě 

provádění výřezů v deskách na stavbě se doporučuje místo 

vnitřního rohu navrtat 8 mm vrtákem, aby bylo zamezeno 

naříznutí desky v místě, kde má být celistvá.    [Obr. 18 - Řez desky]  

Desky jsou při skladování a dopravě opatřeny PE folií, ta bude odstraněna až při finální 

montáži desky na nosný ocelový rošt. I tak je třeba dbát na dilataci vlastního obvodového 

pláště, jehož roztažnost může být vlivem výkyvů teplot až ± 3 mm / m. Dilatace je dovolena 
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prvky fasádního systému a správným technologickým postupem provádění. Desky je třeba 

připevnit pouze na jeden rošt. Detaily a provedení připevnění roštu a fasádních desek bude 

provedeno dle montážního návodu výrobce.  

4.8.1. Materiály 

Deska minerální izolace tl. 140 mm    1 277 m2 = 591 balení, 1774 ks 

(deska 1 200 x 600 mm) 

Difuzní folie Tyvek®       1 335 m2 =18 rolí 

(Role 1,5 x 50 m)  

Lepicí akrylátová páska     890 m = 36 balíků 

(75 mm x 25 m, 8 ks v balíku)  

Ocelový rošt včetně spojovacích, kotevních a speciálních prvků pro fasádní desky Cembrit 

Cembonit, návrh roštu a potřebných prvků provede dodavatel systému.  

Fasádní desky Cembrit Cembonit    1 160 m2 

4.8.2. Stroje a mechanizmy 

Vrtačka 

Drobné nářadí a nástroje pro provádění fasádního systému 

Hliníkové lešení 

Stavební vrátek  

4.8.3. Činnosti 

Zřízení nosných prvků pro ocelový rošt 

Provádění mechanicky kotvené tepelné izolace z minerálních desek 

Provedení difuzní folie s přelepením spojů akrylátovou páskou 

Zřízení ocelového nosného roštu pro fasádní desky 

Provádění fasádních desek připevněním na podkladní rošt 

Provedení detailů oplechování a parapetů 
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1. Pásový dozer Caterpillar D7E 

Technické parametry: 

Výkon motoru   175 kW 

Měrný tlak   0,69 bar 

Provozní hmotnost [t]  25,7 - 28,17 t 

Objem palivové nádrže  409 l 

Hydraulická nádrž   76 l 

Typ radlice    7SU 

Objem radlice   6,86 m3 

Šířka radlice    3 713 mm 

 
[Obr. 19 - Specifikace pásového dozeru Caterpillar D7E] 
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[Obr. 20 - Specifikace pásového dozeru Caterpillar D7E] 

Použití stroje 

Dozer bude sloužit k sejmutí ornice ze stavebních pozemků. V případě velmi tvrdých a 

ulehlých zemin je vybaven v zadní části rozrývačem. Na staveništi proběhne skrývka ornice do 

hloubky 10 – 15 cm dle místních podmínek, vzhledem k provedeným geotechnickým 

průzkumům se však nepředpokládá výskyt ornice v hloubce větší než 10 cm. Celkem se 

předpokládá skrývka 206 m3 ornice na ploše 1 647 m2. Ornice bude odvážena na skládku. 

Deponie na staveništi se vzhledem k jeho malé rozloze a velmi nekvalitní svrchní vrstvě zeminy 

nepředpokládá.  
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2. Traktor bagr Caterpillar 428F 

Technické parametry: 

Objem lopaty nakladače  1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah 6 / 6,6 m 

Provozní hmotnost    7,5 t  

Výkon motoru    70 kW 

Palivová nádrž    160 l 

Hydraulický systém   95 l 

Hydraulická nádrž   40 l      [Obr. 21 - Caterpillar 428F] 

 

[Obr. 22 - Caterpillar 428F] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr. 23 - specifikace Caterpillar 428F] 
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Použití stroje  

Traktorbagr je velmi univerzální stroj. Jeho využití na stavbě SO 02 bude při 

přípravných pracích při nakládání ornice na nákladní auta. Dále při zemních pracích, kdy se 

jeho pomocí budou provádět přípojky pro objekt a zařízení staveniště. Následně při přípravě 

staveniště pro vrtnou soupravu, kdy bude třeba připravit povrch staveniště a staveništní jámy 

pro pojezd vrtné soupravy štěrkopískovým násypem, kterým zlepšíme únosnost zeminy. Poté 

při vrtání plovoucích pilot, kdy bude nakládat zeminu na nákladní auta. A jako poslední využití 

stroje bude při přípravě štěrkopískového sjezdu do stavební jámy a následném provádění 

štěrkopískových polštářů pro vlastní stavbu. Bude tedy využita přední univerzální nakládací 

lžíce i zadní hloubková, šířky 600 mm.  

 

Kubatura prováděných nakládacích prací bude 206 m3 ornice, 277 m3 zeminy při 

vrtacích pracích a provádění štěrkopískových polštářů v kubatuře 320 m3. Přípojky jsou 

počítány hrubým odhadem na 50 m3. 
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3. Nákladní auto Tatra 815 6 x 6, t řístranný skláp ěč 

Technické specifikace 

Motor TATRA T3D-928-30, EURO 5,  

325 kW, 2 100 Nm/1 100 ot/min 

Převodovka    TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 

Kabina     2dveřová, sedadla 2 

Rozvor     3 440 + 1 320 mm 

Šířka     2 500 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost 28 500 kg 

Stoupavost při 28 500 kg  30,0 % 

Užitečné zatížení   16 300 kg 

Max. rychlost    85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby    Třístranně sklopná korba, objem 9 m3 

 
[Obr. 24 - rozměry vozidla Tatra 815 6 x 6 ] 

Použití stroje 

Sklápěcí nákladní automobil je určen 

k převozu sypkých hmot na a ze staveniště. 

Bude používán v  případě potřeby převozu 

menších kubatur materiálů. Pro hloubení 

vlastní stavební jámy budou použity nákladní 

auta s větší kapacitou korby, kdy se jejich 

[Obr. 25 - Tatra 815 6 x 6 ] 
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dražší náklady na provoz vrátí díky menšímu počtu nasazených kusů a rychlejšímu průběhu 

výkopových prací.   

 Použití stroje pro skrývku ornice a pilotovací práce.  

 

Kubatura prováděných prací je 206 m3 pří skrývce ornice a 277 m3 zeminy při 

pilotovacích pracích.  

Dojezdová vzdálenost na skládku je 2,3 km, cca 6 – 10 minut dle dopravní situace. Nakypření 

je již započítáno v kubatuře zeminy.  

Ornice 

209 m3 / 9 m3 = 23 jízd 

Doba jízdy 

Naložení + jízda na skládku + vyložení + jízda zpět na staveniště 

15 + 10 + 2 + 6 = 33 minut 

Celkem  

23 x 33 / 60 =12,65 h = cca 13 h / 2 auty = cca 7 h 

Závěr 

Pro odvoz ornice ze staveniště budou použita dvě nákladní auta. Odvoz ornice bude 

proveden ve druhém dni časového plánu skrývky ornice, zamezí se prostojům traktorbagru. 

Zemina vytěžená vrtnou soupravou + odstranění sjezdu  

277 m3 + 110 m3 / 9 m3 = 43 jízd 

Doba jízdy 

Naložení + jízda na skládku + vyložení + jízda zpět na staveniště 

15 + 10 + 2 + 6 = 33 minut 

Celkem  

43 x 33 / 60 = 23,65 h = cca 24 h 

Závěr 

Pro odvoz zeminy vytěžené z vrtů pro piloty ze staveniště bude použito jedno nákladní 

auto. Odvoz zeminy bude prováděn dle potřeby v průběhu prováděných vrtacích prací.  
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4. Vrtná souprava Bauer BG 15H 

Technické specifikace 

Pracovní výška     18,0 m  

Hmotnost      49,5 t 

Výkon motoru     132 kW 

Velikost palivové nádrže   500 l 

Rychlost jízdy     1,5 km / h 

Rotační pohonné ústrojí   KDK 150 KL 

Kroutící moment vrtání   151 kNm 

Rychlost otáčení vrtáku   36 ot. / min 

Vrtací tlak     200 kN 

Rychlost pohybu vrtáku (nahoru / dolů) 7,0 / 7,0 m / min 

Efektivní tah navijáku    110 kN 

Průměr lana / délka    22 mm / 50 m 

Stoupavost dozadu / dopředu / boční 15° / 5° / ±5° 

 [Obr. 26 - Specifikace vrtání Bauer BG 15H ]    [Obr. 27 - Bauer BG 15H ] 

  [Obr. 28 - rozměry stroje Bauer BG 15H ]       
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Použití stroje 

Vrtná souprava Bauer BG 15H bude použita pro vrtání pilot o průměrech 630 mm a 900 

mm. Průměr 630 mm bude použit pro zřízení nosných prvků záporového pažení, do kterých se 

osadí ocelové I profily, které budou následně sloužit jako opěrné body výdřevy záporového 

pažení. Pro pojezd plošiny je po skončení výkopových prací třeba provést štěrkopískový 

polštář, který zajistí stabilitu rozrušené zeminy a pohyb pilotovací plošiny po staveništi a 

staveništní jámě. Sjezd do stavební jámy nesmí být proveden ve sklonu větším, než dovolují 

možnosti plošiny. Konkrétně se jedná o hodnotu sklonu 15°, vrtná souprava bude tedy do jámy 

sjíždět couváním s ramenem naklopeným tzv. na sebe.  

Vrty o průměru 900 mm budou použity pro provedení pilot sloužících jako základ 

budovy. Piloty jsou navrženy jako plovoucí. Vrtání pilot bude probíhat rotačně náběrovým 

vrtáním vrtáky nebo šapou. Pažení vrtů se neuvažuje, v místě prováděných vrtů a po jejich 

hloubce se nevyskytuje hladina podzemní vody a zemina jako taková vykazuje dostatečnou 

ulehlost a stabilitu. Použití pažení, nebo rozepření, se doporučuje pouze u hlavy vrtu, pro 

správné navedení vrtáku při každém následujícím spuštění do vrtu.  

Doba provádění vrtaných pilot pro opěrnou stěnu průměru 630 mm je stanovena na 10 

dní, v tomto čase proběhne i vyztužení, osazení I profilů a betonáž pilot dle TP a KZP. Celkem 

se provede 38 ks vrtaných pilot o celkové délce 338,2 m. Průměr 630 mm bude použit i při 

provádění pilot pro založení objektu, jejich počet je 11 ks a celková délka 55 m. Délky pilot jsou 

navrženy na hodnotu 8,9 pro pažící konstrukci a 5 m pro založení objektu. 

Doba provádění vrtaných pilot průměru 900 mm je stanovena na 7 dní, v tomto čase 

proběhne i vyztužení, osazení I profilů a betonáž pilot dle TP a KZP. Celkem se provede 25 ks 

vrtaných pilot o celkové délce 125 m. Piloty jsou navrženy v délkách 5 m. 
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5. Přepravní souprava pro vrtnou plošinu, rypadlo a trak torbagr, náv ěs 

Goldhofer STZ-L6-62/80F1AA 

Technické specifikace 

Nosnost       61,5 t 

Celková délka       21,7 m – 37,75 m 

Šířka        2,55 m – 3,0 m 

Horní hrana návěsu nad vozovkou    0,9 m  

Výška soupravy s vrtnou soupravou v přepravní fázi 4,3 m   

 

 

 

 

 

 
[Obr. 29 – Přepravní souprava pro Bauer BG 15H ]    [Obr. 30 – Přepravní souprava pro Bauer BG 15H ]  

Použití stroje 

Tahač s návěsem bude použit při přepravě pilotovací soupravy a pásového rypadla na 

staveniště a zpět. Vzhledem k hmotnosti soupravy se jedná o nadrozměrný náklad. Přeprava 

bude oznámena dotčeným účastníkům a bude konzultována s odborem dopravy a vlastníky 

komunikací, po kterých se bude pohybovat. Součástí soupravy je doprovodné vozidlo.  
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6. Nákladní auto Tatra 815 8 x 8, t řístranný skláp ěč 

Technické specifikace 

Motor     TATRA T3D-928-30, EURO 5,  

325 kW, 2 100 Nm/1 100 ot/min 

Převodovka    TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 

Kabina     2dveřová, sedadla 2 

Rozvor     1 650 + 2 600 + 1 450 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost 41 000 kg 

Stoupavost při 41 000 kg  52,0 % 

Užitečné zatížení   27 900 kg (podvozek) 

Max. rychlost    85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby    Třístranně sklopná korba. objem 16 m3 

 
[Obr. 31 - rozměry vozidla Tatra 815 8 x 8] 

Použití stroje 

Tatra 815 8 x 8 bude použita při 

výkopových pracích jámy hlavního 

stavebního objektu. Časové nasazení 

stroje je dle trvání výkopových prací 31 

dní. Dále bude použit na návoz štěrku pro 

podkladní vrstvu pilotovací roviny a sjezdu 

do stavební jámy. Odvoz materiálu bude  

       [Obr. 32 - Tatra 815 8 x 8] 
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jako u předchozích pracích na skládku ve vzdálenosti 2,3 km, doba jízdy je stanovena taktéž 

na 6 – 10 minut. Kubatura zemních prací stavební jámy je celkem 3 840 m3 včetně 

započítaného nakypření zeminy v hodnotě 25% navýšení objemu.  

Zemina ze stavební jámy 

3 840 m3 / 16 m3 = 240 jízd 

Doba jízdy 

Naložení + jízda na skládku + vyložení + jízda zpět na staveniště 

30 + 10 + 2 + 6 = 48 minut 

Celkem  

240 x 48 / 60 = 192 h  

Závěr 

Pro odvoz zeminy ze stavební jámy budou použita tři nákladní auta. Tím se zamezí 

prostoje rypadla při čekání na vyložení nákladního auta, počítá se i s časovou rezervou pro 

případ zhuštění dopravy a protažení doby jízdy nákladních aut.   
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7. Vibrační válec AMMANN AR 65 

Technické specifikace 

Kategorie   ručně vedený 

Provozní hmotnost  700 / 720 kg 

Pracovní šíře   65 cm 

Odstředivá síla  13 / 18 kN 

Frekvence   60 / 55 Hz 

Motor    Hatz 1D41 S / Hatz 1B40 

Výkon motoru   6,1 kW    [Obr. 33 - vibrační válec AMMANN AR 65] 

 

Použití stroje 

Vibrační válec bude používán pro hutnění štěrkopískového násypu pro pojezd pilotovací 

plošiny. Má libovolné nastavení amplitudy hutnění. Pro hutnění zeminy je vhodné nastavit 

velkou amplitudu pro maximální odstředivou sílu válce. Při finálních úpravách a provádění 

komunikací bude taktéž používán.  
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8. Pásové rypadlo JCB – JS 190 NLC MONOBOOM 

Technické specifikace 

Provozní hmotnost   20 488 kg 

Celkový výkon motoru  128 kW 

Délka násady    2,7 m 

Varianta podvozku   NLC 

Varianty výložníku   MONO 

Max. rypná síla násady  87,54 kN [Obr. 34 - Pásové rypadlo JCB – JS190] 

Max. rypná síla lopaty  118,39 kN 

Výkon čerpadla   2x160 l/min 

Přepravní délka podvozku  4 170 mm 

Šířka při použití 600 mm pásů 2 590 mm 

Celková transportní délka  8 326 mm 

Celková transportní výška  3 014 mm 

Maximální vodorovný dosah   9 260 mm 

Maximální hloubkový dosah  5 786 mm 

Stoupavost     70% 

 

 

[Obr. 35 - Pásové rypadlo JCB – JS190 dosahové vzdálenosti] 

Použití stroje            

Rypadlo JCB JS-190 bude používáno při etapě výkopových prací hlavního stavebního 

objektu. Celková kubatura zemních prací 3 840 m3 s uvažovaným koeficientem nakypření 

zeminy 1,25. Pro tuto etapu je dostačující jeden stroj. Vytěženou zeminu budou odvážet tři 

nákladní uta Tatra 815 8 x 8 o objemu korby 16 m3. Doba provádění výkopových prací stavební 

jámy je stanovena na 31 dní. Výkopové práce budou prováděny zároveň s osazováním 

výdřevy záporového pažení. Rypadlo bude na místo stavby dopraveno na návěsu firmy 

Goldhofer, specifikace návěsu se nachází v bodu 5. Návrhu hlavních stavebních strojů a 

mechanismů. Těžená zemina se předpokládá třídy 3, středně ulehlá až ulehlá. Pojezd rypadla 

a průběh výkopových prací je navržen dle výkresu související přílohy Pojezd rypadla pro výkop 

stavební jámy.  
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9. Autoje řáb Liebherr LTM 1030 – 2.1 

Technické specifikace 

 

Max. nosnost:  35 t / 3 m rádius  

Teleskop:  9,2 - 30 m 

Příhradová špička: 8,6 - 15 m 

Pohon:   4 x 4  

Pojezdový / jeřábový motor:  

Daimler-Benz, přeplňovaný 6 válec,  

výkon 205 kW  

Hmotnost jeřábu:  24 t 

Protiváha:   5,2 t  

            [Obr. 36 - Liebherr LTM 1030 – 2.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr. 37 - Liebherr LTM 1030 – 2.1, zatěžovací křivka] 
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Použití stroje 

Mobilní autojeřáb LTM 1030-

2.1. bude na stavbě používán v etapě 

vrtaných pilot pro dopravu materiálu do 

jámy, zároveň v této etapě bude 

zřizovat stavební buňky, ukládat 

silniční panely sloužící jako  zpevněné 

plochy staveniště a bude nápomocen 

při sestavování stacionárního 

věžového jeřábu. Demontáž zařízení 

staveniště a jeřábu bude tímto 

autojeřábem taktéž prováděna. 

  

     

      [Obr. 38 - Liebherr LTM 1030 – 2.1, rozměry autojeřábu] 

Váhy břemen a jejich vzdálenosti: 

Silniční panel 3 x 2 x 0,15 m  2 250 kg 

Skladový kontejner   1 900 kg 

Kontejner kanceláře, šatny  2 400 kg 

Kontejner se sociálním zařízením 2 900 kg 

I profil 160, 9 m délky   142 kg 

Díly věžového jeřábu    340 – 8 180 kg 

 

Práce s břemeny bude prováděna na vzdálenost zpravidla menší než 20 m od osy 

autojeřábu. Při vytažení hlavního ramene na 24,8 m je nosnost jeřábu ve vzdálenosti 20 m od 

osy jeřábu celkem 2 500 kg. Pro většinu uvažovaných břemen použitých jako zařízení 

staveniště je tato únosnost na dané vzdálenosti dostačující. Pouze Kontejner se sociálním 

zařízením bude manipulován do maximální vzdálenosti 18 m od osy autojeřábu, kde je nosnost 

stroje 3 000 kg. Při sestavování věžového jeřábu je maximální hmotnost břemene 8 180 kg. 

Jedná se o otočnou sekci jeřábu s ovládací kabinou délky 11,0 m. Manipulace s tímto 

břemenem je možná při vytažení hlavního ramene na hodnotu 24,8 m do vzdálenosti 8 m od 

osy jeřábu. Autojeřáb je vybaven měřícím a vážícím zařízením, které obsluze přesně sdělí na 

jakou vzdálenost je možno dané břemeno dopravit a taktéž zobrazí procentuální využití 

maximálního zatížení stroje. Riziko nevědomého přetížení jeřábu je tím minimalizováno.  
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10. Věžový je řáb Liebherr 112 EC-H 

Technické specifikace 

Typ věže      120 HC, pevná věž, otočné rameno 

Maximální výška věže / navrhovaná výška   48,7 / 23,85 m  

Rozměr podstavy jeřábu s protizávažím  4,5 x 4,6 m 

Maximální délka ramene / navrhovaná délka 55,0 m / 45,0 m  

Maximální nosnost na 17 / 25 / 35 / 40 / 45 m 8,0 / 5,2 / 3,49 / 2,96 / 2,55 t 

Rychlost otáčení jeřábového ramene  0 – 0,9 ot. / min 

Rychlost posunu kočky     0 – 96,0 m / min 

Rychlost zdvihu háku     1,6 – 125 m / min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[Obr. 40 - Liebherr 112 EC-H 120 HC] 

 

[Obr. 39 -, Liebherr 112 EC-H 120 HC] 
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        [Obr. 41 - Liebherr 112 EC-H 120 HC]  

 

Použití stroje 

Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H bude použit pro vertikální dopravu stavbu hlavního 

stavebního objektu. Velikost a únosnost jeřábu vychází z potřeb stavby na vysokou únosnost 

na konci ramene kvůli betonáži stěn a sloupů badiemi a dostatečně dlouhé rameno. Vzhledem 

k poloze objektu a tvaru pozemku nemohl být jeřáb umístěn na jiném místě, ze kterého by 

stačila i kratší délka ramene a celkově menší jeřáb.  

Založení jeřábu vzhledem k blízkému svahu je nutno konzultovat se statikem, který 

provede statický návrh založení. Předpokládá se založení jeřábu na vrtaných pilotách a 

monolitické železobetonové desce, která po dokončení stavebních prací bude překryta 

zeminou a dále nevyužívána. Půdorysná plocha paty jeřábu je uvažována o rozloze 4,5 x 4,6 

m. Odstupová vzdálenost stroje od hrany objektu je třeba 3,1 m. Výška jeřábu je navržena na 

hodnotu 23,85 m. Tato výška je vzhledem k výšce objektu cca 14 m dostačující. Tato výška 

bude dosažena sestavením jeřábu z cca 4,5 m vysokého patního dílce s protizávažím 

(případně kotvícím dílcem do železobetonové patky), dále 6,85 m vysokým šplhacím zařízením 

a dále použitím pěti 2,5 m vysokých věžových dílců.  

Sestavení jeřábu se předpokládá při pilotovacích pracích, aby pro vlastní armování 

základové desky a dopravu výztuže do jámy byl k dispozici. Předpokládané časové využití 

jeřábu je stanoveno na dobu 13 měsíců. Využití věžového jeřábu je zřejmé z technologického 

normálu, kde je zobrazeno použití strojů.  
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Váhy břemen a jejich vzdálenosti: 

Hmotnost prázdné badie    495 kg  

Hmotnost plné badie (vč. 1,5 m3 betonu)  3 600 kg 

Bednící stěnový dílec PERI TRIO 330 x 240  398 kg   

Bednící sloupový dílec PERI TRIO 270 x 90 142 kg 

Svazek betonářské oceli délky 12 m ,  

průměr 12 mm, 50 / 100 / 150 ks   532 kg / 1 065 kg / 1 598 kg    

   

Nejkritičtější břemeno z hlediska vzdálenosti i hmotnosti je badie pro betonáž stěn a 

sloupů. Do vzdálenosti 33 m od osy jeřábu není třeba objem betonu v badii nijak omezovat, 

věžový jeřáb má na této vzdálenosti únosnost 3 750 kg, což je dostačující. Nad tuto vzdálenost 

je třeba množství betonu snižovat dle potřeby, na konci ramene je únosnost jeřábu 2 550 kg, 

což odpovídá zhruba 1/2 - 2/3 hmotnostního objemu plné badie. Je třeba plnění konzultovat 

s obsluhou jeřábu, která díky moderní technice a měřících zařízeních na jeřábu dokáže 

posoudit procentuální využití maximální únosnosti a zvážení hmotnosti břemene. Ostatní 

přepravované prvky vyskytující se na stavbě nejsou vzhledem k dimenzi věžového jeřábu 

limitující.   
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11. Auto čerpadlo Schwing Stetter S 36 SX 

Technické specifikace 

Výložník S 36 SX  

Vertikální dosah   36,1 m 

Horizontální dosah*   32,0 m 

Skládání výložníku   RZ 

Počet ramen    4 

Dopravní potrubí   DN 125 

Délka koncové hadice  4 m 

Pracovní rádius otoče  2x360° 

Systém zapatkování   SX-H 

Zapatkování podpěr – přední  6,98 m  

Zapatkování podpěr – zadní  6,40 m  

 

Čerpací jednotky 

Typ     P 2023  [Obr. 42 -  Schwing Stetter S 36 SX dosahové vzdálenosti] 

Pohon      535 l/min 

Dopravní válec    230 x 2000 mm 

Hydraulický válec   110 / 75 mm 

Počet zdvihů    27 / min 

Dopravované množství   136 m 3/h 

Tlak betonu max.   85 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr. 43 - Schwing Stetter S 36 SX] 
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Použití stroje 

Čerpadlo Schwing Stetter S 36 SX bude použito při betonáži pilot sloužících pro 

založení objektu, podkladního betonu 1. PP, desky 1. PP a desky 1. NP. Betonová směs bude 

čerpána přímo z domíchávačů na místo určení. Doba betonáže je stanovena na 1 den při 

podkladních betonech a po dvou dnech při betonáži desky a stropních konstrukcí 

s technologickou pauzou před odbedněním konstrukce v délce dvou dnů. Časové návaznosti a 

konkrétní doby betonáží vychází z Ganttova diagramu a časového plánu.  
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12. Auto čerpadlo Schwing Stetter S 45 SX 

Technické specifikace 

Výložník S 45 SX  

Vertikální dosah   44,7 m 

Horizontální dosah*   40,9 m 

Skládání výložníku   rolování přes kabinu 

Počet ramen    4 

Dopravní potrubí   DN 125 

Délka koncové hadice  4 m 

Pracovní rádius otoče  380° 

Systém zapatkování   SX 

Zapatkování podpěr – přední  8,30 m  

Zapatkování podpěr – zadní  8,30 m  

 

Čerpací jednotky 

Typ     P 2023 

Pohon      535 l/min 

Dopravní válec    230 x 2000 mm 

Hydraulický válec   110 / 75 mm 

Počet zdvihů    27 / min 

Dopravované množství   157 m 3/h 

Tlak betonu max.   85 bar 

 
[Obr. 44 - Schwing Stetter S 45 SX] 
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Použití stroje 

Čerpadlo Schwing Stetter 

S 45 SX bude použito při 

betonáži, desky 2. PP a desky 3. 

NP a desky ploché střechy. 

Betonová směs bude čerpána 

přímo z domíchávačů na místo 

určení. Doba betonáže je 

stanovena na dva dny při betonáži 

stropních a střešních konstrukcí 

s technologickou pauzou před 

odbedněním konstrukce v délce 

dvou dnů. Časové návaznosti a 

konkrétní doby betonáží vychází 

z Ganttova diagramu a časového 

plánu.  

 

 

 

      [Obr. 45 - Schwing Stetter S 45 SX dosahové vzdálenosti] 
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13. Autodomícháva č Stetter C3 AM 8 C 

Technické specifikace 

Typ domíchávače   AM 8 C 

Jmenovitý objem  8 m3 

Geometr. Objem  14 120 l 

Vodorys   9 340 l 

Stupeň plnění   56,7 % 

Sklon bubnu   12,45°  

Otáčky bubnu   0 - 12 / 14 ot / min 

Hm. nástavby   3 770 kg 

A - Průměr bubnu  2 300 mm 

B - Výška násypky  2 499 mm 

C - Průjezd. výška  2 503 mm  

D - Výsypná výška  1 101 mm            [Obr. 46 - Autodomíchávač Stetter AM 8 C] 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr  47 -  Autodomíchávač Stetter AM 8 C, řez bubnem] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr. 48 - Autodomíchávač Stetter AM 8 C] 
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Použití stroje 

Autodomíchávač Stetter AM 8 C na podvozku MAN TGS bude použit při dopravě 

betonové směsi z betonárky na místo stavby. Pro dodávku betonu byla z ekonomických 

důvodů vybrána betonárka firmy Skanska Transbeton s.r.o. Brno, Železná ul. čp 13, 619 00 

Brno - Horní Heršpice s hodinovým výkonem 70 – 90 m3.  

Vzdálenost na stavbu je 18 km, po městském okruhu je dojezdový čas cca 25 minut. 

Oproti betonárce vzdálené 3,5 km je cena betonu na 1 m3 až o 300,- Kč nižší. Druhy betonů 

pro stavbu budou XA2 C25/30 pro výplň vrtaných pilot, mazanina betonová C 12/15 XC2 pro 

podkladní beton bílé vany z vodostavebného betonu, beton vodostavebný C 30/37 XA2 p ro 

bílou vanu a stěny 1. PP a beton C 30/37 XC1 pro sloupy, stěny a stropní konstrukce ze 

železobetonu.  

C 12/15 XC2 

Podkladní beton  77 m3 

XA2 C25/30 

Pro piloty   347 m3 

C 30/37 XA2 

Deska 1. PP  235 m3 

Stěny 1. PP   83 m3 

C 30/37 XC1 

Sloupy   52 m3 

Stěny   143 m3 

Stropy   538 m3 

Střecha  144 m3 

Součet   1 619 m3 

 Z hlediska dojezdových časů bude kritická betonáž základové desky, stropních desek a 

střešní konstrukce. Největší kubaturu má základová deska, pro kterou bude vypočítán potřebný 

počet autodomíchávačů přepravujících betonovou směs z dané betonárky. Kubatura základové 

desky je 235 m3, betonáž bude probíhat ve dvou dnech se zhruba stejnou kubaturou každý 
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den, deska bude rozdělena v polovině pracovní spárou. V jeden den je tedy třeba dopravit na 

stavbu cca 118 m3 betonu.  

Beton pro základovou desku 

118 m3 / 8 m3 = 14,75 jízd = cca 15 jízd 

Doba jízdy 

Naložení + jízda na staveniště + vyložení a omytí + jízda zpět na betonárku 

5 + 25 + 30 + 20 = 80 minut 

Celkem  

15 x 80 / 60 = 20 h / 3 autodomíchávače = 7 h 

Závěr 

Pro dopravu betonové směsi kritické betonáže s nejvyšší kubaturou betonu budou 

v jeden den použity tři autodomíchávače s nástavbou Stetter AM 8 C. Při prodloužení doby 

dojezdu nebo zhoršení dopravních podmínek se doporučuje přidat do betonové směsi přísady 

zpomalující tuhnutí, popřípadě záměsovou vodu přidat bezprostředně před vlastní cestou na 

staveniště apod. Při ostatních etapách betonáže budou použity pouze dva autodomíchávače, 

popřípadě dle potřeb stavby pouze jeden.  
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14. Stroj pro aplikaci st říkaných beton ů SSB 14 STANDARD 

Technické specifikace 

Dávkovací buben 

Objem bubnu   3 dm3 

Otáčky bubnu   11 ot / min 

Teoretický výkon  0,8 – 3 m3 / h 

Spotřeba vzduchu   2 – 5 m3 / min 

Tlak vzduchu    0,5 – 0,6 MPa  

Světlost hadice záměsové  

Vody    DN 20 

Světlost dopravních hadic DN 25 – DN 40  [Obr. 49 - Stroj pro aplikaci stříkaných betonů] 

Max horiz. dopr. vzdálenost 300 m 

Max vertik. dopr. vzdálenost 100 m 

Délka    1 000 mm 

Šířka    780 mm 

Výška    980 mm 

Hmotnost   300 kg 

Použití stroje 

Torkretovací stroj bude použit na zřízení vyrovnávacího stříkaného betonu záporové 

stěny, provedení bude vyztuženo KARI sítěmi s oky 100 x 100 mm. Tloušťka nanášení vrstvy 

se bude pohybovat kolem hodnoty 100 mm. Celková plocha prováděných stříkaných betonů je 

247 m2. Pro tuto etapu je vyhrazen časový úsek v délce trvání 7 dní. Umístění stroje bude 

přímo pod výsypkou sila pro suchou směs torkretu.  
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15. Hákové silo  

Technické specifikace 

Objem:   12,5 m³ 

Celková výška:  5 285 mm 

Průměr:   2 400 mm 

Max. provozní tlak:  0- 6 bar  

Materiál:   Ocelové plechy  

Použití stroje 

Zásobník na suchou torkretovací  

směs, celková kubatura stříkaných betonů je 

cca 25 m³. Doba použití zásobníku se 

odhaduje na 7 dní. Jeho využití se 

předpokládá pouze v etapě zemních prací  

při provádění stříkaného betonu.    [Obr. 50 - Hákové silo] 
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16. Silostav ěč 

Technické specifikace 

Vlastní hmotnost:      cca 3 900 kg  

Zdvihací síla staticky dimenzována na:    20 000 kg  

Rozvor náprav 1 - 2 nápravy u vozu se 3 nápravami:  4100 - 5100 mm;  

Rozvor náprav 1 - 3 nápravy u vozu se 4 nápravami: 4100 - 5100 mm;  

Úhel klopení cca:       98°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr. 51 -Silostavěč] 

 

Použití stroje 

Silostavěč pro háková sila bude použit k dopravě sila na stavbu a ze stavby. Jeho 

využití se předpokládá pouze v etapě zemních prací při provádění stříkaného betonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

17. Nákladní automobil s náv ěsem Mercedes-Benz Actros 1846 LS 

Technické specifikace 

Celková nosnost nákladu:  24 t   (návěs = plachta - 3str. shrnovačka) 

Počet palet "EUR":                   34 ks / palet "EUR"  (1,2 m x 0,8 m)  

Ložný prostor - objem:           93m3  

Ložný prostor – rozměr:           (d) 13,70 x (š) 2,50 x (v) 2,75 m  

Možnost nakl./vykl:                 boční, zadní, horní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr. 52 - NA MB Actros 1846 LS] 

 

Použití stroje 

Použití nákladního auta s návěsem bude v celé etapě výstavbových prací. Od dopravy 

ocelových I profilů při provádění vrtaných pilot až po navážení desek obvodového pláště, 

tepelné izolace a povlakových hydroizolačních pásů na stavbu. Výhody návěsu jsou velká 

přepravní kapacita a možnost vykládky a nakládky materiálu jeřábem. Při naskladňování 

materiálu na stavbu je povoleno provedení záběru jednoho pruhu komunikace přiléhající ke 

staveništi. V případě prostorových problémů na staveništi nebo s otáčením stroje budou 

použity menší dopravní prostředky, zpravidla třínápravová nákladní auta bez návěsu.  
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18. Nákladní auto s dvouramenným řetězovým nosi čem kontejner ů 

Technické specifikace 

Podvozek   MAN 

Hmotnost soupravy max. 20,3 t  

Hmotnost kontejneru max. 18 t 

Délka vč. nástavby   7 280 mm 

Výška vč. nástavby  3 210 mm  

Šířka vč. nástavby  2 550 mm 

Zdvihací síla   25 t 

 

Použití stroje     [Obr. 53 - dvouramenný řetězový nosič kontejnerů MAN] 

Nákladní auto s touto nástavbou bude použito při vyvážení štěrku a zeminy ze stavební 

jámy v době, kdy nebude přístupný sjezd do stavební jámy. Tento typ kontejnerů je zvolen díky 

jeho použitelnosti na zavěšení na jeřábu s příslušnými úvazy a pomůckami.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

19. Drobné stroje a ná řadí 

19.1. Trafosvá řečka 

Technické specifikace 

Napětí    230/400 V 

Příkon     3,5 kW 

Jistič     20/10 A 

Napětí naprázdno   48 V 

Svařovací proud   55–190 A 

Průměr svařovací elektrody  2–4 mm 

Třída izolace    H 

Krytí IP    21 

Váha     19,8 kg   [Obr. 54 - Trafosvářečka] 

Ventilátor    ANO 

Hmotnost:     20,1 kg 

19.2. Okružní pila GUDE DTW 700 

Technické specifikace 

Pohon:   elektromotor 

Napětí:  400 V 

Výkon motoru:  5.2 kW 

Otáčky:   1380 ot./min. 

Ø pilového kotouče: 700 mm 

Max. prořez:  250 mm 

Hmotnost:   125 kg 

Rozměry stolu: 1 250 x 850 mm 

 

 

       [Obr. 55 - Okružní pila] 
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19.3. Stavební mícha čka ATIKA PROFI 145 

Technické specifikace 

Motor typ  230 V 

Výkon   700 W 

Objem celkový 145 l 

Užitečný objem 115 l 

Hmotnost  60 kg 

19.4. Ponorný vibrátor Perles AV 385   [Obr. 56 - Stavební míchačka] 

Technické specifikace 

Napětí    42 V 

Hmotnost   9 kg  

Elektrický příkon  465 W  

Hutnící výkon    15 m3/hod  

Otáčky    12 000 ot./min  

Průměr   38 mm  

Délka hřídele   5 m    [Obr. 57 - Ponorný vibrátor] 

19.5. Plovoucí vibra ční lišta  

Technické specifikace 

Délka profilu    3,0 m 

Motor    Honda GX25 

Zdvihový objem  25 cm3 

Palivo    Benzín 

Hmotnost   20 kg 

Odpružená rukojeť 

 

 

 

 

       [Obr. 58 - plovoucí vibrační lišta] 



127 
 

19.6. Kontejner na odpad 

Technické specifikace 

užitečný objem:   dle potřeby 5, 7, 10 m3 

rozměry (š. x d. x v.):   1,93 x 3,4 x 1,4/1,5/1,93 m 

materiál nádoby:   ocelový kontejner 

užitečné zatížení v tunách:  9 

poznámka:    s víkem / otevřen 

        [Obr. 59 - Kontejner na odpad] 

19.7. Kontejner pro t ěžbu sypkých materiál ů a suť 

Technické specifikace 

Objem kontejneru  5,5 m3 

Hmotnost kontejneru  580 kg 

Použití Dvouramenný řetězový 

sklápěč 

        [Obr. 60 - kontejner na sypké materiály a suť] 

19.8. Totální stanice SOKKIA FX 

Technické specifikace 

 

Bezhranolová Windows totální stanice 

měření délek do    500 metrů 

úhlové přesnosti    1" / 3" / 5"  

výdrž na jednu baterii   18 hodin 

odolnost vůči prostředí   index IP65 

 

 

  

 

         [Obr. 70 - totální stanice SOKKIA FX] 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Název stavby:     Sídlo firmy Snowboard Zezula 

Charakter stavby:     Novostavba 

Účel stavby:     Polyfunkční objekt 

Místo stavby:     Palackého třída, 621 00, Brno 

Kraj:      Jihomoravský 

Zatřídění dle JSKO:    812 Budova pro výrobu a služby 

 

Investor:     Snowboad Zezula, s.r.o. 

     Hudcova 309/2a, 621 00, Brno 

IČO: 269 47 439 

DIČ: CZ 269 47 439 

 

Projektant:      ArchDesign s.r.o. 

     Sochorova 3178/23, 616 00, Brno 

IČ: 257 64 314 

DIČ: CZ 257 64 314 

 

Čísla dot čených parcel dle katastru nemovitostí:  

Brno - Královo Pole 611484: 1300/1, 1300/7, 1300/8, 408/1, 408/3, 412/3, 1300/5,  

1300/9, 411/2, 407/2, 399/2, 1300/10, 1299/1, 1300/21, 1300/22, 1300/14, 1300/23, 1300/20 

Brno - Řečkovice 611646: 1013/1, 1022/19 

 

Základní údaje:     Plocha pozemku – 1 647 m2 

Zastavěná plocha – 765,8 m2 

Počet nadzemních podlaží - 3 

Počet podzemních podlaží - 1 

 

Termín výstavby:   10/2010 – 10/2012 

 

Jedná se o objekt s nosným systémem provedeným z železobetonového monolitického 

sloupového skeletu, založeného na velkoprofilových vrtaných pilotách. Piloty jsou provedeny 

v průměrech 630 a 900 mm. Sloupy mají půdorysný rozměr 400 x 400 mm, délky od 2,79 m do 

4,5 m ve 3. NP. Ztužující konstrukce skeletu zastupuje výtahový šachta tvořící ztužující jádro 

objektu a plné železobetonové monolitické stěny. Konstrukce stropu tvoří monolitické desky ve 

všech podlažích v tloušťkách od 200 do 270 mm. Svislou dopravu v objektu zajišťuje 
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jednoramenné schodiště a výtah. V ostatních částech objektu je provedeno pouze výplňové 

zdivo s okenními otvory z betonových tvárnic Betong tl. 200 mm a monolitické stěny tvořící 

nadpraží tl. Taktéž 200 mm. Zastřešení objektu je provedeno plochou jednoplášťovou 

střechou, zateplenou EPS izolacemi. Hydroizolační funkci plní povlakové asfaltové pásy, na 

monolitické konstrukci bodově nataveny a na EPS mechanicky kotveny. Výška objektu je 

v nejvyšším bodě 13,5 m nad terénem. Obvodový plášť objektu je tvořen cementovláknitými 

deskami Cembrit Cembonit, pod kterými se nachází provětrávaná vzduchová mezera, difuzní 

folie a izolace z desek minerální vaty. Vnitřní povrchové úpravy se omezují na provedení 

protiprašných nátěrů stropů, schodišť a stěn popřípadě provedení sádrokartonových podhledů 

a příček.  

.  
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2. MATERIÁLY 

2.1. Beton  

Třída C25/30 XA2, konzistence S3-S4 (dle ČSN EN 12350-2) 

Beton pro piloty záporového pažení 

Kubatura betonu 59,2 m3 

Připočítání 25% ztratného  

Celkem 59,2 x 1,25 = 74,03 m3 

Beton pro piloty založení objektu 

Kubatura betonu 96,7 m3 

Připočítání 25% ztratného  

Celkem 96,7 x 1,25 = 120,83 m3 

Doprava betonové směsi 

Primární doprava 

Primární doprava bude zajištěna autodomíchávači Stetter AM 8 C. Pro primární 

dopravu betonu byla z ekonomických důvodů vybrána betonárka firmy Skanska Transbeton 

s.r.o. Brno, Železná ul. čp 13, 619 00 Brno - Horní Heršpice s hodinovým výkonem 70 – 90 m3. 

Vzdálenost na stavbu je 13 km, po městském okruhu je dojezdový čas cca 15 minut. Oproti 

betonárce vzdálené 3,5 km je cena betonu na 1 m3 až o 300,- Kč nižší. 

 

Sekundární doprava 

 Sekundární dopravu budou v etapě provádění vrtaných pilot pro pažící konstrukci 

zajišťovat přímo autodomíchávače. Betonáž bude probíhat přímo do vrtu pomocí sypákové 

roury. V etapě provádění pilot pro založení objektu budou piloty betonovány pomocí 

autočerpadla Schwing Stetter S 36 SX z důvodu chybějícího sjezdu do stavební jámy, který by 

znemožňoval provedení pilot pod ním. Betonáž vrtů bude po osazení výztuží a I profilů 

probíhat bezprostředně bez časových prodlev. Je třeba dbát na správnou konzistenci směsi a 

zamezit rozpojení směsi nárazy do výztužných košů a zeminy.  
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 Výroba, doprava a ukládání směsi do vrtů musí vyhovovat požadavkům normy  

Převzetí každé dodávky provede pověřená osoba, která provede kontrolu kvality 

materiálu, shodu dodávky s fakturovaným množstvím a souhlas dodávky s objednávkou. O 

převzetí každé dodávky se provede zápis do knihy dodávek. Typové listy materiálů se archivují 

dle pokynů v kontrolním a zkušebním plánu.  

 

ČSN EN 206. 

2.2. Výztuž 

Ocel třídy 10 505R, armokoše dopravovány zhotovené na stavbu z prutů průměru 8 mm 

pro záporové pažení, 12 mm pro založení objektu 

Jedná se o celkem 38 ks armokošů pro záporové pažení pro vrty 630 mm, délky 9 m, 

11 ks armokošů pro založení budovy pro vrty průměru 630 mm, délky 5 m a 25 ks armokošů 

pro průměr vrtu 900 mm, délky 5 m. Celkem se jedná o 8 699 kg.  

 

I profily pro záporové pažení, délky profilů 9 m, velikosti profilu 160. 

Výpis materiálu viz Položkový rozpočet. 

 Jedná se celkem o 38 ks I 160 profilů, celková hmotnost 6 459 kg.  

Doprava a skladování 

Ocelové prvky budou na stavbu dováženy v minimálním předstihu 1 den. Navrženo je 

složení z nákladního auta s návěsem specifikovaného v Návrhu hlavních stavebních strojů a 

mechanismů, uložení materiálů na zpevněnou skládku vybudovanou ze silničních panelů a 

jejich následné zapracování do konstrukcí. Při skladování prvků je důležitá správná 

manipulace, vázání armokošů za navržená místa, zamezení průhybů při skladování a vytváření 

vnějších zatížení, na která nejsou prvky dimenzovány. Podkládání ocelových prvků bude 

zajištěno dřevěnými hranoly po vzdálenosti maximálně 2 m. Každý ocelový prvek musí mít 

typový štítek, prvky stejného typu budou skladovány pohromadě. Převzetí každé dodávky 

provede pověřená osoba, která provede kontrolu kvality materiálu, shodu dodávky 

s fakturovaným množstvím a souhlas dodávky s objednávkou. O převzetí každé dodávky se 

provede zápis do knihy dodávek. Typové listy materiálů se archivují dle pokynů v kontrolním a 

zkušebním plánu.  
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3. Převzetí pracovišt ě 

Etapa provádění vrtaných pilot pro záporové pažení a založení objektu smí započít 

pouze tehdy, bylo- li staveniště předáno hlavním zhotovitelem zhotoviteli dané etapy. 

Pracoviště bude překontrolováno stavbyvedoucím zhotovitele dané etapy. Součástí předání 

musí být vytyčené inženýrské sítě vyskytující se na staveništi včetně jejich ochranných pásem 

a zaměření geodetické sítě. Za jejich porušení zhotovitel dané etapy, po podepsání dokumentu 

dílčího předání staveniště a zápisem do stavebního deníku, zhotovitel etapy zodpovídá. Dále 

budou předány přípojná místa elektrických energií a vody, popřípadě, jsou-li již vyhotovené, 

staveništní přípojky. V případě nesrovnalostí mezi předávaným stavem specifikovaným 

v dokumentu předání staveniště nebo v zápisu ve stavebním deníku a realitou je zhotovitel 

dané etapy tuto skutečnost před podpisem dokumentu s hlavním zhotovitelem hlavnímu 

zhotoviteli oznámit. Hlavní zhotovitel je povinen napravit skutečnost nebo zápis předávaného 

stavu staveniště.  
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4. Pracovní podmínky 

4.1. Zařízení staveništ ě 

V době provádění pilotovacích prací pro záporové pažení bude prováděno taktéž 

oplocení objektu, zřizování zpevněných komunikací a buněk zařízení staveniště. Výška 

oplocení a specifikace buněk je popsána v Technologické zprávě ke stavebně 

technologickému projektu, konkrétně se jedná o bod 8. Zařízení staveniště. Na oplocení 

staveniště budou umístěny zákazové a příkazové cedule Zákaz vstupu nepovolaným osobám, 

Zákaz kouření, Povinnost nosit ochrannou helmu, obuv a výstražnou vestu.  

  Pohyb po staveništi je dovolen pouze osobám na staveništi pracujících pod 

zhotovitelskými firmami a smluvně zavázaní pracovníci technického dozoru investora a 

investor. Vstup cizích osob musí být předem oznámen pověřené osobě hlavního zhotovitele, 

např. stavbyvedoucí. Ten může vstup cizích osob zakázat nebo povolit v daných případech, 

které urči. Cizí osoby musí být před vstupem na staveniště seznámeny se zásadami 

bezpečnosti práce a místních pravidlech. Toto seznámení stvrdí podpisem do knihy BOZP.  

 Objekty zařízení staveniště jako jsou stavební buňky, skládky, zpevněné plochy, 

přípojky energií a vody jsou taktéž specifikovány v Technologické zprávě ke stavebně 

technologickému projektu, konkrétně se jedná o bod 8. 

4.2. Připravenost 

Provádění vrtaných pilot pro záporovou stěnu předchází přípravné zemní práce, jako 

jsou vyčištění staveniště od náletových dřevin a skrývka ornice. Tyto musí být před započetím 

provádění vrtaných pilot dokončeny. Doporučuje se výškové zaměření terénu po provedení 

skrývky. 

Provádění vrtaných pilot pro založení objektu předchází výkopové práce a osazování 

výdřevy mezi I profily. Tyto práce musí být taktéž dokončeny. Zároveň je třeba provést 

štěrkopískový polštář dle návrhu pro pojezd vrtné plošiny po rozrušené zemině.  

Hmotnost vrtací soupravy je 49,5 t, proto musí být únosnost podkladu minimálně 45 

MPa. 

4.3. Teploty 

Optimální teploty pro ukládání betonové směsi jsou 15-25°C. Při vyšších teplotách je 

nutno zamezit odpařování vody z betonu jeho zakrytím vlhkými tkaninami nebo folií. Při 

betonáži, kdy je teplota vzduchu nižší než 5°C, je nutno v betonárce do betonu přidávat teplou 

vodu popř. zvýšit obsah cementu/použít kvalitnější cement o jednu třídu, nebo přidat 
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plastifikátory urychlující hydrataci a následné tuhnutí betonu. Řidiči autodomíchávačů sníží za 

teplot pod 5°C otáčky bubnu na minimum, aby nedocházelo k ochlazování betonové směsi o 

povrch bubnu. Při průměrných teplotách pod -10°C bude betonáž odložena.    

4.4. Podmínky prací 

Pracovníci budou vyhovovat podmínkám určeným v příloze KZP, bod kontrola 

pracovníků. Bezpečnost práce se bude řídit dle NV 591/2006sb o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle 362/2005sb o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Provoz strojů se bude řídit požadavky uvedenými v NV 

591/2006 Sb. přílohy 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Pracovní doby se budou řídit Zákoníkem 

práce, tj. zákon č. 65/1965 Sb. 
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5. Personální obsazení 

Složení pracovní čety pro etapu vrtaných pilot:  

- Vrtmistr (osvědčení o provádění vrtaných pilot, strojní průkaz pro vrtnou soupravu) 

- Řidič autodomíchávače (profesní osvědčení) 

- Řidič autočerpadla (strojní průkaz autočerpadla) 

- Řidič nakladače (strojní průkaz nakladače) 

- Řidič nákladního auta (profesní osvědčení) 

- Jeřábník (jeřábnický průkaz) 

- Pracovník betonáže  

- Pomocný stavební dělník (vazačský průkaz) 
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6. Stroje a pracovní pom ůcky 

Navržené stroje odpovídají svými vlastnostmi požadavkům dané etapy, jsou dostatečně 

dimenzovány na činnosti, pro které jsou určené. Je zakázáno stroje používat k jiným účelům, 

než ke kterým jsou navrženy. Stroje musí svým technickým stavem vyhovovat požadavkům 

bezpečnosti práce a daným předpisům. Specifikace použitých strojů se nachází v bodu Návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

6.1. Velké stroje:  

- Vrtací souprava BAUER BG 15H 

-vrty pilot, vrtákem 630 mm a 900 mm 

- Autodomíchávač Stetter AM 8 C  

-doprava betonové směsi na stavbu 

- Autočerpadlo Schwing Stetter S 36 SX 

-doprava betonové směsi do pilot pro vlastní stavbu 

- Tažná souprava s návěsem pro přepravu nadrozměrných nákladů Goldhofer 

-přeprava vrtné plošiny 

- Traktorbagr Caterpillar 428F  

-nakládání vytěžené zeminy vrtnou soupravou 

- Nákladní auto T815 6 x 6  

-odvoz zeminy  

- Tahač s návěsem Mercedes-Benz ACTROS 1846 LS 

-doprava I 160 profilů a armokošů na stavbu        

6.2. Malé stroje:  

- Totální stanice SOKKIA FX  

-zaměření výkopu a polohy pilot 

6.3. Ochranné pom ůcky: 

Rukavice, reflexní vesta, přilba, respirátor 

6.4. Ostatní:  

Betonovací roura pro ukládání betonové směsi do piloty, lopata, krumpáč, kladívko, 

vodováha, provázek, hřebíky, kolíky, zednická lžíce, metr, pásmo, značkovací spreje, 

olovnice, měřičská tyč 
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7. Pracovní postup 

7.1. Zhutn ění zeminy 

Po dokončení předcházejících prací a jejich kontrole je možné přejít k etapě vrtaných 

pilot. Vlastní vrtací práce bude předcházet zaměření a vytyčení polohy vrtů. Po začištění 

pilotovací roviny se provede zkouška zhutnění zeminy pro pojezd vrtné plošiny na minimální 

pevnost 45 MPa, v případě nižší pevnosti zeminy, než která je vyžadována, se provede stejně 

jako v případě provádění pilot pro založení objektu štěrkopískový polštář o tloušťce 150 mm. 

První pilotovací úroveň bude na hodnotě upraveného terénu po skrývce -0,100 = 239,8 m n. m. 

(BpV).  

7.2. Vrtací práce a odvoz zeminy 

Na stavbě bude probíhat vrtání pilot o průměrech 630 mm pro etapu pažících stěn a 

900 mm pro etapu pilot sloužících pro založení objektu. Ty budou prováděny z kóty -3,660 = 

236,240 m n. m. (BpV) po provedení výkopu stavební jámy a provedení záporového pažení. 

Před zahájením prací na pilotách pro založení objektu je třeba provést násyp ze štěrkopísku. 

Tloušťka násypu bude 150 mm a bude zhutněn ručním válcem, doprava štěrkopísku bude 

zajištěna navrženými nákladními auty ze stejné skládky, do které se odvážela vytěžená 

zemina. Rozprostření štěrku bude provedeno pomocí traktorbagru. Poté se provede vytyčení 

polohy pilot. Celkem bude zhotoveno 11 pilot průměru 630 mm a délky 5 m a 25 pilot průměru 

900 mm a délky 5 m.  

Pažení, armování a betonáž je popsána v následujících odstavcích pracovního postupu. 

Předpokládáme soudržnou zeminu, bez výskytu podzemní vody. Navrhuje se tedy provádění 

pilot bez použití ocelových pažnic. Vycházíme z geologického průzkumu, z kterého vychází 

stupeň konzistence IC v rozmezí 0,5-0,75, tzn. u soudržných zemin konzistence tuhá a zároveň 

index relativní ulehlosti ID v hodnotách 0,65 – 0,85, tzn. u nesoudržných zemin konzistenci 

ulehlou. Při vlastním vrtání, je třeba stále kontrolovat stav zeminy, její soudržnost a pronikání 

spodní vody, i když nebyla inženýrskogeologickými průzkumy potvrzena. V případě hroucení 

vrtu, je třeba jej neprodleně zapažit. Při tvorbě kaveren u hlavy vrtu, je možné navrhnout 

pažení jedním pažícím dílcem o délce cca 2,5 m tzv. úvodní pažnicí. Zamezí se tím borcení 

zeminy rozrušené povětrnostními vlivy případně hroucení zemin porušených staveništním 

provozem a zároveň tato úvodní pažnice bude sloužit pro vedení vrtného nástroje při jeho 

zavádění a vytahování z vrtu. Vrtná souprava bude mít jako pracovní nástroj vrtný šnek (spirál), 

nebo vrtný hrnec (šapu). 

Po zhotovení vrtu na projektovanou délku, viz. PD, je třeba neprodleně, nejpozději 

v jedné směně, osadit armokoše do vrtu a zahájit betonáž. Pokud není toto realizačně možné, 
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provede se pilota na délku kratší minimálně o 1,5 m a tento zbytek piloty se vyvrtá 

bezprostředně před betonáží. Dále je třeba dočistit dno piloty pomalým otáčením vrtného 

nástroje, nebo použít tzv čistící šapu, která má rovné dno. V případě vrtání spirálem je třeba 

použít nástroj s klapkami bez centrátoru, který by narušil dno piloty.  

Minimální hloubky vrtů jsou dány statickým návrhem, za jejich dodržení odpovídá 

vrtmistr, piloty jsou navrženy jako plovoucí. Hloubka a svislost vrtu bude měřena dle přístrojů 

ve vrtné soupravě. Dovolené odchylky viz příloha Kontrolní a zkušební plán. Vrtání pilot bude 

probíhat rotačně náběrovým vrtáním vrtáky nebo šapou. Pažení vrtů se neuvažuje, v místě 

prováděných vrtů a po jejich hloubce se nevyskytuje hladina podzemní vody a zemina jako 

taková vykazuje dostatečnou ulehlost a stabilitu. Použití pažení, nebo rozepření, se doporučuje 

pouze u hlavy vrtu, pro správné navedení vrtáku při každém následujícím spuštění do vrtu. 

Přeruší-li se vrtání na dobu delší než 6 hodin, je nutno pilotu prohloubit o dva průměry vrtu, 

minimálně však o 1,5m. Vytěžená zemina bude pomocí traktorbagru nakládána přímo na 

nákladní auto a odvážena na skládku mimo staveniště dokud to bude možné. V době, kdy 

budou provedeny všechny piloty kromě, těch, které se nacházejí v prostoru sjezdu do stavební 

jámy, se sjezd otěží a následná těžba zeminy bude probíhat vanovými kontejnery, které budou 

z jámy vytaženy pomocí věžového nebo mobilního jeřábu (dle aktuální situace na stavbě) a 

odvezeny nákladními auty s nástavbou pro převoz kontejnerů dle návrhu hlavních stavebních 

strojů a mechanismů. 

7.3. Osazení výztuže a I profil ů záporového pažení 

Osazení armokoše bude probíhat pomocí navijáku vrtné plošiny, popřípadě z mobilního 

jeřábu, armokoše budou vyhotoveny v armovně předem a na stavbu přivezeny v jednom kuse. 

Uvázání armokoše bude konzultováno se statikem a armokoše by měly být na tuto situaci 

dimenzovány s připravenými místy k uvázání vázacích prostředků. Minimální krytí výztuže 

v armokoši je 60 mm, neurčí-li projektant jinak, bude zajištěno centrátoru osazenými na 

vodorovných prutech armokoše. Osazení armokošů do vrtů bude kontrolováno geodetickým 

zaměřením, jak směrovým tak výškovým. Odchylky od svislé osy jsou u všech pilot maximálně 

50mm viz Kontrolní a zkušební plán. Armokoše budou vyrobeny z betonářské výztuže typu 

10505R. I profily budou do vrtů osazeny bezprostředně po betonáži do čerstvého betonu.  

7.4. Betonáž pilot 

Betonáž pilot bude probíhat pomocí autodomíchávače pro etapu pažících stěn a 

pomocí stacionárního jeřábu pro etapu pilot založení objektu. Specifikace betonu musí 

vyhovovat těmto požadavkům nebo lepší: C25/30, XC2, S3-S4. Pro kontrolu kvality 

dodávaného betonu budou prováděny odběry betonu a to 3 ks vzorků z prvních tří pilot 
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betonovaných na staveništi, posléze 3 ks vzorků z dalších pěti pilot a poté 3 ks vzorků na 

každých 75 m3 betonu.   

Betonáž pilot je vhodné provádět co nejdříve po zhotovení vrtu a osazení armokoše, 

nutností je provádění vrtu a betonáže v jedné směně, nejdéle 8 hodin po zhotovení vrtu piloty. 

Každá pilota se betonuje najednou a bez prostojů. Betonová směs se do vrtu ukládá pomocí 

betonovací roury šířky minimálně 150 mm nebo šestinásobku průměru kameniva (větší 

z hodnot je rozhodující), čímž se zamezí rozmísení betonové směsi při betonáži o armokoš a 

stěny vrtu. V případě betonáže pilot pro založení objektu bude betonáž provedena pomocí 

autočerpadla. Hlava piloty bude přebetonována nad projektovanou úroveň a po vytvrdnutí 

betonu a odkopání zeminy bude začištěna na výšku dle PD. Podmínky betonáže viz bod 4.3. 

tohoto TP. Po zatuhnutí betonu ve vrtech záporového pažení (minimální dobu pro nárůst 80% 

pevnosti určí projektant dle druhu navrženého betonu) se začne výkopovými pracemi a 

osazováním výdřevy. Po dokončení výkopových prací bude proveden polštář ze štěrkopísku 

dle předchozího popisu, provedení pilot pro založení objektu, osazení armokošů a betonáž se 

stejnými náležitostmi a požadavky jako při provádění pilot pro pažící konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr. 71 - Schéma provádění vrtaných pilot]   
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8. Jakost a kontrola kvality 

Jednotlivé body kontrol jsou rozepsány v Kontrolním a zkušebním plánu. 

8.1. Vstupní kontrola 

- Předání a převzetí staveniště pro danou etapu a případná kontrola nápravných opatření 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola Vytyčení sítí a přípojek 

- Kontrola materiálu – ocel 

- Kontrola materiálu – beton 

- Kontrola strojů a nástrojů 

8.2. Meziopera ční kontrola 

- Zemní práce 

- Vytyčení pilot 

- Výkopová jáma – podmínky pro pojezd plošiny 

- Odvodnění výkopu 

- Kontrola provádění vrtů 

- Inženýrskogeologický průzkum 

- Osazení výztuže 

- Provádění betonáže 

8.3. Výstupní kontrola  

- Provedení dle PD  

- Ošetřování betonu 

- Provedení pilot 

- Zatěžovací zkoušky 

Soupis dovolených odchylek:  

- vodorovná odchylka ve zhlaví I 160 pažícího profilu +/- 50 mm 

- mezní odchylka výšky hlavy piloty ± 20 mm 

- umístění nosných prutů armokošů ± 30 mm 

- délka nosné výztuže ± ø výztuže 

- výšková odchylka umístění výztuže ke zhlaví piloty ± 50 mm 

- dovolená mezní vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu  
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V případě zjištění překážky ve vrtu, popř. neshody s geotechnickými a 

hydrogeologickými předpoklady se postupuje dle ČSN EN 1536, změny v provádění budou 

konzultovány s projektantem a geotechnikem, poté budou podány k vyjádření TDI. 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Obecné požadavky 

Zajištění staveniště 

Staveniště bude oploceno proti vstupu cizích osob plným plechovým plotem výšky 

minimálně 1,8 m. Otvory, prohlubně a obecně místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob bude 

zajištěno buď zakrytím deskami, nebo zřízením dočasného zábradlí příslušných parametrů. 

Přístupové cesty budou provedeny v maximálním sklonu 15° (maximální sklon pro sjezd vrtné 

soupravy je 15°), musí být udržovány čisté a průjezdné/průchozí. Pracovníci nesmí vstupovat 

do pracovního prostoru strojů, nebo ohrožovat svým jednáním ostatní zaměstnance. U vstupů 

a vjezdů na staveniště budou osazeny příkazové a zákazové tabule zákaz kouření, zákaz 

vstupu nepovolaným osobám, povinnost nosit ochrannou přilbu, výstražnou vestu, pracovní 

oděv a obuv.  

Rozvody energií 

Přípojky elektrické energie a vody budou provedena dle platných norem a používána 

tak, aby na stavbě nevzniklo ohrožení jiných osob a pracovníků, například úraz elektrickým 

proudem. Dimenzování přípojek je provedeno dle předpokládaného využití na staveništi. 

Každá rozvodná skříň, která bude na staveništi umístěna, musí vlastnit hlavní vypínač 

elektrické energie, který bude snadno přístupný, viditelný a zabezpečen proti neoprávněné 

manipulaci. O jeho umístění musí být prokazatelně srozuměny všichni pracovníci pohybující se 

na staveništi. V případě ukončení prací na staveništi budou všechna elektrická zařízení 

vypnuta a zabezpečena proti krádeži. 

Zajištění staveništních ploch 

Venkovní plochy staveniště budou v pravidelných intervalech kontrolovány. Materiál a 

nářadí bude skladován dle pokynů výrobce s ohledem na možnosti staveniště v plechových 

kontejnerech, v ostatních případech na venkovních skládkách tak, aby nebylo ohroženo zdraví 

fyzických osob, majetku a životního prostředí.  

Obsluha stroj ů a strojních za řízení  

Obsluha strojů a strojních zařízení musí být seznámena s obsluhou strojů a s místními 

podmínkami na staveništi, polohou přípojek a inženýrských sítí, umístěním hasicích přístrojů a 

výskytem rizik. Obsluha strojů zodpovídá za manipulaci se strojem a za zajištění bezpečnosti 
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ve všech provozních fázích stroje. Pokud je stroj vybaven patkami a stabilizátory, je obsluha 

povinna je použít před započetím pracovní činnosti stroje. Stejně tak je povinnost obsluhy stroj 

při odstavení mechanicky zajistit proti pohybu na dostatečně únosné ploše. Pokud se stavební 

stroje budou pohybovat po veřejných komunikacích, je povinností obsluhy používat zvláštní 

výstražné oranžové světlo je-li jím stroj vybaven. Obsluha stroje dále je povinna zaznamenat 

závady zjištěné při používání stroje do strojního deníku a v případně se závadami seznámit 

nadřízenou osobu a osobu střídající se na tomto stroji. V případě opuštění obsluhy pracovní 

kabinu stroje, je obsluha povinna zajistit stroj proti pohybu, v případě ukončení práce je 

povinna zabezpečit stroj proti krádeži vhodnými a dostupnými prostředky, minimálně 

uzamčením kabiny stroje. Stroj musí být odstaven v místě, kde nebude bránit ostatním pracím 

na staveništi a toto místo bude vykazovat dostatečnou stabilitu pro zatížení strojem. 

Přeprava strojů bude prováděna dle pokynů výrobce k daným mechanismům. Při 

přepravování stroje na návěsu, se v kabině stroje ani na ložné ploše návěsu nebude nikdo 

pohybovat. Stroje přepravované na návěsu je třeba zajistit proti pohybu uchycením za 

navržená místa dle návodu k obsluze k přepravnímu zařízení. Mechanismy a příslušenství 

stroje budou složeny v přepravní poloze. Při nakládce a vykládce stroje z návěsu je zakázáno 

se pohybovat v ohroženém prostoru případného pádu stroje. Pro nakládku a vykládku stroje 

bude určen pracovník, který obsluhu nakládaného stroje bude navigovat na návěs. Tato osoba 

musí stát v zorném poli pracovníka obsluhy nakládaného stroje a zároveň mimo rizikovou 

zónu. Při nakládce a vykládce je návěs a tažné vozidlo zabezpečeno proti pohybu, na rovné 

ploše s dostatečnou únosností. Osoby pracující v blízkosti strojů jsou povinny v případě 

výskytu nadměrného hluku používat chrániče sluchu. Taktéž se nedoporučuje dlouhodobé 

setrvaní v blízkosti stroje z důvodu výskytu výfukových plynů.  

Před započetím prací obsluha provede vizuální kontrolu stroje a jeho funkčních částí, o 

provedení kontroly provede zápis do deníku stroje včetně případných závad a poškození. Po 

ukončení prací musí být stroj nebo zařízení zajištěno proti samovolnému pohybu popř. 

neoprávněnému užití cizí osobou. Každá souprava je osazena hasicím práškovým přístrojem 

hmotnost 6kg, v případě výkonu nad 200kw dvěma.  

Stroje pro provádění vrtaných pilot  

Obsluha vrtací soupravy je povinna kontrolovat naklonění plošiny při pojíždění na 

staveništi. Je třeba vyvarovat se nakloněním větším, než dovoluje výrobce. Vzhledem 

k hmotnosti plošiny je taktéž třeba dbát pohybu pouze po dostatečně únosné zemině. 

V pracovní poloze je třeba dbát na polohu nadzemních vedení, plošina má výšku 18 m a hrozí 

jejich poškození pohybem stroje. Při provádění vrtů pro piloty bude plošina stát na vodorovném 

podkladu. Je zakázáno pracovníkům vyskytovat se v pracovním okruhu stroje. Při nakládce a 

vykládce platí obecná pravidla pro dodržení bezpečnosti viz. výše. Obsluha stroje nezapočne 
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práce, pokud se v blízkosti stroje budou vyskytovat ostatní pracovníci. Před pohybem stroje je 

obsluha povinna mít přehled o ostatních pracovnících, v opačném případě nesmí pohyb 

započít.  

Nákladní auta a traktorbagr, nakládající vytěženou zeminu od vrtné soupravy, jsou 

povinny dodržovat odstupové vzdálenosti od vrtné plošiny. Taktéž je třeba dbát na používání 

strojů pouze k jejich účelu a provozovat stroje v možnostech jejich specifikací daných 

výrobcem. 

Stroje pro práci s betonovou směsí 

Obsluha autodomíchávače je povinna před vlastní jízdou vozidla zkontrolovat zajištění 

bubnu do přepravní polohy, popřípadě toto učinit. Při ukládání betonové směsi se obsluha se 

strojem musí pohybovat pouze po takových površích, které stroj ze své specifikace dokáže 

obsáhnout. Dbát na maximální sklony a naklonění stroje a pohybem po staveništi neohrozit 

bezpečnost ostatních pracovníků na pracovišti působících.  

Obsluha autočerpadla odpovídá za správné zapatkování autočerpadla na dostatečně 

únosném podkladu, popřípadě za použití roznášecích desek. Dále za umístění a vedení hadic 

dopravního potrubí a manipulaci se strojem. S ramenem autočerpadla musí pohybovat tak, aby 

nebyly ohroženy na bezpečnosti ostatní osoby pohybující se na staveništi, stejně tak případné 

nadzemní vedení a majetek třetích osob. O vyústění potrubí se bude starat pověřená osoba, 

která zajistí dohled a manipulaci tak, aby riziko poranění ostatních pracovníků vyvolané náhlým 

pohybem koncové čísti ramene při dopravování betonové směsi bylo minimalizováno. Při 

čerpání vznikají dynamické rázy od pohybu pístů čerpadla. Rameno autočerpadla neslouží ke 

zdvihání břemen. Pohyb autočerpadla lze zahájit pouze v přepravní poloze, se složeným 

ramenem a zasunutými podporami.  

Bezpečnostní opatření v případě jeřábů 

V případě práce zdvihacích zařízení platí: 

- Pod zdvihanými břemeny nesmí nikdo procházet, ani se zdržovat v jejich těsné 

blízkosti vyjma uvázání břemena a ustálení břemena u předpokládaného místa 

složení.  

- Vázání těchto břemen provádí pouze osoba s průkazem Vazač břemen, který je 

zodpovědný za uvázání břemene, započetí pohybu s břemenem a signalizaci 

jeřábníkovi. 

- Při manipulaci s břemeny je zakázáno na ně vstupovat, popřípadě na ně odkládat 

pracovní nástroje, nářadí, materiál a jiné předměty ke zdvihání přímo neurčené. 
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Zajištění pracoviště proti pádu osob 

Proti pádu osob budou všechny prostory s výškovým rozdílem větším než 1,5 m 

opatřeny zábradlím zabraňujícím pádu osob dle vyhlášky 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. Zábradlí se bude skládat z horní tyče a zarážky u terénu (ochranné lišty) o výšce 

minimálně 0,15 m. Prostor mezi horní tyčí a zarážkou u terénu bude zajištěn proti propadnutí 

osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 

místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 

1,1 m nad podlahou. Vzhledem k technologické náročnosti vrtaných pilot se vrty nemohou nijak 

opatřit zábradlím. Z toho důvodu budou přijata náhradní bezpečnostní opatření, tj. použití 

vázacích prostředků pro pracovníky, kteří se budou bezprostředně u vrtu pohybovat. Smí být 

použity pouze OOPP, které budou vyhovovat zvláštním právním předpisům. Pracovníci jsou 

před použitím těchto OOPP povinni provést kontrolu. Jde o kompletnost, funkčnost a celistvost 

prostředků. Pracovníci užívají zvláštní OOPP musí být s jejich funkcí a používáním seznámeni 

proškolením. V případě nutnosti provedení první pomoci, bude v buňce takto označené 

uloženo vybavení k první pomoci potřebné dle zvláštního právního předpisu. 

Žebříky   

Žebříky budou ve stavební jámě použity v počtu minimálně dvou kusů. Budou sloužit 

pouze k dopravě pracovníků z a do jámy, nepředpokládá se z nich provádění stavebních prací. 

Při pohybu pracovníků po žebřících musí být pracovníci otočeni čelem k žebříku. Po žebříku 

smí být vynášena a snášena břemena o maximální hmotnosti 15 kg, pokud není zvláštním 

místním předpisem stanoveno jinak. Po žebříku není dovoleno pohybu dvou osob zároveň. 

Žebříky pro pohyb osob musí horním koncem přesahovat výstupovou hranu o více než 1,1 m. 

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor minimálně 0,18 

m, u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován prostor minimálně 0,6 m. Přenosné 

žebříky musí být postaveny na stabilním a nepohyblivém podkladu tak, aby byl žebřík svisle a 

příčle vodorovné. U těchto žebříku je třeba použití protiskluzných konců (botiček) a nebo jiným 

zajištěním proti podklouznutí žebříku. Pracovníci nesmí provádět činnosti na žebříku, pokud 

jejich vzdálenost chodidel od konce žebříku je menší než 0,8 m u opřeného žebříku a 0,5 m u 

dvojitého.  

 

 

 

 

 



148 
 

Předpisy pro BoZ: 

- NV 591/2006 Sb.  

Příloha 1 – požadavky na zajištění staveniště 

Příloha 2 – bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí n a staveništi 

Příloha 3 – zásady na organizaci práce a pracovní postupy 

- Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

- NV 378/2001 Sb. – bližší požadavky na běžný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

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

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- ČSN EN 791 – vrtné soupravy – bezpečnost 

- ČSN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 

- ČSN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – stroje pro zemní práce 

- ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práci – bezpečnost 
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10. Ekologie 

Při etapě provádění vrtaných pilot bude na staveništi oproti normálu zvýšený hluk a 

prašnost. Za dostatečné protihlukové opatření se v tomto případě považuje použití plného 

plechového plotu kolem celého areálu staveniště. Zvýšená prašnost bude v letních měsících 

eliminována skrápěním dopravních cest a snížení rychlosti vozidel pohybujících se po 

staveništi. Nepracující stroje nebudou stát se zapnutými motory pro omezení emisí 

skleníkových plynů. 

Materiály použité na stavbě splňují technologické a hygienické parametry dle platných 

zákonů a norem pro stavební výrobu. Při nakládání s odpady bude postupováno dle zákonu č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Vzniklý odpad bude tříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb., konkrétně dle 

Katalogu odpadů z této vyhlášky. Dále dle vyhlášky 383/2001 Sb. bude s odpady nakládáno a 

též určí způsob jejich evidence. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci budou 

očištěna od bláta. Všechny práce budou prováděny s ohledem na úniky nebezpečných látek do 

vodních toků, podzemních vod a znečištění půd.  

Zatřídění odpadů dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.:  

Druh odpadu:    Nebezpečný:   Zp. Likvidace: 

17 01 01-Beton    Ne   Skládka stav. materiálů 

17 02 01-Dřevo    Ne   Spalovna 

17 02 03-Plasty    Ne   Skládka odpadu 

17 04 05-Železo a ocel   Ne   Sběrné suroviny 

20 02 02- Zemina a kameny   Ne   Skládka stav. materiálů 

20 03 01-Směsný komunální odpad   Ne   Skládka odpadu 
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- ČSN EN 791+A1 - Vrtné soupravy – Bezpečnost 

- NV 378/2001 Sb. – bližší požadavky na běžný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

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

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- ČSN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 

- ČSN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – stroje pro zemní práce 

- ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práci - bezpečnost 

- Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
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1. Zkratky 

HSV-hlavní stavbyvedoucí, PSV-pomocný stavbyvedoucí, TDI-technicky dozor 

investora, S-specialista, SD-zápis do stavebního deníku, DL-dodací list,  

P-protokol, PD-projektová dokumentace 
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2. Seznam norem a p ředpis ů 

ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí (7.1988) 

ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 - ČSN 73 6133 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010 

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců, únor 1994 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 

ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu – Části 1-7, říjen 2010 

ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:přesnost 

osazení, prosinec 1992 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, duben 1995 

ČSN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 

ČSN 73 2028 Voda pro výrobu betonu, červen 2003 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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3. Popis provád ění kontrol – Provád ění vrtaných pilot 

3.1. Vstupní kontroly: 

3.1.1. Kontrola PD 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

Kontrolujeme: 

- správnost a kompletnost platné projektové dokumentace  

- projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 

objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 

zápis do stavebního deníku. Obsah PD dle 499/2006 sb. Obsah projektové 

dokumentace: 

 

Technická zpráva 

- popis systému a materiálové řešení 

- popis řešení specifických detailů 

3.1.2. Vytyčení stávajících sítí a přípojek 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Dle ČSN 73 6005  

- Kontrolujeme:  

- vytyčení všech stávajících přípojek dle PD a dle zaměření geodetem, kontrola 

směrového zanesení sítí, přeměření pásmem. Vyznačení spreji.   

3.1.3. Kontrola pracovníků 

Dle ČSN EN 287-1/04 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme:  

- svářečské zkoušky (dle ČSN EN 12732, ČSN EN 287 - 1/04) 

- profesní průkazy řidičů (dle zákona 347/2007 Sb. a dle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/59/ES) 

- strojní průkazy stavebních strojů (v souladu s vyhláškou č. 77/1965 Sb.) 

- Osvědčení o získání dílčí kvalifikace Vazačské práce (kód 41- 032-E), podle § 9 a 11 

zákona č.179/2006 Sb 

- proškolení jednotlivých pracovníků dle jimi prováděné činnosti při pilotovacích 

pracích, seznámení s riziky při práci a proškolení BoZP dle NV č. 361/2007 Sb. 
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3.1.4. Kontrola materiálu - ocel 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme: 

Dle ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí  

Kontrolujeme: 

- množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD. Kontrolujeme 

atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádět 

žádné zkoušky. Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem 

vložky, množstvím a vahou svazku. Kontroluje se kvalita popř. míra poškození.  

- Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám výrobců, vždy je ale nutno 

výztuže podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. Všechny dodací listy musí být 

archivovány. 

3.1.5. Kontrola materiálu - beton 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu 

 ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

Kontrolujeme:  

- Dodací list  - čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, 

konzistence, přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – označení.  

- Atest betonárky  

- Množství dodané směsi 

Zkouška Konzistence – Sednutí kužele – požadujeme S3-S4 

Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku 

potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní deska se navlhči a položí na rovinou plochu. 

Forma se plní ve 3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 

vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, Forma kužele se potom 

odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku sednutí kužele v 

mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku 

 
Stupeň konzistence a sednutí kužele 

S1 10 - 40 mm 

S2 50 - 90 mm 

S3 100 - 150 mm 

S4 160 - 210 mm 

S5 > 220 mm 
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3.1.6. Stroje a nástroje 

Dle pokynů výrobce, servisních intervalů 

Kontrolu provádí: Mistr, obsluha stroje 

Kontrolujeme: 

- poškození používaných pracovních strojů a pomůcek před započetím používání 

stroje  

- funkčnost jednotlivých dílů strojů, nepoškozenost elektroinstalací, ochranných krytů 

atd.  

- vyhovující četnost servisních prohlídek 

3.2. Meziopera ční kontroly: 

3.2.1. Kontrola zemních prací 

Dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN 73 3050-ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, G 

Kontrolujeme: 

-  dosaženou výška a rovinnost pilotovací úrovně dle ČSN 73 3050, rovinnost pak na 

3m lati +30mm a -50mm s hloubkou prohlubně maximálně 50mm.  

- začištění pilotovací úrovně a její konzistence.  

3.2.2. Kontrola vytyčení pilot 

Dle ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

Kontrolu provádí:  G, HSV 

Kontrolujeme:  

- polohu vytýčených středů pilot totální stanicí, kde od projektovaného středu piloty je 

přípustná odchylka 20mm v úrovni hlav pilot. Osy pilot jsou označeny pomocí 

ocelových kolíků délky 0,3m a průměru 20mm. 

3.2.3. Kontrola dna výkopové jámy-podmínky pojezdu vrtné soupravy 

Dle ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

Kontrolu provádí: HSV, S 

Kontrolujeme: 

- Zhutnění pilotovací roviny, minimální pevnost 45MPa, provedení tlakové zkoušky, 

vyhotovení protokolu o zkoušce. 
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3.2.4. Odvodnění výkopu 

Dle potřeby nebo PD 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme:  

- nutnost odvodnění výkopu drenážemi pod nebo dočasně umístěnými čerpadly v době 

provádění zemních prací. 

3.2.5. Kontrola provádění vrtů 

Dle ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

Kontrolu provádí:      vrtmistr, HSV 

Kontrolujeme:  

- Svislost vrtacího zařízení vodováhou, kterou přikládáme na plášť hydraulického 

motoru ve dvou na sebe kolmých směrech. Kontrolujeme dle potřeby, nejméně po 

odvrtu 1m vrtu. Dále kontrolujeme pohledem zavalování vrtu, vznik kavern, čistotu 

dna, průsak podzemní vody a její případné čerpání.  

- Mezní odchylka osy vrtu vzhledem k projektové dokumentaci smí být nejvýše 0,05xd, 

případně 5% nejmenší délky vrtu, nejvýše však 100mm.  

- Svislost vrtu – dovolená vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu. 

Odchylka osy pilot ve vodorovném směru je +/-15mm. Toto platí i u hloubení piloty 

drapákem. 

- Při provádění pilot metodou CFA se kontroluje svislost vrtacího zařízení stejným 

způsobem průběžně dle potřeby. Celý výrobní postup je elektronicky monitorován. 

3.2.6. Inženýrsko-geologický průzkum 

Dle ČSN 73 3050-ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

Kontrolu provádí:      HSV, TDI 

Kontrolujeme: 

- těženou zeminu a porovnáváme ji s předpoklady provedeného inženýrsko-

geologického průzkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. V případě jakýchkoli 

pochybností sjednáme nápravu povoláním geologa, který zhodnotí situaci a případně 

navrhne nápravná opatření. O těchto případných zjištěných odlišnostech a 

nápravných opatřeních musíme provést zápis do stavebního deníku, případně i 

nechat vyhotovit zvláštní protokol inženýrsko-geologickou firmou 
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3.2.7. Kontrola osazení výztuže 

Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Kontrolu provádí:        HSV 

 

Kontrolujeme: 

- svislost armokoše při usazování do vrtu, aby neodíral jeho stěny. Kontrolujeme 

správnost polohy armokošů, kde je dovolená odchylka ve vodorovném směru +/- 

30mm. 

- Při osazování prefabrikovaných pilot do vrtů se řídíme stejnými zásadami. 

3.2.8. Kontrola provádění betonáže 

Dle ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost 

ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu 

Kontrolu provádí:        HSV, PSV, TDI 

Kontrolujeme: 

- S betonováním se musí začít nejdéle do 8 hodin od vyvrtání vrtu. Kontrolujeme 

klimatické podmínky při betonáži. Betonáž bude probíhat v rozmezí teplot 5-25°C. 

Teplota betonu před uložením musí být +10°C. Kontrolujeme použití betonážní 

popřípadě sypákové roury v případě betonáže vrtu kam proniká podzemní voda. 

Kontrolujeme plynulost betonáže, maximální výšku shozu do roury, jakost betonové 

směsi, znečištění betonu zeminou a dosaženou výškovou úroveň hlavy piloty. 

- Kontrola tuhnutí betonu měřením penetračního odporu dle ČSN 73 1332 

- Kvalita betonu musí odpovídat:  Kontroluje se z dodacího listu množství betonové 

směsi, čas výroby, čas dodání a její specifikace (stupeň prostředí, konzistence, 

přísady, rychlost nárůstu pevnosti) z označení.  

- Doba transportu: 0-25°C =>90min, t<0°C =>45min, t>25°C =>45min. 

- Zkouška Konzistence – Sednutí kužele dle ČSN EN 12350-1 z počátku výroby 

z každého autodomíchávače, postupně z každého třetího a musí být minimálně 190-

210mm +/- 20mm. Případně je použita zkouška VeBe dle ČSN EN 12350-3, Stupeň 

zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 či Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5. Jeden 

z těchto postupů však musí být aplikován. Odeberou se zkušební vzorky pro pozdější 
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zkoušky krychelné pevnosti betonu v tlaku. Zkušební vzorek se odebere přibližně po 

0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Toto množství 

se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se (vibrátor, vibrační 

stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým 

druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v 

prostředí o teplotě cca 20°C±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné 

zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20°C± 

2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 

20°C±2°C. 

3.3. Výstupní kontroly: 

3.3.1. Ošetřování mladého betonu 

Dle ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Kontrolu provádí:      HSV, PSV 

Kontrolujeme: 

- Po odbednění je nutné mladý beton ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu 

hydratačního tepla, tj. minimálně 12 hodin, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší 

než 5 hodin a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než 5°C. Při snížení 

teplot pod hranici danou technologickým předpisem (5°C), je nutno beton udržovat v 

nejméně minimální teplotě. Toho dosáhneme použitím vytápěných stanů nebo 

překrytím fólií. Při vyhřívání betonu však nesmí docházet k vysušování jeho povrchu, 

tomu bude zabráněno ošetřením přípravkem (Novapor) nebo případně vlhčením. Při 

vlhčení povrchu je nutné dbát na to, aby teplota vody byla nad +5°C a teplota 

okolního prostředí také minimálně +5°C. 

3.3.2. Kontrola provedení pilot 

Dle ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

Kontrolu provádí:      HSV, G 

Kontrolujeme: 

-  výškové i směrové odchylky skutečného provedení pilot oproti projektu pomocí 

geodetického zaměření, kdy výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle 

projektové dokumentace +100mm a -50mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných 

prutů s odchylkou maximálně +/-30mm. Osa zhlaví piloty musí být +/-25mm od 
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projektované osy. Dále kontrolujeme správné začištění hlavy piloty a pevnost betonu 

na dříve odebraných vzorcích. Kontrolujeme i zhutnění betonu v pilotě ultrazvukem, 

kdy zjistíme dutiny a případné trhliny v pilotě. 

3.3.3. Zatěžovací zkoušky 

ČSN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006, ČSN EN 1536 Provádění 

speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

Kontrolu provádí:       HSV, S 

Kontrolujeme: 

- U statických zatěžovacích zkoušek kontrolujeme vyvozením zatížení hydraulickými 

lisy sedání zhotovené piloty a u dynamických zatěžovacích zkoušek pak měříme 

kmity, které snímáme v úrovni hlavy piloty při úderu břemene. Kvalitu piloty 

vyhodnotíme podle frekvence a amplitudy vzniklých kmitů. Výsledkem zatěžovacích 

zkoušek je protokol o jejich provedení.  
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Název stavby:     Sídlo firmy Snowboard Zezula 

Charakter stavby:     Novostavba 

Účel stavby:     Polyfunkční objekt 

Místo stavby:     Palackého třída, 621 00, Brno 

Kraj:      Jihomoravský 

Zatřídění dle JSKO:    812 Budova pro výrobu a služby 

 

Investor:     Snowboad Zezula, s.r.o. 

     Hudcova 309/2a, 621 00, Brno 

IČO:269 47 439 

DIČ: CZ 269 47 439 

 

Projektant:      ArchDesign s.r.o. 

     Sochorova 3178/23, 616 00, Brno 

IČ: 257 64 314 

DIČ: CZ 257 64 314 

 

Čísla dot čených parcel dle katastru nemovitostí:  

Brno - Královo Pole 611484: 1300/1, 1300/7, 1300/8, 408/1, 408/3, 412/3, 1300/5,  

1300/9, 411/2, 407/2, 399/2, 1300/10, 1299/1, 1300/21, 1300/22, 1300/14, 1300/23, 1300/20 

Brno - Řečkovice 611646: 1013/1, 1022/19 

 

Základní údaje:     Plocha pozemku – 1 647 m2 

Zastavěná plocha – 765,8 m2 

Počet nadzemních podlaží - 3 

Počet podzemních podlaží - 1 

 

Termín výstavby:   10/2010 – 10/2012 

 

Jedná se o objekt s nosným systémem provedeným z železobetonového monolitického 

sloupového skeletu, založeného na velkoprofilových vrtaných pilotách. Piloty jsou provedeny 

v průměrech 630 a 900 mm. Sloupy mají půdorysný rozměr 400 x 400 mm, délky od 2,79 m do 

4,5 m ve 3. NP. Ztužující konstrukce skeletu zastupuje výtahový šachta tvořící ztužující jádro 

objektu a plné železobetonové monolitické stěny. Konstrukce stropu tvoří monolitické desky ve 

všech podlažích v tloušťkách od 200 do 270 mm. Svislou dopravu v objektu zajišťuje 
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jednoramenné schodiště a výtah. V ostatních částech objektu je provedeno pouze výplňové 

zdivo s okenními otvory z betonových tvárnic Betong tl. 200 mm a monolitické stěny tvořící 

nadpraží tl. Taktéž 200 mm. Zastřešení objektu je provedeno plochou jednoplášťovou 

střechou, zateplenou EPS izolacemi. Hydroizolační funkci plní povlakové asfaltové pásy, na 

monolitické konstrukci bodově nataveny a na EPS mechanicky kotveny. Výška objektu je 

v nejvyšším bodě 13,5 m nad terénem. Obvodový plášť objektu je tvořen cementovláknitými 

deskami Cembrit Cembonit, pod kterými se nachází provětrávaná vzduchová mezera, difuzní 

folie a izolace z desek minerální vaty. Vnitřní povrchové úpravy se omezují na provedení 

protiprašných nátěrů stropů, schodišť a stěn popřípadě provedení sádrokartonových podhledů 

a příček.  
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2. MATERIÁLY 

Pro výpočet kubatur betonu, oceli a kladečského plánu bednění bylo zvolena stropní 

konstrukce pro 1. PP. Vzhledem k ekonomické bilanci pronájmu bednění je zvolen postup 

provádění vodorovných konstrukcí s jednou pracovní spárou.  

2.1. Beton 

Beton 

Železový C30/37, XC1, S3 

kubatura za strop 1. PP tl. 250 mm,  177,2 m3 

kubatura za strop 1. NP tl. 270 mm,   186,3 m3 

kubatura za strop 2. NP tl. 250 mm,  174,2 m3 

kubatura za střešní konstrukci tl. 200 mm,  144,2 m3 

Součet za vodorovné konstrukce   681,9 m3 

2.2. Ocelové prvky 

Výztuž desky a střešní konstrukce 

10 505 R (B500B) 

1.PP 100 kg / m3 x 177,2 =    17,7 t  

1.NP 100 kg / m3 x 186,3 =    18,6 t  

2.NP 100 kg / m3 x 174,2 =    17,4 t  

Střešní konstrukce 120 kg / m3 x 144,2 =  17,3 t  

Součet za vodorovné konstrukce   71,0 t 

2.3. Prvky bedn ění 

Bednění PERI MULTIFLEX a betonářské desky - Součty dle kladečského plánu pro  

první část stropní konstrukce 

Betonářská deska PERI Beto 1,25 x 2,5 m    106 ks 

Betonářská deska PERI Beto 1,25 x 2,3 m (řez)  2 ks 

Betonářská deska PERI Beto dořez    60 m2 - 35 ks 
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 Spodní nosníky 

Příhradový nosník GT 24 I délky 4,5 m   42 ks 

Příhradový nosník GT 24 I délky 3,3 m   20 ks 

Příhradový nosník GT 24 I délky 1,8 m   6 ks 

Příhradový nosník GT 24 I délky 1,5 m   4 ks 

Stojky  

Stojka PEP 20-500, poz     245 ks 

Stojka PEP 20-500, poz – pro odbednění   165 ks 

Křížová hlava poklesová 20/24,     88 ks 

Přímá hlava 24, stojky max. po 1,0 m   157 ks 

Univerzální trojnožka      88 ks 

Spona pro zavětrování stojek, poz    168 ks 

Rámy PEP PRK pro 1. NP, 2. NP, 3. NP    

(pro vzdáleností stojek 0,625 – 2,96 m dle katalogu PERI)   

Rámy PEP PRK 150      32 ks 

Rámy PEP PRK 296      24 ks 

Rámy PEP PRK 210      28 ks 

Horní nosníky 

Příhradový nosník GT 24, délky 4,8 m   7 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 4,5 m   145 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 4,2 m   19 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 3,6 m   47 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 3,3 m   32 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 3,0 m   16 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 2,7 m   2 ks 

Příhradový nosník GT 24, délky 2,4 m   20 ks 

Doplňkové dílce 

Pracovní vidlice GT/VT     12 ks 

Držák sloupku zábradlí     124 ks 

Sloupek zábradlí      124 ks 

Výplňový dílec zábradlí 2,7 m    32 ks 

Hranoly 50 / 70       15 m3 
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Odbedňovací prostředek PERI Bio Clean   10 l / stropní konstrukce 

(Uvažovaná průměrná spotřeba 1 l / 70 m2) 

Hřebík s dvojitou hlavou 65 mm (balení po 1 000 ks) 3 ks 

2.4. Doprava 

2.4.1. Doprava primární 

Primární dopravou budou zajišťovat pro dodávku prvků bednění a dodávku výztuží 

desky nákladní auta s návěsem a pro dopravu betonu z betonárny bude sloužit 

autodomíchávač Stetter AM 8 C s užitným objemem bubnu 8 m3. Specifikace vozidel se 

nachází v Návrhu hlavních stavebních strojů a mechanizmů. Vykládka materiálu z nákladního 

auta bude provedena pomocí stacionárního jeřábu na stavbě. Délka výztuží dopravovaných na 

stavbu nepřesáhne hodnotu 12 m.  

Doprava betonové směsí bude probíhat z  betonárky firmy Skanska Transbeton s.r.o. 

Brno, Železná ul. čp 13, 619 00 Brno - Horní Heršpice s hodinovým výkonem 70 – 90 m3. 

Vzdálenost na stavbu je 13 km, po městském okruhu je dojezdový čas cca 15 minut. Dodávaný 

beton bude vyhovovat specifikacím daným třídou betonu C 30/37, stupněm prostředí XC1 a 

konzistencí S3, zvolenou s ohledem na použití autočerpadla na beton. Počet autodomíchávačů 

je navržen v počtu 3 kusů.       

2.4.2. Doprava sekundární 

Sekundární doprava na staveništi bude zajištěna věžovým jeřábem Liebherr 112 EC-H. 

Vzhledem k jeho únosnosti 8,0 t do vzdálenosti 17 m od osy jeřábu nebude třeba posuzovat 

prvky dodaného bednění a výztuže na únosnost, žádný z prvků nepřesahuje a nebude na 

stavbu dodáván ve svazcích s hmotností větší než 2,5 t (únosnost jeřábu na konci ramene je 

2,55 t). Místo, kam bude nasměrováno nákladní auto pro vykládku materiálu je vzdáleno cca 

13,0 m od osy jeřábu. Skládka materiálu se nachází ve střední vzdálenosti 19 m daleko od osy 

jeřábu. Z toho vyplývá, že jeřáb je schopen přenášet břemena dopravená na stavbu nákladními 

auty a složit je na Skládku až do hmotnosti 7,0 t. Stavební materiály budou bezprostředně po 

dodávce na stavbu zapracovávány do konstrukcí, vzhledem k rozsahu staveniště se 

nepředpokládá významnější předzásobení stavby materiálem. 

Sekundární dopravu betonové směsi budou v etapě provádění vodorovných nosných 

konstrukcí provádět autočerpadla Schwing Stetter S 36 SX a S 45 SX. Menší autočerpadlo 

bude použito pro betonáž podkladní desky objektu z vodostavebného betonu a strop nad 1. 

PP, kde ještě bude jeho dosah dostačující. Na následující konstrukce ve větší výšce je 

navrženo autočerpadlo s delším ramenem, které do výšky 15 m budovy je schopno dopravit 
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betonovou směs do vodorovné vzdálenosti 32 m, což je na tuto konkrétní stavbu dostačující. 

Doprava pracovníků na pracoviště bude zajištěna žebříky (1. NP) a již vyhotovenými 

schodišťovými konstrukcemi (v případě 2. NP a 3. NP). Materiál a pracovní pomůcky budou 

dopraveny na pracoviště stacionárním jeřábem.  

2.5. Skladování 

Ocelové prvky sloužící jako výztuže desky budou skladovány na zpevněné a odvodnění 

skládce a budou uloženy na dřevěných hranolech. Každý svazek stejného druhu výztuže bude 

označen plechovým štítkem s vyraženým označením. Prvky bednění budou skladovány 

v přepravních koších o modulových rozměrech 1,2 x 0,8 m. Stojky budou skladovány na 

paletách firmy PERI s bočnicemi, staženými kurtovacími pásy. Bednící překližky PERI Beto 

budou uskladněny taktéž na paletách. Dřevěné prvky budou skladovány buď na paletách, na 

kterých budou dodány nebo na dřevěných prokladech. Důležité je aby žádný, ze skladovaných 

materiálů, neležel přímo na skladovací ploše, kde by došlo k jejich znehodnocení a zašpinění.  
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Etapa provádění vodorovných nosných konstrukcí smí započít pouze tehdy, bylo- li 

staveniště předáno hlavním zhotovitelem zhotoviteli dané etapy a byly dokončeny a schváleny 

a převzaty předcházející svislé konstrukce objektu. Svislé konstrukce musí být překontrolovány 

zaměřením výšky a svislosti dle projektové dokumentace, dále bude provedena kontrola 

vyčnívající výztuže svislých konstrukcí a jejich množství, průřez a tvar. Pracoviště bude 

překontrolováno stavbyvedoucím zhotovitele dané etapy. Budou předány přípojná místa 

elektrických energií a vody (staveništní přípojky) a předání projektové dokumentace týkající se 

prováděné etapy. O provedení předání a převzetí pracoviště bude proveden zápis do 

stavebního deníku, popřípadě bude sepsán předávací protokol. V případě nesrovnalostí mezi 

předávaným stavem specifikovaným v dokumentu předání staveniště nebo v zápisu ve 

stavebním deníku a realitou je zhotovitel dané etapy tuto skutečnost před podpisem 

dokumentu s hlavním zhotovitelem hlavnímu zhotoviteli oznámit. Hlavní zhotovitel je povinen 

napravit skutečnost nebo zápis předávaného stavu staveniště.  

3.1. Zařízení staveništ ě 

V době provádění vodorovných nosných konstrukcí stropů je již provedeno oplocení 

objektu, zřízení zpevněných komunikací a buněk zařízení staveniště. Výška oplocení a 

specifikace buněk je popsána v Technologické zprávě ke stavebně technologickému projektu, 

konkrétně se jedná o bod Zařízení staveniště. Na oplocení staveniště jsou umístěny zákazové 

a příkazové cedule Zákaz vstupu nepovolaným osobám, Zákaz kouření, Povinnost nosit 

ochrannou helmu, obuv a výstražnou vestu.  

  Pohyb po staveništi je dovolen pouze osobám na staveništi pracujících pod 

zhotovitelskými firmami a smluvně zavázaní pracovníci technického dozoru investora a 

investor. Vstup cizích osob musí být předem oznámen pověřené osobě hlavního zhotovitele, 

např. stavbyvedoucí. Ten může vstup cizích osob zakázat nebo povolit v daných případech, 

které urči. Cizí osoby musí být před vstupem na staveniště seznámeny se zásadami 

bezpečnosti práce a místních pravidel. Toto seznámení stvrdí podpisem do knihy BOZP.  

 Objekty zařízení staveniště jako jsou stavební buňky, skládka, zpevněné plochy, 

přípojky energií a vody jsou taktéž specifikovány v Technologické zprávě ke stavebně 

technologickému projektu, konkrétně se jedná o bod 8. 
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3.2. Připravenost 

Provádění vodorovných nosných konstrukcí předchází provedení svislých nosných 

konstrukcí nosných železobetonových sloupů a železobetonových stěn. Tyto musí být před 

započetím provádění vodorovných nosných konstrukcí dokončeny. Doporučuje se výškové a 

směrové zaměření polohy stěn a výztuží a porovnání reálného stavu s dovolenými odchylkami. 

Dále bude provedeno vytyčení výškových a směrových bodů, na které bude konstrukce 

orientována. 

3.3. Podmínky prací 

Pracovníci budou vyhovovat podmínkám určeným v příloze KZP, bod kontrola 

pracovníků. Bezpečnost práce se bude řídit dle NV 591/2006sb o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle 362/2005sb o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Provoz strojů se bude řídit požadavky uvedenými v NV 

591/2006 Sb. přílohy 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Pracovní doby se budou řídit Zákoníkem 

práce, tj. zákon č. 65/1965 Sb. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1. Obecné pracovní podmínky 

Omezení prováděných prací ovlivňují především povětrnostní podmínky v kombinaci 

s prováděním pracovní činnosti ve výškách dle NV č. 362/2005 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracovištích s nebezpečím pádu nebo do 

hloubky. Práce prováděné ve výškách budou přerušeny: 

- Při bouřce, silném dešti, námraze, dohlednosti menší než 30 m 

- Při okolní teplotě nižší než – 10°C 

- Při rychlosti větru nad 11 m / s – Síla větru 6° Bf 

Příjezd na staveniště je zajištěn přilehlou komunikací vedoucí ke Státní veterinární 

správě, ta musí být po celou dobu prováděného objektu průjezdná minimálně v jednom jízdním 

pruhu. Vnitrostaveništní komunikace a skladovací plochy jsou zpevněny silničními panely 3 x 2 

m a tloušťky 150 mm uložené do štěrkopískového lože. Ostatní plochy jsou zpevněny násypem 

štěrku. Pro etapu vodorovných nosných konstrukcí je třeba zajistit přívody vody a elektrické 

energie, staveništní buňky a oplocení. Vzhledem k rozpracovanosti objektu jsou tyto podmínky 

již splněny. Prováděné práce smí vykonávat pouze vyučení tesaři, případně řádně zaučení 

pracovníci. Musí být provedeno seznámení pracovníků s technologickými postupy provádění 

bednění pro daného výrobce, taktéž seznámení s místními podmínkami BOZP a riziky 

vyskytující se při dané etapě na staveništi.  

Očištění vozidel se vzhledem k rozměrům staveniště provede pouze mechanickým 

odstraněním případných nánosů nečistot. Jakmile to bude třeba provede smluvně zavázaná 

firma čištění komunikace stroji určenými k provádění čistících prací veřejných prostranství. 

4.2. Teploty p ři provád ění konstrukce 

Optimální teploty pro ukládání betonové směsi jsou 15-25°C. Při teplotách nad 30° C je 

nutno zamezit odpařování vody z betonu jeho zakrytím vlhkými tkaninami nebo folií. Při 

betonáži, kdy je teplota vzduchu nižší než 5°C, je nutno v betonárce do betonu přidávat teplou 

vodu popř. zvýšit obsah cementu/použít kvalitnější cement o jednu třídu, nebo přidat 

plastifikátory urychlující hydrataci a následné tuhnutí betonu. Řidiči autodomíchávačů sníží za 

teplot pod 5°C otáčky bubnu na minimum, aby nedocházelo k ochlazování betonové směsi o 

povrch bubnu. Přerušení prací bude provedeno v případech stanovených v pracovních 

podmínkách a NV č. 362 / 2005 Sb.    
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Při provádění vodorovných nosných konstrukcích bude na staveništi všechny úkony 

provádět jedna četa pracovníků s výjimkou provádění armování desky, kdy bude četa posílena 

o tři pracovníky se svářečskými zkouškami.  

Četa pro bednění – 12 osob:  

Vedoucí čety      1 x 

Jeřábník     1 x 

Pracovník pro montáž bednění  8 x  

Pomocný stavební dělník   2 x 

Četa pro armování – 15 osob:  

Vedoucí čety      1 x 

Jeřábník     1 x 

Pracovník pro vázání výztuže  8 x  

Pomocný stavební dělník   2 x 

Svářeči s platnými zkouškami  3 x 

Četa pro betonáž – 12 osob:  

Vedoucí čety      1 x 

Jeřábník     1 x 

Pracovník pro betonáž   4 x  

Pomocný stavební dělník   2 x 

Strojník čerpadla na beton   1 x 

Řidič autodomíchávače   3 x 

 

Pracovníci musí projít zdravotní prohlídkou a být zdravotně a psychicky způsobilí 

k provádění daných činností. Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz. Svářeči musí projít 

svářečskými zkouškami a vlastnit svářečský průkaz. V každé četě musí mít minimálně dva 

pracovníci vazačské průkazy, pro vázání a odvazování břemen přepravovaných jeřábem. 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Navržené stroje odpovídají svými vlastnostmi požadavkům dané etapy, jsou dostatečně 

dimenzovány na činnosti, pro které jsou určené. Je zakázáno stroje používat k jiným účelům, 

než ke kterým jsou navrženy. Stroje musí svým technickým stavem vyhovovat požadavkům 

bezpečnosti práce a daným předpisům. Specifikace použitých strojů se nachází v bodu Návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

6.1. Velké stroje 

- Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 

-vertikální přeprava materiálu v rámci staveniště 

- Autodomíchávač Stetter AM 8 C  

-doprava betonové směsi na stavbu 

- Autočerpadlo Schwing Stetter S 36 SX a S 45 SX 

-doprava betonové směsi do připraveného bednění vodorovné nosné konstrukce 

- Tahač s návěsem Mercedes-Benz ACTROS 1846 LS 

-doprava ocelových výztužných profilů a prvků bednění na stavbu        

6.2. Malé stroje 

-  Totální stanice SOKKIA FX  

-zaměření výšky, polohy a tvaru svislých sloupů stěn a vytyčení stropní desky 

-  Ponorný vibrátor  

-hutnění ukládané betonové směsi 

-  Plovoucí vibrační lišta  

-finální úprava povrchu vodorovné nosné konstrukce 

-  Okružní pila  

-úprava dřevěných prvků pro zabudování do bednění 

6.3. Ochranné pom ůcky 

Rukavice, reflexní vesta, přilba, respirátor 

6.4. Ruční nářadí 

Lopata, kladívko, vodováha, provázek, hřebíky, kolíky, zednická lžíce, metr, pásmo, 

značkovací spreje, olovnice, kolečko, palice, pákové nůžky, hladící latě, hrábě 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1. Montáž bedn ění 

Bednění stropní konstrukce bude na stavbu dopraveno v množství daném výpisem 

prvků v bodu Materiál tohoto TP. Jedná se o systém firmy PERI. Před vlastním započetí 

provádění bednící konstrukce je třeba provést kontrolu a přejímku podkladu, na který se bude 

bednění provádět. Podklad musí být dostatečně únosný, čistý a rovinný. Vzhledem k místní 

situaci, kdy podkladní beton pro postavení stojek zraje dle návrhu již dva a půl měsíce, se jeho 

pevnost předpokládá jako bez výhrady dostatečná pro provádění bednění stropní konstrukce 1. 

PP. Skladba bednění, konkrétně rozpětí nosníků GT 24, je navržena dle tabulek únosnosti 

výrobce na tloušťku desky 250 mm včetně hmotnosti použité výztuže.  

Jako první bude provedeno osazení stojek PEP křížovými hlavami, vysunutím na 

předpokládanou délku, zajištění čepem. Přesná délka stojky dle návrhu světlé výšky 

konstrukce bude provedeno vytočením závitu stojky s vestavěným klínem a bude provedeno 

osazení stojek trojnožkami na stojky, které budou osazeny v krajích a přesazích nosníků dle 

kladečského plánu. Rozestupy stojek jsou ve směru spodních nosníků navrženy do osové 

vzdálenosti 1,5 m, v kolmém směru na spodní nosníky je tato vzdálenost maximálně 2,5 m. 

Nad výšku stropní konstrukce větší než 3,0 m se doporučuje použití rámů PEP PRK, tyto 

budou použity v ostatních konstrukcí bednění stropu, to znamená strop 1. NP, 2. NP a střešní 

konstrukce 3. PP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [Obr. 72 - Montáž stojek PERI PEP] 

Na stojky budou dle plánu osazeny nosníky GT 24 dle navržených délek tak, aby se 

jejich konce překrývali minimálně o 300 mm, návrh překrytí dle kladečského plánu je 400 mm.  
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           [Obr. 73 - Montáž nosníků GT 24] 

Poté se přejde na osazení bednících desek PERI Beto dle kladečského plánu a 

provede se zajištění desek na nosníky hřebíky s dvojitou hlavou délky 65 mm. Při pokládce 

desek se zároveň zhotovuje čelo desky s osazením držáků sloupku zábradlí a vlastní 

konstrukce zábradlí (zábradlí je použito u provádění stropní konstrukce 1. NP, 2. NP a střešní 

konstrukce 3. NP). Po navržených vzdálenostech se mezi stojky s křížovými hlavami osadí 

stojky PEP osazené přímou hlavou. Poté se pomocí montážní vidlice provede osazení horních 

nosníků v kolmém směru v daných rozestupech 500 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr. 74 - provedení čela desky a 

zábradlí] 

 

 

 [Obr. 75 - Montáž bednících desek a mezilehlých stojek GT 24] 

Následně se provede zaměření horního povrchu desek, přeměří se jho rovinatost a 

případné nesrovnalosti a nerovnosti se doladí závity na stojkách PEP. Poté je třeba provést 

kontrolu zajištění stojek klíny v bednící poloze. Zajišťující čep musí bezvadně dosedat na širší 

část klínu.  
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Případné dořezy se provedou z bednících desek PERI Beto, které budou na tuto stavbu 

zakoupeny s tím, že potřebné množství na 65 m2 dořezů se znehodnotí a po vybetonování 

všech konstrukcí budou recyklovány. Pokud tak nebylo učiněno v předstihu, je třeba bednící 

desky očistit a nanést odbedňovací přípravek PERI Bio Clean.   

7.2. Armování 

Výztuže budou na stavbu dopraveny již naohýbané, v délkách a průměrech dle 

projektové dokumentace. Při přejímce je třeba prověřit soulad dodávky s návrhem, označení 

prvků plechovými štítky a neporušenost prutů. Výztuž je navržena z oceli 10 505 R.  

Do vyčištěného a ošetřeného bednění odbedňovacím přípravkem se položí ocelové 

pruty dle armovacího výkresu. Použití distančních prvků je pro spodní výztuž navrženo z 

betonových distančních prvků WBT 40 délky 650, rozestupy jsou navrženy na hodnotu 500 

mm.  Pro horní výztuž je proveden návrh distančních prvků z oceli, jedná se o prvky DISTOL, 

výšky 150 mm.    

 

 

 

 

 

 

[Obr. 76 - ocelový distanční prvek DISTOL] [Obr. 77 - betonový distanční prvek WBT] 

 

Výztuž bude provázána s vyčnívající výztuží stropů a sloupů. Dle návrhu v kritických 

místech svařováním, v ostatních případech nespecifikovaných   

projektovou dokumentací vázacími dráty průměru 1,5 mm..    

7.3. Betonáž 

7.3.1. Doprava betonové směsi 

Primární a sekundární doprava je popsána v bodě 2.4. toho TP. 

7.3.2. Přejímka betonové směsi a kroky před vlastní betonáží 

Každá dodávkový list betonové směsi bude archivován. Musí obsahovat informace - 

kdo beton vyrobil, fakturační číslo dokumentu, odběratele, recepturu betonu se specifikovanou 

třídou, stupněm prostředí, konzistencí, přísadami, příměsi a druhem cementu. Dále na 

dodávkovém listu bude uvedeno množství dodané směsi, datum a čas výroby, čas plnění, 
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odjezdu a po příjezdu na stavbu řidič autodomíchávače vyplní čas příjezdu a čekací dobu. 

Nakonec musí být uveden autodomíchávač, kterým byla směs dovezena zaznamenanou RZ 

vozidla a jméno řidiče, nebo jeho osobní číslo ve firmě. 

Před zahájením betonáže bude provedena kontrola úplnosti těchto údajů odpovědným 

pracovníkem a musí být provedeno předání výztuže, podkladu a schválení dalších prací ve 

stavebním deníku.  

7.3.3. Ukládání betonové směsi 

Ukládání betonové směsi musí být provedeno na konstrukci bednění v rovnoměrné 

vrstvě. Zvláště je třeba zamezit přetížení konstrukce v rozích a kritických místech. Směs nesmí 

být z technologických požadavků betonové směsi ukládána z větší výšky než 1,5 m. Důvodem 

je rozmísení betonové směsi důvodem velké výšky volného pádu směsi. Směs dopravená 

autodomíchávačem na stavbu je třeba bez prodlení spotřebovat do konstrukce, zvláště 

v letních dnech při vysoké teplotě vzduchu je třeba dbát na dobu zpracovatelnosti betonové 

směsi. Konstrukce je navržena s provedením jedné technologické spáry, toto množství a objem 

betonové směsi je třeba provést v jedné směně. Vzhledem k hodinovému výkonu autočerpadla 

a betonárny by s dobou provádění neměly vznikat problémy. V případě vynucené pracovní 

spáry zapříčiněné poruchou na výrobní a dopravní cestě betonu nebo jinou nepředpokládanou 

situací je třeba tuto situaci konzultovat s projektantem a statikem a navrhnout řešení.  

7.3.4. Hutnění betonové směsi 

Hutnění směsi bude provedeno ponorným vibrátorem. Postup hutnění je třeba 

dodržovat dle platných zásad a pravidel. Jde o provádění a způsob hutnění směsi, kdy vibrátor 

má být do čerstvého betonu vsunut rychlým pohybem, kolmo ke spodní hraně hutněné vrstvy a 

pomalu vytahován. Při vytahování budou vidět bublinky unikajícího vzduchu. Ponorný vibrátor 

by měl proniknout i do předchozí ukládané vrstvy, minimálně 50 – 100 mm aby došlo ke 

spojení techno dvou vrstev betonu. Vzdálenost vpichů je volena maximálně na 1,5 násobek 

viditelného účinného průměru hutnění. Hutnění provádět v dostatečně dlouhé době, avšak ne 

tak dlouho, aby v betonové směsi nedošlo k roztřídění frakce kameniva a nadměrnému vylití 

cementového mléka. Po dostatečném zhutnění a provedení betonové konstrukce do 

navrhované výšky je třeba dle návrhu provést hlazení betonu plovoucí lištou.  

7.3.5. Ošetřování a ochrana betonu 

Teploty, za kterých je třeba navrhnout ochranná opatření, se považují hodnoty pod +5 

°C a nad +25 °C. Za běžných podmínek je třeba provádět skrápění betonu vodou, případně 

zakrýt zavadlý beton geotextilie, která lépe zadrží vlhkost v konstrukci a provádět nadále 
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skrápění. Geotextilie nebo zakrytí čerstvého betonu bude provedeno v případě deště pro 

zamezení vyplavení cementu z horní vrstvy betonu a za vysokých teplot, kdy sluneční svit a 

nízká vzdušná vlhkost beton vysušují a zároveň přehřívají. Zamezí se tím vznik trhlinek 

z takzvaného přepálení betonu, kdy je v betonu přílišný nárůst hydratačního tepla.  

Při teplotách pod +5° C se doporučuje používat ohřátou záměsovou vodu, zakrýt beton 

geotextilií a nepropustnou folií. Je třeba zabránit poklesu povrchu betonu pod hodnotu +5° C. 

V případě velmi nepříznivých teplotních podmínek se doporučuje použít přísady pro betonáž 

v zimním období, zakrýt a proteplovat konstrukci až do nárůstu její pevnosti o hodnotě 70% 

projektované pevnosti.      

7.4. Odbedn ění 

Odbednění je navrženo po dosažení pevnosti betonu hodnoty 15 MPa. Odbednění 

bude provedeno jako částečné. Doba potřebná jako technologická pauza je pro provádění 

desky 28.3., s průměrnými teplotami 13,2°C dle přílohy Výpočet doby odbednění a návrh počtu 

pracovních spar železobetonové monolitické stropní konstrukce. Technologická pauza před 

odbedněním konstrukce je navržena dle výpočtu dle daných teplot a pevnosti betonu na 

hodnotu 3 dní kdy beton nabyde 50% pevnosti 15 MPa. V praxi je běžnější hodnota v rozmezí 

5 – 7 dní vzhledem k průběhu dotvarování betonu a eliminaci chyby lidského faktoru, kdy je 

takzvaně shozen celý rastr stojek a mladý beton vykáže nadlimitní průhyby. Po uplynutí této 

doby se může začít s odbedňováním konstrukce. Obrázky použité v postupu odbedňování jsou 

platné pro klasické kompletní odbednění konstrukce. Konkrétní návrh včetně popisu doplnění 

rastru o stojky podporující přímo bednící desky je popsán slovně.   

Při odbedňování se bude postupovat následovně. Podstojkujeme bednící dílce zatím 

nepoužitými stojkami PERI PEP. Poté se z popěrné konstrukce bednění odeberou mezilehlé 

stojky s přímými hlavami tak, že se udeří do zajišťovacího klínu, stočí se matice, stojka 

poklesne a bude odebrána. Poté se stejným způsobem spustí stojky s křížovými hlavami, v této 

chvíli zajišťuje podepření konstrukce stojky, které jsme dodali do rastru s přímým podepřením 

bednících desek. 
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      [Obr. 78 - spuštění a odebrání stojek ] 

 

Následně vznikne prostor pro sklopení horních nosníků, které budou postupně pomocí 

pracovní vidlice odebrány.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr. 79 - odebrání horních nosníků ] 

Poté budou odebrány spodní nosníky a stojky s křížovou hlavou a trojnožkou. Nakonec 

budeme odebírat jednotlivé překližky vždy s odebráním příslušné podpůrné stojky. Po odebrání 

bednící desky se stojky vrátí zpět na místo pro přímé podepření stropní desky. Výsledný rastr 

podporující stropní konstrukci by měl být proveden v pravidelných rozestupech, v počtu stojek 

minimálně 2/3 počtu původně podporujících konstrukci. Stojky budou sloužit pro přenášení 

zatížení od prováděných prací na následujícím podlaží a pro umožnění nabytí dostatečné 

pevnosti betonu pro kompletní odbednění konstrukce. 

Bednící prvky se očistí a uloží do přepravních klecí a palet. Desky budou ošetřeny 

odbedňovacím nátěrem PERI Bio Clean.   
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        [Obr. 80 - odebrání desek a spodních nosníků ] 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Jednotlivé body kontrol jsou rozepsány v Kontrolním a zkušebním plánu pro danou konstrukci. 

8.1. Vstupní kontroly: 

Kontrola PD 

Kontrola pracovníků 

Kontrola strojů a zařízení 

Kontrola provedených svislých konstrukcí 

Kontrola materiálu - ocel 

Kontrola materiálu - beton 

Kontrola bednění 

Kontrola distančních prvků 

Stroje a nástroje 

Kontrola povětrnostních a klimatických podmínek 

8.2. Meziopera ční kontroly: 

Kontrola bednící konstrukce  

Kontrola osazení výztuže a distančních prvků 

Kontrola provádění betonáže 

8.3. Výstupní kontroly: 

Ošetřování mladého betonu 

Provedení konstrukce  

 

Kontrolované hodnoty a dovolené odchylky:  

- Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 

Obsah PD dle 499/2006 sb. Obsah projektové dokumentace: 

- svářečské zkoušky (dle ČSN EN 12732, ČSN EN 287 - 1/04) 

- profesní průkazy řidičů (dle zákona 347/2007 Sb. a dle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/59/ES) 

- strojní průkazy stavebních strojů (v souladu s vyhláškou č. 77/1965 Sb.) 

- Osvědčení o získání dílčí kvalifikace Vazačské práce (kód 41- 032-E), podle § 9 a 11 

zákona č.179/2006 Sb 
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- proškolení jednotlivých pracovníků dle jimi prováděné činnosti při pilotovacích 

pracích, seznámení s riziky při práci a proškolení BoZP dle NV č. 361/2007 Sb. 

- Odchylky Sloupy – od osy maximálně ± 10 mm, výšková odchylka maximálně ± 10 

mm, Odchylka od svislice ± h / 200= 14 mm nebo ± 30 mm (menší z hodnot) 

- Odchylky Stěny – od hrany a osy úložné plochy maximálně ± 8 mm, hrana opěrné 

plochy výškově maximálně ± 10 mm, Odchylka od svislice ± h / 200= 14 mm nebo ± 

30 mm (menší z hodnot) 

- Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku 

potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní deska se navlhči a položí na rovinnou 

plochu. Forma se plní ve 3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva 

se zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, 

Forma kužele se potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. 

Měříme výšku sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku 

- Kontrolujeme klimatické podmínky při betonáži. Betonáž bude probíhat v rozmezí 

teplot 5-25°C. Teplota betonu před uložením musí být +10°C. Kontrolujeme plynulost 

betonáže, maximální výšku shozu do roury, jakost betonové směsi.  

- Dostatečné hutnění betonové směsi, směr hutnění, vzdálenosti vpichů vibrátoru, 

hloubku hutnění 

- Kontrola tuhnutí betonu měřením penetračního odporu dle ČSN 73 1332 

- Kvalita betonu musí odpovídat:  Kontroluje se z dodacího listu množství betonové 

směsi, čas výroby, čas dodání a její specifikace (stupeň prostředí, konzistence, 

přísady, rychlost nárůstu pevnosti) z označení.  

- Mezní odchylka rovinnosti provedené konstrukce nesmí překročit 10 mm na 8 m délky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se na stavbě ve všech etapách 

budou řídit platnou legislativou. Konkrétně se jedná o NV 591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV 362/2005 Sb. O 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Následující informace jsou shrnutím nejdůležitějších vybraných 

bodů těchto předpisů.  

Zásady bezpečnosti dle NV 591/2006 Sb. 

Pohyb třetích osob bude na staveništi zabráněn plechovým oplocením minimální výšky 

1,8 m. V místech vstupu na staveniště budou osazeny uzamykatelné brány, u kterých budou 

připevněny zákazové a příkazové cedule, zakazující vstup cizích osob, zákaz kouření, 

povinnost nosit ochrannou helmu, výstražnou vestu a pracovní oděv a obuv. Rychlost vozidel 

pohybujících se na staveništi je omezena na hodnotu 5 km / h. Práce budou probíhat za 

denního osvětlení, v nutných případech bude použito osvětlení umělé umístěné na sloupech 

na hranici staveniště, osvětlující pracovní plochu.  

Skladování materiálů bude provedeno pouze na místech k tomu určených, způsobem 

stanoveným výrobcem. Skládky budou zpevněné, odvodné. Při zvedání a manipulace 

s břemeny věžovým a mobilním jeřábem je třeba dbát opatrnosti a pracovníkům je zakázáno 

se pohybovat v blízkosti a pod těmito břemeny. Výjimkou jsou vazači břemen, kteří 

manipulované břemeno budou usměrňovat na místo uložení. Podklady pro materiál musí být 

čtvercového nebo obdélníkového průřezu, podkladní prvky taktéž nesmí být na sobě ve více 

vrstvách. Vznikající odpady budou ukládány do k tomuto účelu určeným kontejnerům, odvoz 

zajistí prováděcí firma. 

Elektrické rozvody a rozvodné skříně použité na stavbě budou provedeny tak, aby byla 

zabráněna manipulace s nimi třetím osobám. U rozvodných zařízení se musí nacházet hlavní 

vypínač, o jeho umístění musí být pracovníci seznámeni. Rozvody elektrické energie v rámci 

staveniště budou vedeny mimo exponovaná místa nákladní dopravou a v chráničkách. 

Pracovníci přicházející při výkonu práce stavební mechanismy musí být řádně seznámeni 

s návodem k obsluze a riziky, vyplývajícími z použití daného stroje. U strojů používajících při 

provádění činností stabilizátory nebo podpěry je třeba je vždy před započetím prací použít. 

Jedná se například o autočerpadlo betonové směsi, mobilní jeřáb a traktor bagr, při práci 

s hloubkovou lžicí. Před použitím stavebních strojů a mechanizace je třeba obsluhou 

zkontrolovat funkčnost a vizuální stav stroje. Například je zakázáno pracovat se stroji 

s viditelně porušenou izolací elektroinstalace, chybějícími ochrannými kryty, poškozenými 
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pracovními nástroji atd. Přívodní kabely elektrického nářadí a strojů je třeba vézt tak, aby se 

minimalizovalo riziko jejich poškození prováděnou činností. Pracovník odpovídá za stroj, se 

kterým pracuje a pro který byl proškolen. Pokud pracovník opustí pracoviště, je povinnen 

zamezit používání daného stroje třetím osobám a zabezpečit ho proti pohybu, je-li to z povahy 

stroje třeba.  

V případě dopravy stavebních strojů na staveniště návěsem nadrozměrné přepravy, 

provede osoba s výstražnou vestou zastavení dopravy na místní komunikaci tak, aby bylo 

umožněno s přepravní soupravou zacouvat na místní komunikaci přiléhající ke staveništi a 

bezproblémově stavební stroj složit. Dlouhodobý zábor ulice Palackého třída není dovolen. 

Stroje budou při přepravě dostatečně uvázány vázacími prostředky a kurtovacími popruhy dle 

příslušných pokynů výrobce.  

Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Jsou jimi 

ochranná helma, pracovní rukavice, pracovní obuv vyhovující specifikacím pro prováděnou 

činnost (ocelová špička, pevná pata, výška boty po kotník, případně odolnost proti chemikáliím), 

pracovníci pracující s betonovou směsí budou používat ochranné brýle, zamezující stříknutí 

betonu do očí při ukládání směsi nebo míchání v míchačce a gumovou pracovní obuv. 

V případě řezání betonových tvarovek bude obsluha používat ochranné brýle, respirátor a 

chránič sluchu. Pracovník obsluhující autočerpadlo na betonovou směs musí stát tak, aby po 

celou dobu provádění konstrukce viděl na rameno čerpadla a pracovníka ukládajícího 

betonovou směs. Před vlastní betonáží bude domluven signál mezi obsluhou autočerpadla, 

autodomíchávače a pracovníka ukládající směs pro přerušení prací a pohybu ramene 

čerpadla. 

Pracovníci ukládající výztužně pruty konstrukce budou dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybu mezi výztužemi. Je zakázán přímý pohyb po uložené výztuži, vždy je třeba na výztuž 

uložit dřevěné fošny jako dopravní komunikaci. Svařování prutů bude provedeno pouze 

pracovníky s platným svářečským oprávněním a pracovníci budou používat svářečskou kuklu, 

rukavice a vhodný oděv. Ostatní pracovníci neprovádějící přímo svařování budou obeznámeni 

o nebezpečí poranění očí při pohledu do svařovacího oblouku bez použití tmavých ochranných 

brýlí nebo kukly.  

Zásady bezpečnosti dle NV 362/2005 Sb. 

Zábradlí použitá na staveništi budou odpovídat hodnotám výšky horní tyče minimálně 

1,1 m nad podlahou, s jednou nebo více středními tyčemi a zarážkou výšky 150 mm u podlahy. 

Pracovníci vyskytující se mimo prostor ohraničený zábradlím a nad volnou výškou 

s nebezpečím pádu budou vybaveni osobními vázacími prostředky a budou uvázáni na vhodné 

lano s ukotvením k dostatečně pevné konstrukci koncem tohoto lana. Délka lana bude vhodně 

zvolena tak, aby pracovník mohl vykonávat činnost a tak dlouhá, aby lano při případném pádu 



186 
 

pracovníka zastavilo pád. Povinností pracovníka je před použitím zádržných OOPP tyto 

zkontrolovat a v případě vizuálního poškození tyto OOPP vyřadit z používání a nahradit je 

novými. Pracovníci musí být proškoleni o používání osobních vázacích prostředků. 

Používání žebříků je dovoleno pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné, případně kdy 

místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na 

žebříku mohou být prováděny pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 

nářadí. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

Hmotnost vynášených a snášených břemen po žebříku nesmí překročit hodnotu 15 kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Po žebříku nesmí vystupovat, sestupovat, ani na něm 

pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek 

s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen. Žebříky používané pro výstup 

(sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, 

přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za 

kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí 

být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 

strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 7. Žebřík musí být umístěn tak, 

aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na 

stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 

Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 

zajištěn proti posunutí a rozkývání.  

 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu  

osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro 

bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména vyloučení provozu, konstrukce 

ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve 

výšce, ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 

jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 

zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo dozor ohrožených prostorů k tomu určeným 

zaměstnancem po celou dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje 

pracoviště nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m a 2 m při práci ve výšce nad 10 m 

do 20 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou  

volného okraje pracoviště ve výšce. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li 

zajistit provedení prací jinak.  

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
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pracích ve výškách považuje bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o 

rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 

polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 

stupňů Bf), dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během provádění prací 

nižší než -10 °C.  

Každý pracovník musí absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou s nebezpečím pádu. Účast na školení je stvrzena podpisem 

pracovníka. 
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10. EKOLOGIE 

Při etapě provádění vrtaných pilot bude na staveništi oproti normálu zvýšený hluk a 

prašnost. Za dostatečné protihlukové opatření se v tomto případě považuje použití plného 

plechového plotu kolem celého areálu staveniště. Zvýšená prašnost bude v letních měsících 

eliminována skrápěním dopravních cest a snížení rychlosti vozidel pohybujících se po 

staveništi. Nepracující stroje nebudou stát se zapnutými motory pro omezení emisí 

skleníkových plynů. 

Materiály použité na stavbě splňují technologické a hygienické parametry dle platných 

zákonů a norem pro stavební výrobu. Při nakládání s odpady bude postupováno dle zákonu č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Vzniklý odpad bude tříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb., konkrétně dle 

Katalogu odpadů z této vyhlášky. Dále dle vyhlášky 383/2001 Sb. bude s odpady nakládáno a 

též určí způsob jejich evidence. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci budou 

očištěna od bláta. Všechny práce budou prováděny s ohledem na úniky nebezpečných látek do 

vodních toků, podzemních vod a znečištění půd.  

Zatřídění odpadů dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.:  

Druh odpadu:    Nebezpečný:   Zp. Likvidace: 

17 01 01-Beton    Ne   Skládka stav. materiálů 

17 02 01-Dřevo    Ne   Spalovna 

17 02 03-Plasty    Ne   Skládka odpadu 

17 04 05-Železo a ocel   Ne   Sběrné suroviny 

20 02 02- Zemina a kameny   Ne   Skládka stav. materiálů 

20 03 01-Směsný komunální odpad   Ne   Skládka odpadu 
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1. Zkratky 

HSV - hlavní stavbyvedoucí, PSV - pomocný stavbyvedoucí, TDI - technicky dozor investora, S 

- specialista, SD - zápis do stavebního deníku, DL - dodací list, P - protokol, PD - projektová 

dokumentace 
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3. Popis provád ění kontrol – Železobetonová monolitická stropní 

konstrukce 

3.7. Vstupní kontroly 

3.7.1. Kontrola PD 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

Kontrolujeme: 

- správnost a kompletnost platné projektové dokumentace  

- projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 

objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 

zápis do stavebního deníku. Obsah PD dle 499/2006 sb. Obsah projektové 

dokumentace: 

 

Technická zpráva 

- popis systému a materiálové řešení 

- popis řešení specifických detailů 

3.7.2. Kontrola pracovníků 

Dle ČSN EN 287-1/04 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme:  

- svářečské zkoušky (dle ČSN EN 12732, ČSN EN 287 - 1/04) 

- profesní průkazy řidičů (dle zákona 347/2007 Sb. a dle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/59/ES) 

- strojní průkazy stavebních strojů (v souladu s vyhláškou č. 77/1965 Sb.) 

- Osvědčení o získání dílčí kvalifikace Vazačské práce (kód 41- 032-E), podle § 9 a 11 

zákona č.179/2006 Sb 

- proškolení jednotlivých pracovníků dle jimi prováděné činnosti při pilotovacích 

pracích, seznámení s riziky při práci a proškolení BoZP dle NV č. 361/2007 Sb. 

3.7.3. Kontrola strojů a zařízení 

Dle specifikací výrobce mechanismů 

Kontrolu provádí: Mistr, obsluha stroje 

Kontrolujeme:  
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- poškození používaných pracovních strojů a pomůcek před započetím používání 

stroje  

- funkčnost jednotlivých dílů strojů, nepoškozenost elektroinstalací, ochranných krytů 

atd.  

- vyhovující četnost servisních prohlídek 

3.7.4. Kontrola provedených svislých konstrukcí 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme: 

Dle ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 730112-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  

ČSN 730210 Geometrická přesnost ve výstavbě . podmínky provádění, tab. A.2  

Kontrolujeme: 

- Přesnost provedení svislých konstrukcí, zaměřením její polohy a tvaru, soulad s PD 

- Přesnost, tvar a počet vyčnívajících výztuží včetně změření dostatečné délky pro 

stykování 

- Porovnání naměřených odchylek s mezními hodnotami uvedenými v normě 

- Odchylky Sloupy – od osy maximálně ± 10 mm, výšková odchylka maximálně ± 10 

mm, Odchylka od svislice ± h / 200= 14 mm nebo ± 30 mm (menší z hodnot) 

- Odchylky Stěny – od hrany a osy úložné plochy maximálně ± 8 mm, hrana opěrné 

plochy výškově maximálně ± 10 mm, Odchylka od svislice ± h / 200= 14 mm nebo ± 

30 mm (menší z hodnot) 

3.7.5. Kontrola materiálu - ocel 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme: 

Dle ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb  

Kontrolujeme: 

- množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD. Kontrolujeme 

atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádět 

žádné zkoušky. Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem 

vložky, množstvím a vahou svazku. Kontroluje se kvalita popř. míra poškození.  

- Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám výrobců, vždy je ale nutno 

výztuže podkládat aby nedošlo k znehodnocení výztuže. Všechny dodací listy musí 

být archivovány. 
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3.7.6. Kontrola materiálu - beton 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu 

 ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

Kontrolujeme:  

- Dodací list  - čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, 

konzistence, přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – označení.  

- Atest betonárky  

- Množství dodané směsi 

Zkouška Konzistence – Sednutí kužele – požadujeme S3-S4 

Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku 

potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní deska se navlhči a položí na rovinnou plochu. 

Forma se plní ve 3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 

vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, Forma kužele se potom 

odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku sednutí kužele v 

mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku 

 
Stupeň konzistence a sednutí kužele 

S1 10 - 40 mm 

S2 50 - 90 mm 

S3 100 - 150 mm 

S4 160 - 210 mm 

S5 > 220 mm 

3.7.7. Kontrola bednění 

Dle pokynů výrobce 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, mistr 

Kontrolujeme: 

- Soulad dodaných prvků s objednávkou a výpisem v kladečském plánu 

- Poškození bednících dílců a konstrukcí 

- Provedení odbedňovacího nátěru po celé ploše bednících dílců 

3.7.8. Kontrola distančních prvků 

Dle pokynů výrobce, servisních intervalů 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme: 
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- Soulad dodaných prvků s objednávkou a výpisem použitých distančních prvků pro 

konstrukci 

- Poškození distančních prvků 

3.7.9. Kontrola povětrnostních a klimatických podmínek 

Dle hodnot uvedených v Pracovních podmínkách tohoto TP 

Kontrolu provádí: HSV 

Kontrolujeme: 

- Průměrnou denní teplotu – požadavek nad 5° C v průměru za 24 h 

- Rychlost větru, námrazu, mlhu, silný déšť 

- Kompletnost zápisu klimatických podmínek do stavebního deníku 

3.8. Meziopera ční kontroly: 

3.8.1. Kontrola bednící konstrukce  

Dle kladečského plánu, specifikací výrobce 

Kontrolu provádí:  HSV, PSV 

Kontrolujeme:  

- Těsnost, tvar, únosnost, tuhost bednění 

- Dostatečné množství použitých stojek, soulad provedené konstrukce s kladečským 

plánem bednění 

- Zajištění klínů stojek v bednící poloze 

- Provedení nápravných opatření v případě zjištění nesrovnalostí 

- Provedení zádržné konstrukce proti pádu osob, je-li navržena 

- Uložení bednění v předepsané výškové úrovni ± 3 mm, osazení na vodorovné montážní 

rovině ± 3 mm,   

3.8.2. Kontrola osazení výztuže a distančních prvků 

Dle armovacího výkresu, ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Kontrolu provádí:        HSV, mistr 

Kontrolujeme: 

- Provedení výztuží dle armovacích výkresů, kontrola tvaru výztuží, tolerance 20 mm 

- Provedení svarů a spojů vázacími dráty 

- Stykování prutů, provázání s konstrukcí stěn a sloupů 

- Umístění distančních prvků v dostatečném množství 

- Čistotu výztuže a bednění 



198 
 

3.8.3. Kontrola provádění betonáže 

Dle ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost 

ČSN 73 1332  Stanovení tuhnutí betonu 

Kontrolu provádí:        HSV, PSV, TDI 

Kontrolujeme: 

- Kontrolujeme klimatické podmínky při betonáži. Betonáž bude probíhat v rozmezí 

teplot 5-25°C. Teplota betonu před uložením musí být +10°C. Kontrolujeme plynulost 

betonáže, maximální výšku shozu do roury, jakost betonové směsi.  

- Dostatečné hutnění betonové směsi, směr hutnění, vzdálenosti vpichů vibrátoru, 

hloubku hutnění 

- Kontrola tuhnutí betonu měřením penetračního odporu dle ČSN 73 1332 

- Kvalita betonu musí odpovídat:  Kontroluje se z dodacího listu množství betonové 

směsi, čas výroby, čas dodání a její specifikace (stupeň prostředí, konzistence, 

přísady, rychlost nárůstu pevnosti) z označení.  

- Doba transportu: 0-25°C =>90min, t<0°C =>45min, t>25°C =>45min. 

- Zkouška Konzistence – Sednutí kužele dle ČSN EN 12350-1 z počátku výroby 

z každého autodomíchávače, postupně z každého třetího a musí být minimálně 190-

210mm +/- 20mm. Případně je použita zkouška VeBe dle ČSN EN 12350-3, Stupeň 

zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 či Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5. Jeden 

z těchto postupů však musí být aplikován. Odeberou se zkušební vzorky pro pozdější 

zkoušky krychelné pevnosti betonu v tlaku. Zkušební vzorek se odebere přibližně po 

0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Toto množství 

se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se (vibrátor, vibrační 

stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým 

druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v 

prostředí o teplotě cca 20°C±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné 

zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20°C± 

2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 

20°C±2°C. 
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3.9. Výstupní kontroly: 

3.9.1. Ošetřování mladého betonu 

Dle ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 1332  Stanovení tuhnutí betonu 

 

Kontrolu provádí:      HSV, PSV 

Kontrolujeme: 

- Po provedení betonáže a zatuhnutí betonu na pevnost, kdy už nedochází 

k vyplavování cementu skrápěním vodou je třeba začít s ošetřováním betonu 

skrápěním. Intenzita kropení závisí na klimatických podmínkách. Teplota povrchu 

betonu se musí rovnat nebo být větší než 5°C. Při snížení teplot pod hranici danou 

technologickým předpisem (5°C), je nutno beton udržovat v nejméně minimální 

teplotě. Toho dosáhneme překrytím fólií. Při vyhřívání betonu však nesmí docházet 

k vysušování jeho povrchu, tomu bude zabráněno ošetřením přípravkem (Novapor) 

nebo případně vlhčením. Při vlhčení povrchu je nutné dbát na to, aby teplota vody 

byla nad +5°C a teplota okolního prostředí také minimálně +5°C. 

3.9.2. Provedení konstrukce  

Dle ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Kontrolu provádí:      HSV, PSV 

Kontrolujeme: 

- Jakost provedení konstrukce, soulad výsledné konstrukce s navrženým stavem, 

mechanická poškození konstrukce vzniklá betonáží, odbedněním nebo jinými vlivy. 

- Mezní odchylka rovinnosti konstrukce nesmí překročit 10 mm na 8 m délky. 
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[obr. 81 - Plán spotřeby materiálu - beton, vypracováno v programu Microsoft Excel dle Technologického Normálu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[obr. 82 - Plán spotřeby materiálu - ocel, vypracováno v programu Microsoft Excel dle Technologického Normálu] 
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Limitka materiál ů 
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[obr. 83 – Limitka materiálu, vypracováno v programu RTS Build Power] 

Limitka profesí 
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[obr. 84 – Limitka profesí, vypracováno v programu RTS Build Power] 
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1. Úvod 

Provedení stropní desky je v rámci provádění navrženo jako křížem vyztužená 

monolitická železobetonová deska, tl. 250 mm. Doba provádění je navržena na celkovou dobu 

37 dní. V této době bude provedeno bednění poloviny desky, armování, betonáž, 

technologická pauza, odbednění a poté se přejde na druhou polovinu desky. Vyztužení desky 

je počítáno na 100 kg / m3. Dle výpočtu doby odbednění je pro průměrnou teplotu panující 

v prováděcím období – březen 2011 stanovena hodnota 13,2° C a pro tuto teplotu je nutná 

technologická pauza 3 dny pro nabití 15 MPa pevnosti betonu.   

Jako alternativa bylo zvoleno provedení stropu ze železobetonových montovaných 

panelů SPIROLL. Jedná se pouze o teoretický předpoklad. Při konkrétním provedení stropní 

konstrukce z prefabrikovaných dílců SPIROLL by bylo třeba pozměnit kompletně nosný systém 

budovy, uvažovat jiné statické působení stropní desky, provedení hydroizolací spodní stavby 

asfaltovými pásy, s tím související rozšíření výkopové jámy o pracovní prostor, použití většího 

množství ztužujících celků pro zajištění stability budovy, doplnění sloupů popřípadě stěnových 

dílců po obvodu budovy pro vynesení trámů a další vyplývající převážně statické požadavky. 

V rámci výpočtu ceny provedení prefabrikované konstrukce byla zanedbána cena sloupů 

s náběhy pro uložení průvlaků. Pro zjednodušení byly vypuštěny s tím, že byla předpokládaná 

cena monolitických a prefabrikovaných sloupů v přibližné rovině. V rozpočtu bylo provedeno 

ocenění prefabrikovaných nosných trámů, na které by bylo možné panely SPIROLL ukládat. 

Vzhledem k nedostupnosti cen trámových prvků v rámci výrobců, byla uvažována cena za 

trámový průvlak 450 x 400 mm cena 2 000,- Kč / bm.  

Provádění prefabrikovaných dílců musí být provedeno dle požadavků výrobce. 

Minimální uložení prvků na podporách musí být minimálně 100 mm při průhybu do L / 100. 

Panely se ukládají na vodorovnou plochu. V jiném případě je třeba provézt vyrovnání 

podkladu. Uložení panelů je třeba provézt na 10 mm silnou vrstvu betonu, 5 mm silný 

neoprenový pás, 1 – 10 mm silné plastové podložky nebo zavlhlou cementopískovou směs. 

Vzhledem k navrhnutému užitnému zatížení pro prodejny v hodnotě 7,5 kN / m2 jsou navrženy 

panely SPIROLL PPD /268, které na maximální rozpětí 5,8 m vykazují dostatečnou únosnost. 
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[obr. 84 – Řez panely SPIROLL PPD 264 - 272] 

 

Vyznačení potřebné únosnosti na dané rozpětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[obr. 85 – Zatěžovací křivka panelu SPIROLL] 
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2. Rozpočet varianty dle RTS Build Power – monolitická konst rukce 
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[obr. 86 – Porovnání - monolitická konstrukce, vypracováno v programu RTS Build Power] 

3. Rozpočet varianty dle RTS Build Power – montovaná konstru kce 
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[obr. 87 – Porovnání - montovaná konstrukce, vypracováno v programu RTS Build Power] 
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4. Cena dopravy panel ů  

Hmotnost nákladního auta s návěsem do nosnosti 25 t  - 960,-Kč / h vč. DPH  

Dílce  

Typ dílce Hmotnost [kg/m] Délka [m] Celková hmotnost 
[t] Počet [ks] 

SPIROLL PDD 
268 411 5,8 2,38 32 

SPIROLL PDD 
268 411 4,8 1,97 64 

SPIROLL PDD 
268 411 2,9 1,19 15 

Trám 0,45 x 0,4 0,432 7,6 3,15 4 
Trám 0,45 x 0,4 0,432 7,1 3,07 12 
Trám 0,45 x 0,4 0,432 6,8 2,94 5 
Trám 0,45 x 0,4 0,432 5,6 2,3 2 
Trám 0,45 x 0,4 0,432 5,45 2,3 2 
Trám 0,45 x 0,4 0,432 5,0 2,1 2 
Trám 0,45 x 0,4 0,432 4,6 1,9 2 
Trám 0,45 x 0,4 0,432 2,6 1,1 2 

Výpočet 

Celková hmotnost dílců:  303,63 t 

Rozměr návěsu d / š / v - 13,6 x 2,45 x 2,7 

Předpoklad přepravy 4 dílců na návěsu v jedné vrstvě do výšky maximálně 1,75 m (5 dílců na 

sobě, výška včetně prokladů mezi panely), pro SPIROLL 2,9 m 6 dílců v jedné vrstvě. Trámy 4 

v jedné vrstvě. Celková hmotnost je maximálně 25 t nákladu. 

Trámy 

8 x Trám 7,1 m – hmotnost 24,56 t – 1 jízda 

4 x Trám 7,1 m + 4 x Trám 6,8 m – hmotnost 24,04 t – 1 jízda 

4 x Trám 7,6 m + 2 x Trám 2,6 + 2 x Trám 5,0 – hmotnost 22,8 t – 1 jízda 

1 x Trám 6,8 m + 2 x Trám 5,45 m + 2 x Trám 5,6 m – hmotnost 12,14 t – 1 jízda 
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Pro SPIROLL délky 5,8 m 

Na jedno naložení 10 ks – hmotnost 23,8 t – 3 jízdy  

Pro SPIROLL délky 4,8 m  

Na jedno naložení.2 x 5,8 dílec + 10 x 4,8 dílec – hmotnost 24,46 t – 1 jízda 

Na jedno naložení 12 x 4,8 dílec – hmotnost 23,64 t – 4 jízdy 

Pro SPIROLL délky 2,9 m  

Na jedno naložení 4 x 4,8 m dílec + 12 x 2,9 m dílec – hmotnost 22,16t - 1 jízda 

Na jedno naložení 2 x 4,8 m dílec + 3 x 2,9 m dílec – hmotnost 7,51 t  - 1 jízda 

Celkem 

12 jízd. Předpokládaná doba provádění vykládky je navržena na 1 hodinu. Dojezdnost 

je navržena na dobu do 20 minut. Celkem jsou tedy vyčleněny na každou jízdu 2 hodiny 

účtovaného času.  

 

14 jízd x 960 Kč / h x 2 h = 26 880,- Kč. 
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5. Porovnání pracnosti 

Navržená doba provádění monolitické desky je navržena včetně zřízení bednění, 

vyvázání výztuže, betonáže, technologické pauze, odstranění bednění a přesunutí bednění na 

druhou polovinu konstrukce s opakováním sledu prací na 37 dní. Technologická pauza je 

navržena na minimální dobu trvání tří dní.  

Provedení montované stropní konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[obr. 88 – Pracnost jednotlivých činností při provádění montované konstrukce, vypracováno v programu MS Excel] 

 

Celková doba provádění montované konstrukce je navržena na dobu 19 dní.  
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6. Závěr 

 

Porovnání dvou variant provádění železobetonové stropní konstrukce bylo provedeno s 

velmi úzkým zaměřením, čistě na porovnání ceny prováděné konstrukce při dané ploše, 

známém zatížení a porovnání dvou variant provádění v rámci časové náročnosti. Při 

komplexním porovnání by bylo třeba brát v potaz mnohem více proměnných, ovlivňujících 

výběr té které varianty vodorovné nosné konstrukce. Konkrétně by se jednalo o přepracování 

statické části návrhu stavby, hydroizolačních souvrství spodní stavby, tvaru a rozměru budovy 

a navržení jiné nášlapné vrstvy podlah. 

I tak je ale porovnání velmi zajímavé, i při doplnění konstrukce o vodorovné trámy po 

celém obvodu budovy, v podélném směru, železobetonových věnců a započítání dopravy 

prefabrikovaných dílců je cena provádění montované konstrukce nižší o nezanedbatelnou 

částku a téměř v polovičním čase provádění a v relativně blízkém okolí stavby, s dojezdností 

do 15-20 minut, se nachází výrobna prefabrikovaných dílců v Kuřimi. 

Celkový rozdíl ceny provádění je vypočten na částku 231 741,- Kč a časová úspora při 

provádění prefabrikované konstrukce činí celkem 18 dní. Z těchto důvodů bych se čistě 

z prováděcích důvodů přikláněl k provedení montované konstrukce. Je však otázkou, do jaké 

míry by se ušetřené náklady za vodorovnou nosnou konstrukci projevily na výsledné ceně, 

která by byla navýšena o náročnější a masivnější ztužení objektu a provedení hydroizolací 

spodní stavby. Bylo by zapotřebí konzultace se statikem a projekční kanceláří a spolupůsobení 

při řešení otázek rozdílů vyplývajících z jiné nosné konstrukce. 
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1. MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ PEVNOST BETONU PRO ODBEDN ĚNÍ 

Rbd,min = 15 MPa - 70% fck,cube 

výpočet aktuální doby pevnosti betonu 

Rbd = Rbd,28*(0,28 + 0,5*logD) - platí pro průměrnou denní teplotu 20°C  

průměrná denní teplota 

tprůměrná=(t7:00+t13:00+t21:00+t21:00) / 4 

faktor zdání betonu 

f=(tprůměrná+10)*D   

- platí pro tprůměrná ϵ<5;40> 

-  D je počet dnů 

VSTUPNÍ  HODNOTY 

a) teploty dle českého hydrometeorologického institutu pro 17.3.2011  

– datum ukládání betonové směsi stropu 1.PP 

t7:00 = 7,2 [°C] 

t13:00 = 18,6 [°C] 

t21:00 = 13,5 [°C] 

b) beton 

třída betonu C 30/37 

fck = 30 [MPa] 

fck,cube = 37 [MPa] 

Rbd,min = 15 [MPa] 

VYPOČTENÉ  HODNOTY 

a) dle minimální pevnosti 

Rbd,min = 15 

D=10^(( Rbd,min / fck,cube -0,28)/0,5) = 10^((15 / 37 -0,28)/0,5) = 1,7816dní 

Dzaokrouhlená = 2 dny 
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b) dle teploty 

tprůměrná= (7,2+18,6+13,5+13,5) / 4 = 13,2° C 

tprůměrná, zvolená= 13,2° C 

f = (20+10 ) x 2 = 60° Cxden 

přípustná doba odbedn ění [dny] 

 

Dfin = f/( tprůměrná, zvolená+10) = 60/( 13,2+10) = 2,58 dne = 3 dny.  

 

Výpočtová technologická pauza, pot řebná pro bezpe čné odbedn ění, má hodnotu 3 

dní. Jedná se pouze o výpo čtovou hodnotu. V praxi se stropy odbed ňují v rozmezí 

technologické pauzy v trvání 5 – 7 dní pro náb ěh vyšších než minimálních pevností 

betonu. V p řípadě odbedn ění konstrukce po takto krátké dob ě vzniká riziko vyplývající 

z působení lidského faktoru, kdy pracovníci provedou sn ížení stojek po celé podpírané 

ploše a mladý beton vykáže pr ůhyby nadlimitních hodnot. Proto je doporu čená doba 

odbedn ění delší než výpo čtová. 
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2. NÁVRH POČTU PRACOVNÍCH SPAR Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Pracovní četa 

Profese profese 
[Kč/h] 

Počet 
[osob] 

Pracnost 
[dny] 

celkem 
[Kč] 

tech.p. 
1 den 

Tesař 180 8 12 20 160 1 440 
Pomocný tesař 130 4 12 7 280 520 

Železář 200 12 12 28 800 2 400 
Svářeč 220 3 6 3 960 660 
Betonář 120 12 2 2 880 1 440 
Součet    63 080 6 460 

 

Pracovní doba  

Týdně   7 dní 

Denně  10 hodin 

Specifikace provád ěné stropní desky  

A = 725 m2 

h = 250 mm 

Vc = 181,25 m3 

Vst = 1 510,417 kg  

Bednění stropu 

Pronájem bednění je uvažován hodnotou  16 Kč / m2 / den 

Pronájem stojek je uvažován hodnotou  8 Kč / den 

Trvání technologické pauzy   3 dny 

Cena za pronájem stojek – 410 ks  9 840,- Kč 

Stojky pro jednu polovinu desky – 16 dní 

245 ks x 16 dní x 8 Kč = 31 360,- Kč 

Stojky pro podepření první poloviny a sestavování druhé poloviny – 16 dní 

410 ks x 16 dní x 8 Kč= 52 480,- Kč 

Stojky první poloviny – potřeba do 28 dní pevnosti – tzn 12 dní zbývá 

410 ks x 12 dní x 8 Kč = 39 360,-Kč 

Vrácení stojek z první poloviny konstrukce, využití stojek na zbývající polovině pro částečné 

podepření – 28 dní 

245 ks x 28 dní x 8 Kč = 54 880,- Kč 
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Celkem za stojky 178 080,- / Strop.  

Cena stropní konstrukce včetně platu pracovníků 

Cena stropní konstrukce je uvažována jako: 

Počet MJ x Cena /m3 

 

Částky rozdělení dle pracovních spar zahrnují výplatu dělníků za odpracovanou dobu 

s připočítáním výplaty v průběhu technologické pauzy. 

Materiál Počet MJ  Cena  Celkem Bez PS 1 PS 2 PS 3 PS 
 [m3] [Kč/m3] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] 

C 30/37 181,25 2 950 534 687 69 540 76 000 82 460 88 920 
Ocel 1 510,42 120 181 250 69 540 76 000 82 460 88 920 

Posouzení návrhů 

Uvažovaná plocha potřebného bednění dle počtu pracovních spar: 

Bez PS  100 % 

1 PS   50 % 

2 PS    33 % 

3 PS   25 % 

Stojky – viz výpočet výše za celkovou cenu pronájmu stojek 

Bednění – při uvažování ceny bednění při 16 Kč / m2 / den 

Doba odbednění – z výpočtu 

Celkové ceny pro posouzení – Cena stropní konstrukce, mzdy pracovníků na dobu provádění, 

pronájem stojek, zvolené plochy bednění násobené dny technologické pauzy.  

Druh Stojky bednění Doba odbed. Bez PS 1 PS 2 PS 3 PS 
betonu [Kč] [Kč] [dny] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] 
C 30/37 178 080 34 800 3 1 067 958 1 022 218 1 010 930 1 009 038 

Cenově nejvýhodn ější je varianta s využitím minimální plochy bedn ění a počtem 3 

pracovních spar. Vzhledem k technologickým detail ům stykování výztuže a provád ění 

betonáže je zvolena varianta s pouze jednou technol ogickou spárou. Je sice o 13 180,- K č 

nákladn ější, náklady ale budou ve výsledku ušet řeny na pronájmech a doprav ě 

autočerpadla na stavbu a rychlejším provád ěním než p ři více pracovních spárách.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat komplexní stavebně technologický projekt 

daného objektu, rozsahem a z částí uvedených v úvodu této práce. Při vypracovávání bylo 

řešeno kompletní provádění železobetonového monolitického skeletu navrženého do daných 

podmínek se snahou o co nejvýhodnější cenu a dobu provádění.   

Navržená doba provádění hlavního stavebního objektu je 17 měsíců a 3 týdny. Doba 

provádění je přiměřená rozsahu objektu a specifikaci prováděných činností. 

Kalkulovaná cena hrubé stavby s provedením zateplení, obvodového pláště a 

provedení skladby střešní konstrukce byla vypočítána na 55 043 747,16,- Kč vč. DPH. 

Zadání diplomové práce bylo splněno, jednotlivé části diplomové práce jsou provedeny 

v požadovaném rozsahu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

NN – Nízké napětí 

VN – Vysoké napětí 

SO – Stavební objekt 

DN – Jmenovitý průměr 

TP – Technologický předpis 

PD – Projektová dokumentace 

ZS – Zařízení staveniště 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

SD – Stavební deník 

M - Mistr 

HSV – Hlavní stavbyvedoucí 

PSV – Pomocný stavbyvedoucí 

TDI – Technický dozor investora 

S - Specialista 

DL – Dodací list 

P - Protokol 

G - Geodet 
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