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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu 

Městské plovárny v Luhačovicích. Projekt obsahuje technickou zprávu, návrh zařízení 

staveniště a jeřábu, technologický předpis pro vrtné piloty a opěrnou pilotovou stěnu, 

kontrolní a zkušební plány. Pro spodní stavbu je řešen staveništní hluk s návrhem opatření. 

Dále je pro hrubou stavbu zpracován položkový rozpočet a podrobný časový plán.  

  

Klí čová slova 
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rozpočet, kontrolní a zkušební plán, staveništní hluk  

  

  

  

Abstract 

The diploma thesis deals with the solution of selected parts of the the construction technology  

project of the town covered swimming pool in Luhačovice. The project includes engineering 

report, design site equipment and crane, technological instruction for drilled pile and piled 

wall, supervisory and test plans. For the substructure deals with building noise and noise 

protection. Next it deals with the itemized budget of the gross building and detailed time plan. 

  

Keywords 
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supervisory and test plans, building noise  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Ladislav Čapek Městská plovárna Luhačovice - příprava a organizace výstavby objektu. 
Brno, 2015. 143 s., 13 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Mgr. Jiří 
Šlanhof, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poděkování: 
 
Děkuji Ing. Mgr. Jiřímu Šlanhofovi, Ph.D. jako vedoucímu diplomové práce za odbornou 

konzultaci a poznámky při zpracování práce.  

Dále děkuji firmě Městskému úřadu v Luhačovicích za poskytnutí projektové dokumentace, 

rodině a přítelkyni za podporu při studiu. 

 
 



- 10 - 

 

OBSAH 
 
 
ÚVOD……………………………………………………………………………………. -11- 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 

MĚSTSKÉ PLOVÁRNY LUHAČOVICE …………………..........…...................-12- 

2. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ A KOORDINAČNÍ SITUACE.............................-31- 

3. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN PRO MĚSTSKOU PLOVÁRNU 

LUHAČOVICE………............................................................................................-33- 

4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ…………………….......….. -35- 

5. NÁVRH JEŘÁBU....................................................................................................-52-  

6. PODROBNÝ ČASOVÝ PLÁN MĚSTSKÉ PLOVÁRNY 

LUHAČOVICE.....................................................................……………..……… -64- 

7. BILANCE PERSONÁLNÍHO OBSAZENÍ PRO VÝSTAVBU MĚSTSKÉ 

PLOVÁRNY LUHAČOVICE............................………....................................... -67- 

8. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PILOTY A OPĚRNOU 

STĚNU......…………………….............................................................................. -69- 

9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO VRTANÉ PILOTY A PILOTOVOU 

OPĚRNOU STĚNU................................................................................................. -91- 

ZÁVĚR…………………………………………………………………………………… -140- 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ……………………………………………………… -141- 

SEZNAM PŘÍLOH………………………………………………………………………. -143- 

 



- 11 - 

 

ÚVOD 
 

Diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby Městské plovárny 

Luhačovice. Městská plovárna Luhačovice bude sloužit k rekreačním účelům. Objekt se 

nachází v centru lázeňského města Luhačovice v hustě obydlené oblasti. Dříve byla plocha 

využívána jako letní koupaliště, které nahradí Městská plovárna. Městská plovárna je 

navržena jako novostavba. Konstrukčním systémem je monolitický skelet, který je vyzděn 

keramickými cihelnými bloky. Stavba bude založena na vrtaných velkoprůměrových pilotech. 

V diplomové práci jsem se zaměřil na zakládání stavby s přítomnosti vysoké hladiny 

podzemní vody. Jelikož se jedná o hustě obydlenou oblast s minimálními plochou pro 

staveniště, bylo důležité navrhnout co možná nejvhodnější postup výstavby. 
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Název stavby   : MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LUHAČOVICE                                         
      
Zhotovitel   : UPOSS spol. s r.o. 
     Uherskobrodská 962 
     763 26 Luhačovice 
 
Hlavní projektant  : ing. Jana Semelová 
 
Zodpovědný projektant : Robert Kolařík 
 
Objednatel   : Město Luhačovice  
 
Investor   : Město Luhačovice  
 
Místo stavby   : Luhačovice 
 
Projektový stupeň  : dokumentace pro výběr zhotovitele/dodavatele 
 
Cena stavby   : 125 000 000 Kč 
 
Doba výstavby  : 14 měsíců 
 

 

 

 
 Hlavní projektant     Statutární zástupce 
 ing. Jana Semelová     ing. Karel Perůtka 
 

 

1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

 

- SO 01 Demolice nekrytého koupaliště 

- SO 02 Městská plovárna  

- SO 03a Přeložka Solného potoka 

- SO 03b Přípojka dešťových vod 

- SO 04 Přípojka splaškové vody  

- SO 05 Přípojka vody  
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- SO 06 Přípojka NN  

- SO 07 Přípojka VN  

- SO 08 Přípojka plynu  

- SO 09 Přeložka Telefónica O2  

- SO 10a Komunikace a zpevněné plochy (betonová dlažba) 

- SO 10b Komunikace a zpevněné plochy (zámková dlažba) 

- SO 11 Sadové úpravy  

 

 

1.3 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Lázeňské město Luhačovice se nachází ve Zlínském kraji. Stavba se bude nacházet 

vedle ulice Solné v hustě zabydlené oblasti na pozemku bývalých lázní. V blízkosti stavební 

objektu se nachází lázeňské penziony z 30. let i novostavby s minimálně třemi nadzemními 

podlažími. Plovárna je architektonicky navržena tak, aby splynula s okolní zástavbou do Bíle 

čtvrti s lázeňskými penziony. Staveniště se bude nacházet v blízkosti centra města vedle 

parkoviště městského úřadu.  

Objekt bývalých lázní se zdemoluje a odstraní. Přibližně středem pozemku vede 

zatrubněný Solný potok, který bude přeložen. Inženýrské sítě vedou mimo staveniště a to na 

ulici Solné. Terén staveniště je v mírném svahu a s vysokou hladinou podzemní vody. 

Stavební práce, které zasahují do hlubších vrstev podloží, budou podléhat požadavkům na 

ochranu lázeňských vod.  

Z důvodu absence celoročního koupání v Luhačovicích je navržen krytý bazén 

s možností využití velké terasy v letním období. Přístup na letní terasu je od bazénové haly 

propojen skleněnou stěnou. Budova kryté plovárny je navržena jako jednopodlažní částečně 

podsklepená. Technologické zařízení bazénů, strojovny VZT a TUV jsou umístěny v 1.PP. 

V 1.NP  je prostor pro návštěvníky a zaměstnance. 

 

 

 

 



- 16 - 

 

1.4 STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA FUNKCE 

 

 Městská plovárna Luhačovice bude sloužit k rekreačním účelům. V budově se 

nachází plavecký bazén, rekreační bazén a tobogán s dojezdovým bazénem. Všechny bazény 

jsou z nerezové oceli. Bazénová hala je vybavena vzduchotechnickou s úpravou teploty a 

vlhkosti k dosažení maximální pohody. K dispozici je také parní sauna. Pro letní období bude 

otevřena letní terasa, z které je přístup od bazénu. Plovárna je vybavena bufetem, šatnou, 

sprchami a WC. Kapacita plovárny je 143 návštěvníků, ale návštěvnost se může pohybovat až 

okolo 500 návštěvníku za den.  

 

 

1.5 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

1.PP V částečně podsklepené budově se nachází technické místnosti. Okolo plaveckého a 

rekreačního bazénu vedou instalační prostory. V instalačních prostorech jsou stísněné 

prostory a vedou zde jen potrubí pro úpravu vody. V suterénu se nachází místnosti 

s vybavením pro VZT a úpravu vody pro bazény. Dále se zde nachází rozvodna NN a 

technická místnost s dílnou. 

 

1.NP Hlavní vstup do objektu je nadkrytý a situovaný na západ k parkovišti. Hlavní vstup 

a všechny místnosti určené pro návštěvníky jsou řešeny jako bezbariérové. Po vstupu do 

budovy je foyer s bufetem a kasou, který je rozdělený na suchý a mokrý provoz. Za vstupem 

do šaten se skříňkami jsou převlékací kabinky. K bazénu se jde ze šaten přes sprchy, WC a 

dlouhou chodbu rozdělenou na rampy se sklonem 1:12. V bazénové hale je plavecky bazén, 

rekreační bazén a dojezdový bazén tobogánu. Všechny bazény jsou z nerezové oceli. 

Bazénová hala je situována na východ. Z bazénové haly směrem na západ je skleněná stěna se 

vstupem na terasu, která se bude využívat v letním období. Uprostřed budovy mezi bazénovou 

halou a šatnami se nachází atrium, kde je umístěna roura tobogánu. Na severní straně budovy 

jsou místnosti pro zaměstnance, kotelna, trafostanice, sklady a parní sauna s přístupem od 

bazénové haly.  
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1.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Plovárna není zdrojem špatného vlivu na životní prostředí a to hlukem ani exhalací. 

K výtápění budovy a vody v bazénech bude sloužit vlastní plynová kotelna na zemní plyn. 

Splaškové vody budou podchyceny ležatou splaškovou kanalizací zaústěnou do veřejné 

kanalizační sítě, kterou vedou do čistírny odpadních vod. Komunální odpad bude uschováván 

v označených krytých popelnících na zpevněné ploše u vedlejšího vstupu do budovy. Budou 

zde umístěny i popelnice na tříděný odpad, které budou barevně odlišeny a označeny 

popisem.  

 

1.7 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

 

SO 01 Demolice nekrytého koupaliště – není předmětem této stavby 

Proběhne demolice původního nekrytého koupaliště. Pro demolici je určen plavecký 

bazén, brouzdaliště a vstupní budova s šatnami.  

 

SO 02 Městská plovárna  

 Budova bude založena na pilotových základech. Konstrukčním systémem je 

monolitický železobetonový skelet s výplní nosného obvodového zdiva. Sloupy budou 

provázaný ŽB průvlaky, na nichž bude uložena monolitická deska. Nad bazénovou halou 

bude zastřešení z dřevěných vazníků.  Obestavený prostor 15 795 m3.  

 

SO 03a Přeložka Solného potoka  

 Přeložka zaklenutého „Solného potoka“ bude provedena v délce 82m se začátkem v 

místě stávající kanalizační šachty Š1. Stávající zaklenutí potoka bude v délce 21,0 m 

vybouráno vč. stávající kanalizační šachty v lomu současné trasy potoka a nahrazeno trubním 

materiálem ze sklolaminátu DN 1300 jmenovité tuhosti SN 10 000 ve spádu 2%. Přeložka se 

propojí na stávající přítokové potrubí DN 600 vycházející z revizní šachty Š4 v okraji 

vozovky místní komunikace 
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SO 03b Přípojka dešťových vod  

Přípojka dešťové kanalizace č.1 z PVC KG DN300, 5 m bude vedena od objektu ve 

spádu 2% do nově navržené šachty pro přeložku potoka DN1300. Přípojka kopíruje trasu 

přeloženého potoka. Přípojka dešťové kanalizace č.2 z PVC KG DN150/200, 30 m bude 

vedena od odtokového žlabu ve spádu 7,5% do spádišťové šachty pro přeložený potok.  

 

SO 04 Přípojka splaškové vody  

Kanalizační přípojka č.1 z PVC KG DN200 bude vedena od objektu ve spádu 4,5% do 

stávající kanalizační stoky DN700/1050. Kanalizace bude zaústěna do horní části stoky 

v hloubce 2,24 m pod UT. Délka přípojky bude 4,8 m. Kanalizační přípojka č.2 z PVC KG 

DN200 bude vedena od objektu ve spádu 4,78% do stávající kanalizační stoky DN700/1050. 

Kanalizace bude zaústěna do horní části stoky  v hloubce 1,88 m pod UT. Délka přípojky 

bude 5,0 m. 

 

SO 05 Přípojka vody  

Přívod vody z PE 65/80 je napojena na stávající vodovodní řad DN 150 v ulici před 

domem. Přípojka je vedena ve spádu 2°% . Při provádění přípojky je nutno dbát ustanovení 

norem. 

Vodovodní přípojka bude v úseku po měření instalována správcem vodovodu na základě 

odsouhlasené technické dokumentace, vydaného stavebního povolení a žádosti o vodovodní 

přípojku, která bude potvrzena stavebním úřadem. Délka přípojky 8,8 m. 

 

SO 06 Přípojka NN - není předmětem této stavby 

Přípojka je navržena z rozvodné sítě na ulici Solná. Pod ulicí Solná bude přípojka 

vedena protlakem. Kabel bude uložen v chráničce do pískového lože. Na vrstvu se uloží 

signalizační páska. Zásyp se rovněž provede z písku a tloušťce asi 30 cm.  Délka přípojky je 

42,2 m. 

 

SO 07 Přípojka VN – není předmětem této stavby 

 

SO 08 Přípojka plynu – není předmětem této stavby 
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SO 09 Přeložka Telefónica O2 

Pro přeložku se použijí kabely typ TCEPKPFLE, trubky HDPE 40, HDPE 10. Ke 

spojení kabelů se použijí spojky SCX  - rovné. Výstražná folie 220 mm oranžové barvy. 

Trubka HGR 110mm vrapovaná. Síťový rozváděč LUHA 959 (SR 12) – skříň KVz 82 pro 

1200 párů, koncový rozváděč – MRK 20. Délka přípojky 95 m. 

  

SO 10a Komunikace a zpevněné plochy (betonová dlažba) 

Stávající chodníky podél západní a jižní strany plovárny budou v průběhu stavby 

rozebrány pro uložení nových inženýrských sítí. Nový chodník bude rozšířen a bude sahat až 

po nový objekt. Vydláždí se ze stejného materiálu jako nový chodník podél parkoviště.  

Plocha 322 m2. 

 

SO 10b Komunikace a zpevněné plochy (zámková dlažba) 

Stávající zpevněná plocha příjezdové komunikace ze západní strany objektu. Dlažba 

nově vydlážděného dvora mezi vilou Marie a plovárnou bude v potřebném rozsahu rozebrána 

a po provedení inženýrských sítí a výstavby parkovacího stání uvedena do původního stavu. 

Plocha parkovacího stání je 45 m2. 

 

SO 11 Sadové úpravy  

 Volné nezpevněné plochy budou ohumusovány.  Vysadí se stromy, keře a osejí se 

trávou. Jedná se o plochu 286 m2. 

 

 

1.8 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPAT ŘENÍ 

 

Stavební parcela pro výstavbu Městské plovárny se nenachází v záplavovém území. 

Pozemek není součástí poddolovaného území. V místě budoucího objektu nedochází ke 

zvýšené seizmicitě ani nehrozí sesuv půdy. Z průzkumu bylo zjištěno, že se na pozemku 

nachází střední radonový index. Z toho důvodu se musí provést protiradonová opatření. Jako 

protiradonové opatření bude použita hydroizolace s ochranou proti radonu.  
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Podél budovy vede málo frekventovaná ulice Solná. Na západní straně budovy je 

jednosměrná ulice Bílá Čtvrť s minimálním provozem. Hlavní dopravní tah přes město je od 

budovy vzdálen asi 180 m. Z těchto důvodů se neuvažuje hlukové zatížení od dopravy, které 

by se mělo v dané lokalitě posuzovat. 

 

 

1.9 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 

 

 Umístění objektu je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. 

 

 

 

1.10 TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 

1.10.1  ZEMNÍ PRÁCE – VÝKOPY 

 

 
Stavba zasahuje pod úroveň hladiny podzemní vody. Před zahájením zemních prací 

budou provedeny studny pro snižování hladiny podzemní vody. Voda bude odváděna do 

dešťové kanalizace po celou dobu výstavby spodní stavby. Výkopy budou provedeny v 

zemině  2. až  4. třídy těžitelnosti. Hladina podzemní vody byla zaznamenána v hloubkách 1,7 

až 5,7 m. V místě stávající konstrukce staré plovárny a bazénů bude nutno provést průzkum 

podzemních konstrukcí. Rozhodne se o jejich vybourání nebo využití jejich únosnosti  pro 

opření nových základů o tyto konstrukce. Stěny výkopů pasů v nepodsklepené části budou 

kolmé, při větší hloubce v severovýchodním rohu staveniště bude provedena pažící pilotová 

stěna. Výkopová jáma nesmí být dlouhodobě odkrytá. Pro provedení pilotáže se vykope hrubá 

stavební jáma v několika úrovních. Odvoz přebytečné zeminy a vybouraných betonů bude na 

tříděnou skládku v Luhačovicích nebo do Dolní Lhoty. Pro zpětný zásyp se použije vytěžená 

zemina mimo navážky. Jíl s vysokou plasticitou je nutné před hutněním promíchat se 

štěrkopískem. Při provádění hrubého výkopu bude přizván statik, geolog a hydrogeolog. 
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Hydrogeolog bude po celou dobu výstavby spodní stavby provádět trvalý hydrogeologický 

dozor. Podle požadavku zajištění bezpečnosti minerálních vod, musí být po dobu výkopové 

práce zajištěna pohotovost pro potřebu betonáže při narušení a vývěru minerálních pramenů.  

Stavební jáma bude místy hluboká až 3,6 m pod původním terénem.  

 

 

1.10.2  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 
Zakládání objektu je navrženo na pilotech vetknutých do únosných vrstev. Zhlaví pilot 

bude provázáno železobetonovými trámy, na nichž bude uložena podlaha plovárny, která 

bude řešena jako nosná železobetonová deska. V severovýchodním rohu stavební jámy bude 

provedena ŽB pilotová stěna se záporami. Celý objekt bude založený na pilotech, na kterých 

budou provedeny železobetonové pasy. Celé 1.PP bude provedeno jako ŽB bílá vana. Dle 

geologického průzkumu je v lokalitě poměrně vysoká hladina spodní vody. V předstihu budou 

provedeny bourací práce na stávajících venkovních bazénech a přeložka Solného potoka. 

Přeložka je navržená ze sklolaminátových trub DN 1300 jmenovité tuhosti SN 10 000 v 

celkové délce cca 80 m ve spádu 2%. Kolem obvodových pasů bude provedena drenáž 

(trubky PVC, geotextílie, štěrkopískový obsyp). Při betonáži základových pasů se po celém 

obvodu uloží zemnící pásek FeZn 30x4mm a napojí se na výztuž pilot. Zásyp mezi základy 

bude ve vrstvách o tloušťce 200 mm. U jílů s vysokou plasticitou je nutné tento před 

hutněním promíchat se štěrkopískem. Pilotové velkoprůměrové základy budou provedeny ve 

hloubkách 6, 5 a 4 m. Pilotové základy budou mít průměr 900 mm. Pro opěrnou pilotovou 

stěnu jsou navrženy piloty o průměru 600 mm. Délky pilot opěrné stěny jsou navrženy na 6,4; 

8 a 9 m. Železobetonové trámy budou mít průřez o rozměrech 600 x 600 mm a 900 x 400 

mm. Tloušťka základové desky je 300 mm. Pro základy bude použit beton C25/30 XA1, 

konzistence S4, Dmax = 22 mm a výztuž B500 B a B420 B.  

 

 

 

1.10.3  SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový tyčový skelet 

kombinovaný s nosnou keramickou vyzdívkou.  
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Nosné obvodové stěny budou provedeny z cihelných bloků Porotherm 40 P+D P10 na maltu 

vápenocementovou MVC 5 se součinitelem prostupu tepla U = 0,36  W/m2K. Více jak 1 m 

pod upraveným terénem se bude nacházet obvodové zdivo Porotherm 50 EKO+ P10 na maltě 

vápenocementové MVC 5 se součinitelem prostupu tepla U = 0,19  W/m2K. Obvodové zdivo 

objektu a vnitřní zděné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků, splňujících normu ČSN 

730540 -2 Tepelná ochrana budov a vzduchovou neprůzvučnost. Vnitřní nosné zdivo se 

skládá z kermický bloků porotherm P+D s tloušťkou 30; 24 a 17,5 mm. Vnitřní zdivo se bude 

ukládat do vápenocementové malty MVC 5. 

Železobetonové sloupy mají čtvercové průřezy o stranách 300 nebo 500 mm. Sloupy 

jsou z betonu C20/25, XC1, konzistence S3, Dmax = 22 mm a jako výztuž bude použita 

betonářská ocel B500 B a B420 B. Podzemní konstrukce obvodového pláště jsou navrženy 

jako sendvičové, s vloženým tepelným izolantem – polystyrenem. Nadzemní obvodový plášť 

je v rozsahu bazénové haly navržen zateplený větraný s vloženými minerálními deskami a 

větranou mezerou. Vnější plášť je vyzděn a omítnut. Proudění vzduchu bude zajištěno 

větracími otvory, opatřenými mřížkami.  Obvodový plášť ve zbylé části objektu – s nižším 

požadavkem na tepelný odpor – je navržen z keramických tvárnic bez zateplovacího systému. 

V místech tepelných mostů – u železobetonových konstrukcí-  je nutné zateplení 

polystyrenem.  

 

  

1.10.4  VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

 

Nosné sloupy čtvercového průřezu budou vynášet systém obousměrných stropních 

průvlaků, na nichž jsou uloženy stropní železobetonové desky monolitické. Průvlaky mají 

čtvercové průřezy o stranách 300 nebo 500 mm. Tloušťka železobetonové stropní desky je 

200 mm a je křížem armovaná. Věnce jsou železobetonové pod úrovní stropní konstrukce. Při 

světlosti otvoru větší než  2,50m bude proveden překlad železobetonové monolitické. 

Překlady a věnce v obvodových zdech budou opatřeny polystyrenovými deskami EPS 

tl.50mm. Sloupy a stropní desky budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. 

Všechny vodorovné konstrukce budou z betonu C20/25, XC1, konzistence S3, Dmax = 22 

mm a jako výztuž bude použita betonářská ocel B500 B, B420 B a svařovaná síť.  
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V obvodových zdech i příčkách budou provedeny montované keramické překlady Porotherm 

KP 7, KP 11,5 a KP 14,5.  

 

 

1.10.5  SCHODIŠŤOVÁ KONSTRUKCE 

 

Vnitřní schodiště jsou navrženy jako železobetonové desky, které konstrukčně navazují na 

příslušné stropní konstrukce.  Schodišťové stupně jsou konstrukční součástí železobetonové 

schodišťové desky. Schodiště ze vstupní haly na terasu je navrženo jako točité železobetonové 

monolitické. Schodiště bude provedeno z betonu  C16/20, XC1, konzistence S3 a vyztužena 

betonářskou ocelí B500 B a B420 B. Bednění schodišťové konstrukce se bude zhotovovat na 

místě. 

  

 

1.10.6  PŘÍČKY 

 

 

Příčky budou provedeny z cihelných tvarovek Porotherm. Jedná se o typ tvarovek 

P+D, které budou uloženy na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Dle technologického 

předpisu firmy Porothrem budou provedeny překlady nad otvory v příčkách.  

 

Tvarovky: 11,5 P+D 

 8 P+D  

 

Překlady:  KP 7 

  KP 11,5 

  KP 14,5 
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1.10.7  DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE ZAST ŘEŠENÍ 

 

Pro zajištění odtoku dešťové vody je navržen sklon sedlové střechy asi 2,5 %. Nad 

hlavní bazénovou halou budou sedlové nosníky o délce 18 m, kterou budou z jedné strany 

protaženy ven z objektu a budou tvořit římsu. Nad hlavní bazénovou halu se uloží na 

železobetonový věnec šest asymetrických sedlových nosníků. Tuhost ve vodorovném směru 

bude zajištěna ocelovými táhly a dřevěnými rozpěrami.  Svislá tuhost se zajistí obvodovými 

rámovými stěnami s OSB deskami. Nad rekreačním bazénem bude uložených pět přímých 

nosníků ve sklonu 2,5 %. Nosníky se ukotví z jedné strany pomocí ocelových prvků 

přivařením do kotevních ploten a z druhé strany se vloží do rámové stěny, která je nad 

středovým průvlakem. Střešní plášť bude vynesen do konstrukce krokvemi, které se uloží na 

nosníky. Bednění konstrukce tvoří prkna o tloušťce 25 mm. Celá konstrukce se opláští OSB 

deskami v přímé části o tloušťce 18 mm a v obloukové 15 mm. Nosníky budou z lepeného 

lamelového dřeva GL28c a GL24h.  

 

Složení střešního pláště:  

Hydroizolace – 2x asfaltový modifikovaný pás 

Plné bednění – prkna tl. 24 mm 

Kontralatě á 1 m, 60 x 80 mm – větraná vzduchová mezera 

Tepelně izolační desky – EPS ISOVER 100F - 2 x 80 mm 

Krokve po valašsku á 1 m  – 120 x 160 mm 

- mezi které bude uloženy izolační desky EPS ISOVER 

100F 120 mm 

Parotěsná zábrana – Jutafol N AL 1 

Plnoplošné podbití – prkna tl. 24 mm 

Lepený střešní vazník sedlový á 2,75 m 

Pochůzné lávky po celé ploše  

Zavěšené potrubí VZT v prostoru pod vazníky 

Samonosný pozinkovaný rošt pro minerální AKU podhled 

AKU podhled – EUROCOUSTIC alize kazety tl. 25 mm  
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1.10.8  VÝPLŇ OTVORŮ 

 

Výplně otvorů, vstupní dveře, okna, prosklené stěny do atria jsou navrženy hliníkové s 

přerušeným tepelným mostem, zasklené bezpečnostním izolačním dvojsklem. Okna budou 

vyrobeny firmou VEKRA. Jedná se o hliníková okna Futura standart se součinitel prostupu 

tepla rámem Uf = 1,6 W/m2K. Dveře v příčkách budou osazeny do ocelové lisované zárubně 

nebo do obkladové zárubně. Interiérové dveře budou dřevěné s povrchově upravenou folií. 

Protipožární nebo požáru bránící dveře bude osazeny na určených místech dle požární zprávy. 

 

 

1.10.9  ÚPRAVY POVRCHŮ 

 

Vnitřní omítky v podsklepené části budou provedeny vápenocementové - omítky 

hladké o tloušťce 24 mm. Ve všech ostatních místnostech a zděných částí na terase provedena 

omítka vápenná štuková dvouvrstvá. Do omítky určené pro železobetonové konstrukce se 

přidá dispersní přísada pro zvýšení přilnavosti omítky. Před prováděním omítek se opatří 

všechny tepelně izolační desky a přechod na zdivo výztužní tkaninou. 

Vnější omítka je navržena minerální probarvená – v odstínu bílém se zrnitostí 1-1,5 

mm. Na zateplovacím systému i na vyzděném větraném obvodovém plášti se omítka fasády 

provede na podkladní cementový tmel s nízkým difúzním odporem. Spodní část fasády 

v bezprostřední blízkosti terénu a zpevněných ploch, bude omítnuta omítkovou směsí s 

hydrofobní přísadou. 

 

 

1.10.10 PODLAHY 

 

Pod finální povrchovou úpravu PVC bude provedena samonivelační stěrka Ceresit CN 

68. V místnostech technického zázemí je navržen cementový potěr hlazený, ve strojovnách v 

suterénu je navržen vakuovaný beton s protiprašným nátěrem vyztužený ocelovou svařovanou 

sítí 150 x 150 mm ⌀ 6 mm. V šatnách, sprchách, WC, v bazénové hale a chodbách bude 

položeno podlahové topení. V místě dilatací před betonáží na topné hady bude vložen 

ochranný plechový pásek.  
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Potěry budou dilatovány po celém obvodu místností vloženým polyuretanovým páskem. 

V místnostech pro personál a obsluhu bude na samonivelační podklad nalepena PVC Grabo 

Terrana ECO 4262-251 s tloušťkou 4 mm. 

 

 

1.10.11 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A VOD Ě 

 

Byl naměřen střední radonový index pozemku. Je navržena hydroizolace s úpravou 

proti radonu. Jedná se o hydroizolaci SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL. Na betonovou 

podkladní desku a do ŽB základové vany bude provedeno hydroizolační souvrství schopné 

odolat tlakové spodní vodě. Skladba hydroizolace bude z asfaltového nátěru a dvěma 

modifikovanými asfaltovými pásy proti radonu. Asfaltové pásy budou plnoplošně nataveny 

v obou vrstvách. U teras, pochůzných střech s lehkou střešní konstrukcí bude provedeno 

vhodné izolační souvrství. Budou použity dvě vrstvy asfaltových modifikovaných pásů. První 

vrstva bude z asfaltového pásů ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a druhá nášlapná vrstva 

z pásů ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený. Hygienické místnosti a místnosti 

s mokrým provozem budou mít ve skladbě podlahy hydroizolaci doplněnou stěrkou a 

flexibilním tmelem od MAPEI pro položení dlažby. Nad bazénovou halou a světlíkem bude 

provedena střešní povlaková krytina z asfaltových modifikovaných pásů s břidličným 

posypem. Izolační přizdívku z plných cihel lze v nejvyšších úrovních pod terénem nahradit 

profilovanou fólií z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Pod tepelnou izolaci teras bude 

použita bitumenová lepenka položená na sucho s přelepením spojů. Pod lehkou střešní 

konstrukcí a v podhledech bude řádně provedena parozábrana. 

 

 

1.10.12 TEPELNÁ IZOLACE 

 

Podlaha na terénu (nepodsklepených částí) bude zateplena polystyrenovými deskami 

ISOVER EPS 100F s tloušťkou 100 mm a součinitelem tepelné vodivosti λD=0,037 Wm-1K-1. 

Na stropní desce ve skladbě teras a atria budou ve dvou vrstvách položeny polystyrenové 

desky ISOVER EPS 100F s tloušťkou 180-200 mm.  
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Nad bazénovou halou a světlíkem bazénové haly budou ve třech vrstvách položeny 

polystyrenové desky ISOVER EPS 100F o celkové tloušťce 280 mm. Na obvodové zdivo cca 

1m pod upravený terén budou nalepeny tuhé izolační desky ISOVER SYNTHOS XPS 

PRIME 30L s tloušťkou 100 mm a  λD=0,035-0,038 Wm-1K-1. Obvodové zdivo bazénové haly 

a přístupové chodby bude opatřeno větraným pláštěm s minerální izolací ISOVER UNI 

s tloušťkou120mm a λD=0,035 Wm-1K-1 

Překlady a věnce v obvodových zdech budou zatepleny polystyrenovými deskami ISOVER 

EPS 100F  s tloušťkou 50 mm.  

 

1.10.13 ZVUKOVÁ IZOLACE 

 

V objektu plovárny budou použity zdící  materiály, které zajistí požadovanou 

vzduchovou neprůzvučnost  mezi rozdílnými provozy. Strojní zařízení  vzduchotechnické 

strojovny bude opatřeno tlumiči a izolacemi . Strojovny, umístěné v suterénu budovy jsou 

dostatečně konstrukčně odděleny od pobytových  prostorů pro veřejnost. Vlastní prostory pro 

návštěvníky plovárny je nutno upravit akustickými obklady a materiály tak, aby byla docílena  

akustická pohoda. Akustické zatlumení prostoru se bude řešit akustickým minerálním 

kazetovým podhledem EUROCOUSTIC – Alize v provedení Panorama s tloušťkou 25 mm 

a velikostí desek 600 až 2400 x 600 mm s integrovanou hliníkovou folií.  

 

 

1.10.14 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

 

 Všechny klempířské výrobky se provedou z TiZn plechu o tloušťce. 0,7 mm. 
 
 
 
1.10.15 TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 

 
Dřevěné vnitřní dveře v obou podlažích budou hladké plné a lakované v odstínu světle 

šedém. Dveře budou osazeny do ocelové lisované zárubně. Způsob otevírání a velikosti jsou 

uvedeny v jednotlivých výkresech podlaží. Tvar, typ a design truhlářských výrobků bude 

upřesněn architektem. Parapetní desky budou provedeny z laminované dřevotřísky. 
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1.10.16 OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 

 

Zábradlí a vodící madla budou provedena z nerezové oceli. Výplně otvorů, vstupní 

dveře, okna a prosklené stěny do atria jsou navrženy hliníkové s přerušeným tepelným 

mostem, zasklené bezpečnostním izolačním dvojsklem.  

 

 

1.10.17  NÁTĚRY A MLABY 

 

V 1.PP bude na cementový potěr proveden vodouředitelný epoxidový nátěr, který bude 

jako sokl vytažen i na stěny. Stěny chodeb, šaten a kotelny se strojovnou budou do úrovně 2-

2,5 m nad podlahu opatřeny disperzním omyvatelným hydrofobním nátěrem. Povrchy stěn v 

bazénové hale budou podle architektonického návrhu kombinovány s keramickým obkladem 

v místech přímého styku s vodou a se specielním omyvatelným nátěrem  - upraveným  

benátským štukem. Zámečnické výrobky budou natřeny třínásobným emailem v odstínu 

světle šedém. Truhlářské výrobky budou opatřeny vhodným nátěrovým materiálem, který 

bude upřesněn v realizačním projektu architektem. V místnosti chlorovny budou stěny i strop 

natřeny chlorkaučukovým nátěrem. Protihnilobný a protiplísňový nátěr dřevěných tesařských 

konstrukcí musí být proveden ještě před jejich zabudováním. Veškeré nátěry budou 

provedeny podle technologických pokynů výrobce nátěrových hmot. 

Veškeré malby budou akrylátové s nízkým difuzním odporem. Povrch stěn foyeru  

a bazénové haly bude proveden v kombinaci s Benátským štukem. Návrh maleb, odstín 

 a stupeň tónování bude upřesněn současně se spárovacím tmelem obkladů a dlažeb rozhodnut 

po domluvě investora s architektem. Omítka fasády bude bílá probarvovaná. 

 

 

1.10.18  DLAŽBY 

 

Podlahy ve foyeru, na chodbách, v šatně, sprchách, hygienickém zázemí, bazénové 

hale a ostatních užitných místnostech budou z keramické dlažby slinuté. Ve vstupním 

prostoru budou použity dlažby větších rozměrů, v šatnách, sprchách a bazén.hale jsou 

navrženy dlaždice 100x100 . Design a způsob kladení bude upřesněn architektem stavby.  
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Při spárořezu bude respektován požadavek dilatování nášlapné vrstvy podlahy se 

zabudovaným podlahovým topením. V místnostech kde dochází k přímému styku povrchu 

s vodou, bude obklad i dlažba nalepen do flexibilního tmelu. Keramické obklady budou 

provedeny jednotným systémem RAKO včetně lepících a spárovacích tmelů. V místnosti 

zádveří hospodářského vstupu, kde jsou umístěny odpadové kontejnery je navržena dlažba 

teracová do cementového lože. 

 

1.10.19 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

 Stávající chodníky podél západní a jižní strany plovárny budou v průběhu stavby 

rozebrány pro uložení nových inženýrských sítí. Nový chodník bude rozšířen a bude sahat až 

po nový objekt. Vydláždí se ze stejného materiálu jako nový chodník podél parkoviště.  Z 

východní strany je část objektu plovárny zapuštěna pod úroveň terénu, kde bude podzemní 

část  řešena jako pochůzná střecha . Její povrch bude upraven pochůznou dlažbou . Je 

navrženo  propojení těchto ploch schodišťovými stupni , takže bude tvořit obchozí stupňovitý 

chodník. Chodník bude ukončen na nejhornější pochůzné ploše, která bude řešena jako terasa. 

Vydláždění těchto ploch je navrženo betonovou dlažbou 400x400x50  hladkou šedou.  

 

Skladba chodníku na pochůzných střechách: 

  Betonová dlažba hladká 400 x 400 x 40 mm 

  Podsyp pískem tl. 40 mm 

  Ochranná betonová mazanina 

 

Skladba chodníku na terénu: 

  Betonová dlažba hladká 400 x 400 x 40 mm 

  Podsyp pískem tl. 40 mm 

  Betonová mazanina tl. 100 mm 

  Štěrkodrť frakce 16-64 tl. 150 mm 

  Hutněný upravený podklad 

 

Stávající zpevněná plocha příjezdové komunikace ze západní strany objektu bude řešena a 

rekonstruována v rámci stavby parkoviště.  
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Dlažba nově vydlážděného dvora mezi vilou Marie a plovárnou bude v potřebném rozsahu 

rozebrána a po provedení inženýrských sítí a výstavby parkovacího stání uvedena do 

původního stavu.  

 

Skladba pojízdné plochy: 

  Zámková dlažba šedá tl. 800 mm 

  Podsyp pískem tl. 40 mm 

  Kamenivo zpevněné cementem KSCI tl. 150 mm 

  Štěrkodrť frakce 16-64 tl. 200 

 

Pochůzné plochy v prostoru atria a na slunících terasách budou zadlážděny betonovou 

dlažbou, vyspádovanou k odvodňovacím žlábkům. Typ dlažby a řešení povrchů na slunících 

terasách bude upřesněn architektem před realizací stavby.  
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH Ů 

 

Situace širších vztahů je zpracována v příloze B1 SITUACE ŠÍRŠÍCH VZTAHŮ. Na 

výkrese jsou znázorněna dopravní značení, kterým bude okolní komunikace opatřena během 

výstavby.  Ulice Solné bude u staveniště omezena na jednosměrnou ulici o šířce 3,5 m. 

Rychlost bude omezena na 30 km/hod. Na ulici Solné a Bíla Čtvrt budou značky, které 

informují řidiče o výjezdu vozidel ze stavby. Zásobování stavby materiály s dopravními 

trasami jsou řešeny v kapitole 9.2.2.1 DOPRAVA MATERIÁLU str. 101.   

 

  

KOORDINA ČNÍ SITUACE 
 

 Koordinační situace je samostatně zpracována v příloze B2 KOORDINAČNÍ 

SITUACE. Ve výkrese jsou zaznačeny všechny stavební objekty a inženýrské sítě, které se 

v blízkosti nachází nebo budou budovány. Barevně jsou rozlišeny stávající objekty, objekty 

určené k demolici a nově budované objekty.  
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 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN 

 

Časový a finanční plán pro městskou plovárnu Luhačovice je zpracován v příloze B3 

ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN PRO MĚSTSKOU PLOVÁRNU LUHAČOVICE. Časový 

a finanční plán se skládá z rozpočtu dle THU zpracovaném v programu BUILDpowerS 

a z řádkového harmonogramu pro celou stavbu s předpokládanou výší měsíčního vyúčtování. 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE 

 

4.1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby   : MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LUHAČOVICE                                         
      
Zhotovitel   : UPOSS spol. s r.o. 
     Uherskobrodská 962 
     763 26 Luhačovice 
 
Hlavní projektant  : ing. Jana Semelová 
 
Zodpovědný projektant : Robert Kolařík 
 
Objednatel   : Město Luhačovice  
 
Investor   : Město Luhačovice  
 
Místo stavby   : Luhačovice 
 
Projektový stupeň  : dokumentace pro výběr zhotovitele/dodavatele 
 
Cena stavby   : 125 000 000 Kč 
 
Doba výstavby  : 14 měsíců 
 

 

 

 
 Hlavní projektant     Statutární zástupce 
 ing. Jana Semelová     ing. Karel Perůtka 
 

 

 
4.1.2 POPIS STAVENIŠTĚ 
 

Objekt se nachází v centru lázeňského města Luhačovice. Dříve byla plocha využívána 

jako letní koupaliště, které nahradí Městská plovárna. Terén staveniště je v mírném svahu a 

s vysokou hladinou podzemní vody.  Staveniště se nachází v hustě obydlené oblasti vedle 

parkoviště, které slouží pro návštěvníky městského úřadu a turisty. 
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4.1.3  POPIS HLAVNÍHO STAVEBÍHO OBJEKTU 
 
 

Městská plovárna je navržena jako novostavba. Konstrukčním systémem je 

monolitický skelet, který je vyzděn keramickými cihelnými bloky Porotherm  P+D. Stavba 

bude založena na vrtaných velkoprůměrových pilotech, které jsou provázány 

železobetonovými trámy, na nichž bude uložena podlaha plovárny. Do úrovně upraveného 

terénu bude realizována opěrná hřebíková stěna a opěrná stěna z vodostavebního betonu.   

Střešní železobetonová konstrukce funguje v letním období jako terasa. Nad bazénovým 

prostorem je střešní konstrukce z dřevěných vazníků. Budova kryté plovárny je jednopodlažní 

a částečně podsklepená. Kapacita plovárny je 143 návštěvníků, ale návštěvnost se může 

pohybovat až okolo 500 návštěvníků za den. 

 

 

4.2 VYBUDOVÁNÍ ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 

4.2.1 PŘEVZETÍ STAVENIŠT Ě 

 

K převzetí staveniště mezi objednatelem a dodavatelem dojde v daném časovém 

termínu, který je uveden ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel převezme od objednatele projektovou 

dokumentaci, vyznačené hranice pozemku, všechny povolení, doklady a základní vytyčovací 

body stavby, které budou obsahovat minimálně jeden výškový a dva polohové body. 

Vytyčovací body stavby jsou znázorněny v koordinační situaci. Ve stavebním deníku bude 

proveden zápis o předání všech náležitostí a sepíše se předávací protokol. 

 

4.2.2 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

 

 Příjezd na staveniště bude z ulice Solné – komunikace III. třídy s průjezdnou šířkou 

8,74 m. Výjezd ze staveniště bude veden jednosměrnou ulicí Bílá Čtvrť. Ulice Bílá Čtvrť má 

průjezdnou šířku 7,03 m a vede k hlavnímu tahu, který prochází městem. Na výkrese situace 

širších vztahů a situace zařízení staveniště je znázorněn směr příjezdu a odjezdu ze staveniště.    
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4.2.3 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY A DOPRAVNÍHO ZNA ČENÍ 

 

 Z důvodu zajištění skladovacích ploch se z ulice Solné stane jednosměrná ulice. 

Jednosměrný provoz bude veden od parkoviště až po křižovatku s ulicí Bílá Čtvrť. Bude 

dodržena minimální průjezdná šířka 3,5 m.  Rychlost v tomto úseku bude omezena na 30 

km/h. Z opačného směru jednosměrné ulice bude vedena doprava přes ulici Bílá Čtvrť a další 

jednosměrnou ulici Antonína Slavíčka. V případě montáže jeřábu, popř. vykládky objemného 

materiálu, bude jednosměrný průjezd okolo staveniště zastaven. Uzavření silnice bude trvat 

pouze nezbytnou dobu k montáži jeřábu, popř. vykládce materiálu. Doprava bude 

zabezpečena přes ulici Antonína Slavíčka. Jedná se o jednosměrnou ulici, kde bude doprava 

vedena opačným směrem. Na obou koncích ulice Antonína Slavíčka budou pracovníci, kteří 

budou informovat řidiče o změně směru jízdy. Pracovníci budou opatřeni reflexními vestami a 

vysílačkami. V případě snížené viditelnosti budou pracovníci vybaveni světelnými 

signalizačními světly. V příloze B1 Situace širších vztahů, jsou znázorněna umístění 

stávajícího a dočasného dopravního značení.  

 

 

4.2.4 BUDOVANÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 

Během přípravných prací bude zřízeno zařízení staveniště, které je navrženo na 

pozemcích investora a bude sloužit k potřebám výstavby. Pro dimenzování zařízení staveniště 

se předpokládá maximálně 20 pracovníků. Staveniště bude napojeno na elektřinu s nízkým 

napětím, splaškovou kanalizaci a pitnou vodou. Splaškové vody budou svedeny do 

kanalizační šachty. Staveniště bude oplocené s uzamykatelnými branami. Staveniště bude 

rozděleno na dvě části. Od hlavního staveništního prostoru jsou odděleny stavební kontejnery 

pro sociální, hygienické a administrativní potřeby. Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m. 

V Období zemních prací a hrubé spodní stavby bude vjezd na staveniště směrem od 

parkoviště. Sklon vjezdu na staveniště bude mít sklon do 15 % a rovný dojezd přes 30 m. Před 

výjezdem ze staveniště na parkoviště budou vozidla očištěna tlakovou vodou. V průběhu 

začišťování opěrné stěny budou dovezena sila se směsí pro suchý stříkaný beton.  V průběhu 

budování hrubé spodní stavby proběhne montáž věžového jeřábu. 
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V období hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací budou přistaveny dvě sila na 

suchou maltovou a omítkovou směs. Demontáž věžového jeřábu bude probíhat po dokončení 

hrubé vrchní stavby s částečným zastřešením dřevěnými vazníky. Zastřešení dokončí 

autojeřáb, který bude přistaven k demontáži věžového jeřábu.  

 

4.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 

4.3.1 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 

4.3.1.1 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Využije se stávajícího oplocení ze severní strany staveniště, které se po dobu výstavby 

ponechá. Ostatní oplocení staveniště bude z mobilního plotu F2 od firmy europloty. Ploty 

jsou o výšce 2 m po délkách 3,5 m. Oplocení bude ukotveno do betonových nosných patek a 

zajistí se bezpečnostními spojkami. Oplocení bude opatřeno po celé ploše geotextilií a 

bezpečnostními značkami proti vstupu nepovolaných osob. Pěší vchody budou opatřeny 

branami o šířce 1,2 m. Vjezd a výjezd ze staveniště bude probíhat formou demontáže 

oplocení. Oplocení vede po celé délce skládky. Demontáž oplocení bude probíhat jen v těch 

místech, kde je to nutné k pohybu automobilu nebo vykládky. Z tohoto důvodu bylo vybráno 

mobilní oplocení. V rozích oplocení budou umístěny cedule s nápisem „Nepovolaným vstup 

zakázán“. [1]   [2] 

Na oplocení objektu je potřeba 55 plotů, 57 betonových patek, 54 bezpečnostních 

spojek a 2 brány. Cena oplocení v délce více jak 140 dní je 4,5 Kč bez DPH za bm/den. 

Doprava a montáž po dobu více jak 90 dní je zdarma. Pronájem oplocení bude stát 878 Kč 

bez DPH za jeden den. 

  

Obr. 4.1 Oplocení europloty F2 [1]           Obr. 4.2 Cedule se zákazem vstupu [2] 
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4.3.1.2 DOPRAVA A KOMUNAKCE NA STAVENIŠTI 

 

Vertikální i horizontální dopravu po staveništi zajistí pronajatý montovaný věžový 

jeřáb LIEBHERR 100LC, který bude umístěn uvnitř budovy vedle atria. Práce jeřábu bude 

zastavena při snížené viditelnosti, nárazových větrech a rychlosti větru větší jak 8 m/s.  

Autojeřáb bude použit pro montáž a demontáž věžového jeřábu. Po demontáži 

věžového jeřábu, autojeřáb zastřeší zbývající část objektu z dřevěných vazníků.  

Na dokončovací práce pro přesun materiálu postačí nákladní automobil s hydraulickou 

rukou. Pro dopravu maltové a omítkové směsi se využije pneumatické dopravní čerpadlo SW 

140. Čerstvý beton bude dovezen autodomíchavačem, k místu zpracování se přemístí 

čerpadlem PULSAR Maxi nebo badii o objemu 1,5 m3.  

 

 

4.3.1.3 SKLADY 

 

Pro staveniště je navržen skladový kontejner o podlahové ploše 14,7 m2. V kontejneru 

se budou skladovat pracovní pomůcky a menší materiály. Stavební kontejner je od firmy 

JOHNNY SERVIS. Rozměry kontejneru jsou 6050 x 2438 x 2800 mm. Jedná se o kontejner 

typu JOHNNY BOXBSk1 s dvoukřídlovými dveřmi. Skladový kontejner bude opatřen 

bezpečnostním zámkem JOHNNY LOCK. Kontejner se vybaví regálovým systémem a 

elektroinstalací s osvětlením. Na kontejneru bude umístěn elektrický rozvaděč nízkého napětí. 

Rozvaděč bude zásobovat energií kontinuální míchačky a pneumatické čerpadla, které budou 

v blízkosti skladovacího kontejneru. [3]  

Kontejner bude dopraven a umístěn nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 

Kontejner bude uložen na silnici z žulových kostek v mírném stoupání. Uloží se na podkladní 

kostky, které mají rozměr 238 x 238 x 53 mm a hmotnost 4,15 kg, Tyto podkladní desky jsou 

vhodné na zpevněné i nezpevněné plochy s nerovným terénem. Podkladní desky budou mít 

tolik vrstev, aby byla splněna rovinnost ± 10 mm kontejneru. Plocha se může dorovnat 

například řezivem. Dovoz a odvoz kontejneru bude zajištěn nákladním automobilem 

s hydraulickým jeřábem. [4] 
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       Obr. 4.3 Skladový kontejner [3]         Obr. 4.4 Podkladní kostky [4] 

 

 

4.3.1.4 SKLÁDKY 

 

Staveniště je velmi omezeno skladovací plochou. Skládka byla navržena na ulici Solné 

a Bílé Čtvrti. Byla navržena největší možná šířka skládky s ohledem na minimální průjezdnou 

šířku ulice. Šířka skládky přes ulici Solné je 5,24 m a přes ulici Bílá Čtvrť 3,53 m. Celková 

plocha skládky činí 388 m2. Skládka je oplocená mobilním oplocením po celé její délce. Při 

dovozu materiálu se bude muset demontovat část oplocení, které budou nezbytné pro pohyb 

nákladního automobilu a vykládku materiálu.  

Jako skladovací plocha se bude využívat i plocha budoucího objektu v místech, kde 

objekt nebude podsklepen. Při dokončování hrubé vrchní stavby se začne využívat letní 

terasa, která poslouží jako další skladovací plocha. Možná skladovací plocha terasy je 859 m2. 

Poté, co bude možno skladovat na letní terase objektu, budou skládky podél ulice zúženy tak, 

aby byl umožněn opět obousměrný provoz. 

 

4.3.1.5 ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ STAVENIŠTĚ  

Stavbyvedoucí bude mít k dispozici stavební kontejner od firmy JOHNNY SERVIS. 

Jedná se o kancelářský kontejner typu JOHNNY BOX kancelář – BK1. Kontejner bude 

vybaven elektrickými rozvody, osvětlením, bezpečnostním zámkem JOHNNY LOCK. Vchod 

do kancelářského kontejneru je jednokřídlovými dveřmi. Naproti dveří je umístěno okno. 

Vnitřní plocha kontejneru je 14,7 m2. Kancelářský kontejner má rozměry 6050 x 2438 x 2800 

mm. [5] 
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Kancelářsky box bude umístěn na parkovišti s ostatními kontejnery. Kontejner bude 

uložen na podkladní kostky o rozměrech 238 x 238 x 53 mm. V každém rohu kontejneru bude 

umístěna jedna podkladní deska. Rovinnost plochy kontejneru by měla být ± 10 mm. Plocha 

se může dorovnat například řezivem. Dovoz a odvoz kontejneru bude zajištěn nákladním 

automobilem s hydraulickým jeřábem. [4] 

   

 

 

Obr. 4.5 Kancelářský kontejner [5] 

 

 

4.3.1.6 PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 

Elektrická energie 

 

Staveniště bude napojeno na přípojku nízkého napětí 230/400V, která bude vedena 

v plastových chráničkách. Za hranicí staveniště se umístí staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4 IP 

44 s elektroměrem, který bude rozvádět elektřinu ke stavebním kontejnerům, věžovému 

jeřábu, skladovacímu kontejneru a silu. V průběhu výstavby se budou používat přenosné 

rozvaděče BSV 4/32 FS IP 44. 
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Stanovení příkonu elektrické energie 

Stavební stroj  jmenovitý příkon (kW) 

Věžový jeřáb LIEBHERR 100LC 29,500 

2x Kontinuální míchačka 5,500 

2x Pneumatické čerpadlo 7,500 

Svářečka 12,000 

2x Úhlová bruska 2,000 

3x Ponorný vibrátor  3,000 

2x Vrtačka 2,000 

P1 - celkový příkon elektromotorů:         74,500 kW 

 

Vnit řní osvětlení + ohřev vody          jmenovitý příkon (kW) 

Vnitřní osvětlení stavby 400 m2 10,000 

Kancelářský kontejner 14,7 m2 0,294 

Šatny 29,4 m2 0,294 

Sklady 14,7 m2 0,118 

Umývárna s WC 14,7 m2 0,147 

Ohřev vody 2,500 

P2 - celkový příkon vnitřního osvětlení + ohřev vody:  13,353 kW 

 

Venkovního osvětlení jmenovitý příkon (kW) 

4x Osvětlení u sociálního zázemí 0,400 

P3 - celkový příkon venkovního osvětlení:        0,4 kW 

 

     _________________________________ 
S = K x √ (β1 x P1 + β2 x P2 + β3 x P3)

 2
 + (0,7 x P3)

2      [kVA] 

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,5) 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (0,8) 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (1) 
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                  ________________________________________ 
S = 1,1 x √(0,5 x 74,5 + 0,8 x 13,4 + 1,0 x 0,4) 2 + (0,7 x 74,5) 2 

S = 78,24 kVA 

Při realizaci hrubé vrchní stavby je příkon elektrické energie 78,24 kVA. 

 

Voda 

Staveništní přípojka vody bude napojena na provizorní vodoměrnou šachtu z přípojky 

k objektu. Vodoměrná šachta má vnější rozměry 1200 x 1050 mm. Dočasná staveništní 

přípojka vody bude zásobovat míchací centrum, sanitární kontejner a umývací centrum pro 

stavební vozidla. Staveništní přípojka vody se napojí na SO05 – přípojku vody s potrubím DN 

65/80. Voda pro požární účely se ve výpočtu spotřeby vody nepočítá. V případě potřeby bude 

voda pro požární účely brána z místního hydrantu vzdáleného 8,5 m s přívodním potrubím o 

průměru 80 mm. 

 

Spotřeba vody 

pro sociální a 

hygienické účely 

Měrná 

jednotka 

Množství 

měrných j. 

za den 

Střední 

norma 

[l/m.j] 

Potřebné 

množství 

[l/den] 

Sprchy zaměstnanec 22 45 990 

A - spotřeba vody pro sociální a hygienické účely: 990 l/den 

 

Spotřeba vody 

pro provozní 

účely 

Měrná 

jednotka 

Množství 

měrných j. 

za den 

Střední 

norma 

[l/m.j] 

Potřebné 

množství 

[l/den] 

Ošetřování betonu 

– strop nad 1.NP 

(1/5) 

m3 63 100 6300 

Zdění 

z tvárnic 1.PP 

(1/8) 

m3 35,75 250 8938 

B - spotřeba vody pro provozní účely: 15 238 l/den 
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Qn = (ΣPn × kn) / ( t× 3600) = (A × 2,8 + B × 1,5) / (t × 3600)  [l/s] 

 

Qn - spotřeba vody v l/s  

Pn - potřeba vody v l/den  

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách (10) 

 

Qn = (990 × 2,7 + 12238 × 1,5) / (10 × 3600)  [l/s] 

Qn = 0,59 l/s 

 

Spotřeba vody pro staveniště v průběhu hrubé vrchní stavby se může pohybovat až k 0,59 l/s. 

Pro vypočtený průtok Qn je navrženo potrubí se světlostí 25 mm (1 palec). 

 

Kanalizace 

 

Dočasná kanalizační staveništní přípojka k sanitárnímu kontejneru se napojí do 

stávající revizní šachty na západním rohu nově budovaného objektu. Ze zadní strany 

sanitárního kontejneru bude na kanalizační potrubí napojeno čerpadlo, z důvodu nemožné 

spádovosti potrubí 2 %. Odpad bude veden potrubím z PVC DN 100. Potrubí bude vedeno 

v hloubce nejméně 0,8 m v pískovém loži.  

 

 

4.3.2 VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 

4.3.2.1 STAVENIŠTNÍ 

 

Pro výstavbu je navrhnuto míchací centrum. Míchací centrum je umístěno na ulici 

Solné u hlavního vstupu do objektu. Budou zde umístěna dvě sila, která budou vybavena 

kontinuálními míchačkami a pneumatickými čerpadly. V míchacím centru se bude zhotovovat 

maltová a omítková směs, která se pomocí čerpadla dopraví na místo zpracování. Sila budou 

postavena na tři betonové panely o rozměrech 1 x 3 m.   
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4.3.2.2 MIMOSTAVENIŠTNÍ  

 

Mimostaveništní výroba bude probíhat přes výrobny dodavatelským firem. Firma 

stavitelství Zlín a.s., která vlastní panelárnu v Malenovicích zajistí dodání všech armatur pro 

celou stavbu. Armatury budou dodány v požadovaných délkách a tvarech. Firma CEMEX 

Czech Republic, s.r.o. z betonárny v Uherském Brodě dodá čerstvý beton. 

 

 

4.3.3 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 

4.3.3.1 ŠATNY  

 

Zaměstnanci budou ubytováni v ubytovně Olšava v Uherském Brodě, kde budou mít 

stravování. Na staveništi bude až 22 pracovníku. Jsou navrženy dvě šatny z mobilního 

kancelářského kontejneru od firmy JOHNNY SERVIS. Jedná se o typ JOHNNY BOX - 

kancelář BK1 o rozměrech 6050 x 2438 x 2800 mm. Na jednoho pracovníka má připadnout 

minimálně 1,25 m2 podlahové plochy. Pro 22 pracovníků je nutná plocha 27,5 m2. Jeden box 

má podlahovou plochu 14,7 m2 a bude vybaven oknem, dveřmi, elektrickými rozvody, 

osvětlením a šatními skříňkami.[5]  

Kontejner bude uložen na podkladní kostky o rozměrech 238 x 238 x 53 mm. 

V každém rohu kontejneru bude umístěna jedna podkladní deska. Rovinnost plochy 

kontejneru by měla být ± 10 mm. Plocha se může dorovnat například řezivem. Dovoz a odvoz 

kontejneru bude zajištěn nákladním automobilem s hydraulickým jeřábem. 

 

4.3.3.1 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 

 

Jako hygienické zařízení bude využit sanitární kontejner od firmy CONTAINEX. 

Jedná se o sanitární kontejner 20“ s rozměry 6055 x 2435 x 2591 mm.  
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Sanitární box je vybaven:  5x umyvadlo 

    2x sprcha  

2x pisoár  

2x wc 

2x sprchový kout 

1x 300 l  

 dále je vybaven elektrickými rozvody, osvětlením a topením 

  

Sanitární kontejner bude umístěn vedle kancelářského kontejneru. Důvodem tohoto 

umístění je ušetření nákladů za vedení kanalizačního potrubí k revizní kanalizační šachtě. 

Kontejner bude uložen na podkladní kostky o rozměrech 238 x 238 x 53 mm. V každém rohu 

kontejneru bude umístěna jedna podkladní deska. Rovinnost plochy kontejneru by měla být 

 ± 10 mm. Plocha se může dorovnat například řezivem. Dovoz a odvoz kontejneru bude 

zajištěn nákladním automobilem s hydraulickým jeřábem. 

 

 

 

Obr. 4.6 Sanitární kontejner [6] 
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4.4 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

V průběhu dokončovacích prací bude postupně probíhat demontáž zařízení staveniště. 

Jakmile to bude možné, začnou využívat sociální a hygienické zařízení v budovaném objektu. 

V případě dostatečné velikosti skládky na letní terase objektu, bude demontováno oplocení 

okolo objektu. Ve Smlouvě o dílo je uveden termín vyklizení staveniště. Kancelář 

stavbyvedoucího bude odvezena po předání objektu a vydání kolaudačního rozhodnutí. 

4.5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Všichni pracovníci budou před začátkem výstavby seznámeni s předpisy BOZP  

a riziky, které mohou během prováděných prací nastat. Každý pracovník stvrdí svým 

podpisem do protokolu BOZP, že byl proškolen a bere v úvahu všechny možná rizika. 

V celém průběhu výstavby budou v kanceláři stavbyvedoucího k dispozici technologické 

předpisy s pracovními postupy.  V technologickém předpisu budou stanoveny zásady 

bezpečnosti práce pro daný technologický postup. Každá osoba bude vybavena ochrannými 

pomůckami – přilbou a reflexní vestou.  

 

Platné normy a vyhlášky pro bezpečnost prací: 

- zákon č. 225/2012 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti  

a pracovním prostředí 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 
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4.6  PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ 

 

 

Při výjezdu ze staveniště bude vozidlo očištěno. Jestliže bude veřejná komunikace 

znečištěná, proběhne okamžité odstranění tohoto znečištění. Únik kapalin od odstavených 

stavebních strojů bude preventivně zachycován do plechové nádoby, která bude umístěna pod 

olejovou vanou motoru. Na staveništi bude vznikat vyšší prašnost, z tohoto důvodu je 

oplocení staveniště opatřeno geotextilií po celé její délce. Staveniště bude udržováno 

v maximální možné čistotě. 

Zhotovitel je povinen se dohodne s příslušnou hygienickou správou ohledně času 

vykonávání prací u strojů s vyšší hlučností. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V blízkosti budoucího objektu se nevyskytuje vzrostlá zeleň, která by měla být 

chráněna a překážela by při stavebních pracích. 

 

 

 

4.7 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

S odpady na staveništi bude jednáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 a o změně některých dalších zákonů.  Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

katalog odpadů. Vzniklé odpady se budou odvážet na nedaleký sběrný dvůr v Luhačovicích 

Uherskobrodská 188. 

 

Odpady olejů a odpady kapalných paliv tř. 13 – úniky oleje z odstavených strojů se 

budou preventivně zachycovat do plechových van pod motorovou vanou a hydraulikou.  

Odpadní obaly tř. 15 – po strhnutí krycího obalu, se odpadní obal na dočasnou dobu 

uskladní do skladovacího kontejneru. Po namnožení odpadního odpadu ve skladovacím 

kontejneru, se odpad odveze na skládku. 
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Odpady stavební a demoliční tř. 17 – na staveništi bude umístěn kontejner, který se po 

dohodě zajistí od sběrného dvoru v Luhačovicích. Sběrný dvůr se nachází v Luhačovicích na 

ulici Uherskobrodská 188.  

Komunální odpady tř. 20 – bude uložen do popelnic umístěných na staveništi. Na 

staveništi se budou nacházet tři popelnice na třídění menšího odpadu. Popelnice na sklo, plast 

a směsný odpad budou označeny barvami a popisem. 

Tab. 4.1 – Naložení s odpadem 

Kód a druh odpadu Naložení s odpadem 
08 01 – Odpady z výroby, zpracování, 
distribuce, používání a odstraňvání barev 
a laků 

Sběrný dvůr 

08 04 - Lepidla Sběrný dvůr 
13 02 05 - nechlorované minerální 
motorové, převodové  a mazací oleje 

Kvalifikovaná skládka nebo spalovna 
nebezpečných odpadů 

15 01 01 – papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 – plastové obaly Recyklace 
15 01 06 – Směsné obaly Skládka 
17 01 01 – beton Skládka 
17 01 03 – Tašky a keramické výrobky Skládka 
17 01 07 – Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neobsahující nebezpečné látky 

Skládka 

17 02 01 – dřevo Skládka 
17 02 03 - plasty Skládka 
17 04  – Kovy (včetně jejich slitin) Výkupna železa a barevných kovů 
17 05 04 – Zemina a kamenivo bez 
nebezpečných látek 

Skládka 

17 06 – Izolační materiál a stavební 
materiály s obsahem azbestu  

Skládka / sběrný dvůr 

17 09 – Jiné stavební materiály a 
demoliční odpady 

Skládka / sběrný dvůr 

20 01 01 – Papír lepenka Skládka 
20 01 02 – Sklo Skládka 
20 01 10 – Oděvy Skládka 
20 01 21 – Zářivky a jiný odpad obsahují 
rtuť 

Skládka 

20 01 37 – Dřevo obsahující nebezpečné 
látky 

Skládka 

20 01 40 –  Kovy Výkupna železa a barevných kovů 
20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad Skládka 
20 02 02 – Zemina a kameniny Skládka 
20 03 01 – směsný komunální odpad Skládka 
20 03 03 – uliční smetky Skládka 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE 

 

5.1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby   : MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LUHAČOVICE                                         
      
Zhotovitel   : UPOSS spol. s r.o. 
     Uherskobrodská 962 
     763 26 Luhačovice 
 
Hlavní projektant  : ing. Jana Semelová 
 
Zodpovědný projektant : Robert Kolařík 
 
Objednatel   : Město Luhačovice  
 
Investor   : Město Luhačovice  
 
Místo stavby   : Luhačovice 
 
Projektový stupeň  : dokumentace pro výběr zhotovitele/dodavatele 
 
Cena stavby   : 125 000 000 Kč 
 
Doba výstavby  : 14 měsíců 
 

 

 

 
 Hlavní projektant     Statutární zástupce 
 ing. Jana Semelová     ing. Karel Perůtka 
 

 

 

5.1.2 POPIS STAVENIŠTĚ 

 

Objekt se nachází v centru lázeňského města Luhačovice. Dříve byla plocha využívána 

jako letní koupaliště, které nahradí Městská plovárna. Terén staveniště je v mírném svahu  

a s vysokou hladinou podzemní vody.  Staveniště se nachází v hustě obydlené oblasti vedle 

parkoviště, které slouží pro návštěvníky městského úřadu a turisty. 
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5.1.3  POPIS HLAVNÍHO STAVEBÍHO OBJEKTU 

 

Městská plovárna je navržena jako novostavba. Konstrukčním systémem je 

monolitický skelet, který je vyzděn keramickými cihelnými bloky Porotherm  P+D. Stavba 

bude založena na vrtaných velkoprůměrových pilotech, které jsou provázány 

železobetonovými trámy, na nichž bude uložena podlaha plovárny. Do úrovně upraveného 

terénu bude realizována opěrná hřebíková stěna a opěrná stěna z vodostavebního betonu.   

Střešní železobetonová konstrukce funguje v letním období jako terasa. Nad bazénovým 

prostorem je střešní konstrukce z dřevěných vazníků. Budova kryté plovárny je jednopodlažní 

a částečně podsklepená.  

 

 

5.2 NÁVRH JEŘÁBU 

 

5.2.1  POŽADAVKY NA JEŘÁB 

 

Jeřáb musí spolehlivě obsloužit budovaný objekt a pokrýt co největší plochu 

staveniště. Vzdálenost jeřábu od budovy musí být větší než 600 mm. Vzdálenost od svahu se 

sklonem 60° vzdálenost větší než 500 mm. Využití věžového jeřábu se předpokládá od 

dokončení základových konstrukcí po zhotovení střešních konstrukcí. Jeřáb bude využíván 

pro sekundární horizontální i vertikální dopravu materiálu po staveništi. Předpokládá se 

přeprava výztuže, bádie s betonem, palet s cihelným zdivem, dřevěných střešních vazníků, 

apod. Jeřáb musí být bezproblémově demontován po dokončená jeho využívání. 

 

 

5.2.2  VÝPOČET MINIMÁLNÍ VÝŠKY HÁKU 

 

H = h1 + h2 + h3 + h4    [m] 

H = 12,26 + 1 + 0,8 + 1,5 

H = 15,56 m 
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H – potřebná výška háku jeřábu 

h1 – nejvyšší položená plocha pro osazení prvku nebo uložení materiálu 

h2 – manipulační výška 

h3 – výška přemisťovaného břemene 

h4 – výška závěsu na háku jeřábu 

 

 

5.3.3 UMÍSTĚNÍ JEŘÁBU 

 

Objekt má velkou půdorysnou plochu a okolí není vhodné pro vybudování a demontáž 

jeřábu/jeřábů v blízkosti objektu. Vzniká zde problém s umístěním jeřábu. Jako nejvhodnější 

řešení je umístit jeřáb do objektu. Jeřáb se bude nacházet na jižní straně od atria v úrovni 

podlahy 1.PP. Patka jeřábu bude vzdálena od stěny 1.PP ze strany technického suterénu 3,2 m 

a od suterénní chodby 5,58 m. Podlahová konstrukce v 1.NP bude přerušena ve vzdálenosti 

600 mm od jeřábu ze strany technického suterénu. Od suterénní chodby bude podlaha 

přerušena ve vzdálenosti 1 580 mm od jeřábu. V místě přerušení podlahové konstrukce by 

měl být nulový moment. 

 

 Obr. 5.1 Výkres umístění věžového jeřábu 
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5.3.4 VÝBĚR BŘEMEN 

 

NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO 

 

Jako nejtěžší břemeno se zvolila bádie s čerstvým betonem.  

 

Bádie + čertsvý beton 

Bádie TYP 1016L o objemu - 1000 l  280 kg 

1000 l betonu - 2300 kg/m3   2 300 kg 

Celková hmotnost    2 580 kg 

Maximální možná vzdálenost břemene je 48,892 m s výškou háku 11,28 m.  

 

NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO 

 

Nejvzdálenější břemeno se uvažuje bednění na severovýchodním rohu objektu. Bedněni od 

firmy DOKA má rozměr 3,0 x 0,9 m a hmotnost 64,8 kg. Bednění bude uloženo ve 

vzdálenosti 49,092 m, ve výšce 6,88 m s výškou háku 9,28 m. 

 

NEJBLIŽŠÍ BŘEMENO 

 

Pro návrh jeřábu není důležité nejbližší břemeno, z důvodu konstrukce objektu. Beton 

v blízkosti jeřábu bude dopravován čerpadlem. Bednění a výztuž, které budou zpracovány 

v blízkosti jeřábu, neovlivní vzdálenost jeřábu od objektu.    

 

NEJNEPŘÍZNIVĚJŠÍ BŘEMENO 

 

Nejtěžší břemeno je i nejnepříznivější břemeno. Tedy bádie s čerstvým betonem. 
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5.3.5 ZHODNOCENÍ BŘEMEN 

 

Z důvodu břemena bádie s čerstvým betonem o hmotností 2,58 t a velkou vzdáleností, 

nebude jeřáb navrhnut pro toto břemeno. Řešením je, že se čerstvý beton ve větších 

vzdálenostech od jeřábu se bude přepravovat čerpadlem na beton. Dimenzovat jeřáb pro zde 

uvedené břemeno by bylo nevhodné, a to z důvodu velikosti jeřábu a ceny pronájmu jeřábu.  

 

 

5.2.6  ZVOLENÍ VHODNÉHO JEŘÁBU 

 

Pro danou stavbu byl zvolen věžový montovaný jeřáb od výrobce LIEBHERR. Jedná 

se o typ 100 LC s otočnou věží. Jeřáb bude uložen na železobetonovou desku, která bude 

navržena pro dané prostředí statikem. 

 

 

5.2.7  DOPRAVA A MONTÁŽ JEŘÁBU 

 

 Jeřáb bude dopraven na podvalníku. K montáži a demontáži jeřábu bude přistaven 

autojeřáb LIEBHERR 1070-4.2 – 70t. Autojeřáb bude zapůjčen od firmy autojeřáby Harsa ze 

Zlína. Pro montáž věžového jeřábu na rovině by měla být výška háku autojeřábu 44,2 m. 

Autojeřáb bude přistaven na ulici Solné. Věžový jeřáb bude postaven na základové patce v 

hloubce 3 m pod úrovní silnice, kde bude jeřáb přistaven. Výška háku by měla být nejméně 

40,2 m. Vzdálenost autojeřábu od osy věžového jeřábu bude 14,7 m.  

 

 

5.2.8  TECHNICKÉ PARAMETRY JE ŘÁBU 

  

 Věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC bude mít dosah 50 m s únosností až 1 600 kg. 

Výška jeřábu od základny k otočné věži bude 36 m. Tato část jeřábu se složí ze tří konstrukcí. 

Jedná se o konstrukce 100 LC s výškou 12 m. Šířka základny věžového jeřábu je 4,5 x 4,9 m. 

Bádie s čerstvým betonem nesmí přesáhnout vzdálenost 28,5 m od osy jeřábu. 
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Obr. 5.2 Graf nosnosti autojeřábu LIEBHERR 1070-4.2  [7] 
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Obr. 5.3 Dosah věžového jeřábu LIEBHERR 100 LC  [7] 
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Obr. 5.4 Výška věžového jeřábu LIEBHERR 100 LC  [7] 
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Obr. 5.5 Rozměry základny věžového jeřábu LIEBHERR 100 LC  [7] 

 

 

Zakreslení bádie s čerstvým betonem v grafu únosnosti jeřábu. 

 

Obr. 5.6 Graf únosnosti věžového jeřábu LIEBHERR 100 LC  [7] 
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5.3 ZÁVĚR 

 

 Byl zvolen nejvhodnější jeřáb pro výstavbu Městské plovárny v Luhačovicích. Jeřáb 

spolehlivě obslouží budovaný objekt a svým dosahem pokryje celou plochu staveniště (mimo 

bádie s betonem). Jeřáb bude zapůjčen od firmy JVS sídlící ve Zlíně. V příloze B3 SITUACE 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ je jeřáb zakreslen spolu s dosahem a zakázaným manipulačním 

prostorem.  
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PODROBNÝ ČASOVÝ PLÁN M ĚSTSKÉ PLOVÁRNY LUHA ČOVICE 

 

Graficky zpracovaný podrobný časový plán a technologický normál pro hlavní stavební 

objekt je uvede v příloze B5 ČASOVÝ PLÁN MĚSTSKÉ PLOVÁRNY LUHAČOVICE. 

 

 

DOBA ZRÁNÍ BETONU 

 

Doba stanovení odbednění železobetonových konstrukce pro časový plán se určí 

z následujícího výpočtu.  

 

Tab. 7.1 Dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961 – 1990 pro Zlínský kraj [8] 

Měsíc Duben Květen Červen Červenec Srpen Září 

Průměrná 

teplota [°C] 
8,2 13,1 16,1 17,4 17,0 13,4 

 

Opěrná stěna, monolitické sloupy a stropy:  

 

Beton: C20/25  

Výpočet doby odbednění při dosažení 70% pevnosti betonu  

 

Rbd= Rbd28 × (0,28 + 0,5 log d)    při t = 20°C 

f = (t + 10) × d 

 

Rbd – charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku 

Rbd28 – charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku po 28 dnech  

t – průměrná teplota prostředí, v kterém betonová směs tuhne a tvrdne 

 

70% = 17,5 MPa 

17,5 = 25 × (0,28 + 0,5 log d)  

d = 6,92 dní => 7 dní 

f = (20 + 10) × 7 = 210 °C dnů 
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   Tab. 7.2 Doba zrání betonu 

 

 

 

Potřebná doba zrání betonu pro dosažení 70 % pevnosti 

Duben 

210 = (8,2 + 10) × d 

D = 12 dní 

Květen 

210 = (13,1 + 10) × d 

D = 10 dní 

Červen 

210 = (16,1 + 10) × d 

D = 9 dní 

Červenec 

210 = (17,4 + 10) × d 

D = 8 dní 

Srpen 

210 = (17,1 + 10) × d 

D = 8 dní 

Září 

210 = (13,4 + 10) × d 

D = 9 dní 
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BILANCE PERSONÁLNÍHO OBSAZENÍ PRO HRUBOU STAVBU 

 

Bilance personálního obsazení pro výstavbu je samostatně zpracována v příloze B6 

BILANCE PERSONÁLNÍHO OBSAZENÍ PRO VÝSTAVBU MĚSTSKÉ PLOVÁRNY 

LUHAČOVICE. Bilance byla graficky zpracována v programu CONTEC z podrobného 

časového plánu. 
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8.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VRTANÉ PILOTY  

 

8.1.1 OBECNÉ INFORMACE 

 

Kontrolní a zkušební plán udává kontroly a jejich popis pro realizaci vrtaných pilot. Tabulka 

kontrol je vypsána v příloze B.7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VRTANÉ 

PILOTY, kde jsou uvedeny všechny kroky se stručným popisem kontrol.  V této kapitole jsou 

uvedeny konkrétnější popisy kontrol, které se musí dodržet.   

 

 

8.1.2 POPIS KONTROL 

 

8.1.2.1    VSTUPNÍ KONTROLA 

 

1. Kontrola projektové dokumentace 

 

- úplnost, rozsah a správnost projektové dokumentace 

- zpracování připomínek do projektové dokumentace 

 

2. Kontrola a připravenost stavby 

 

Kontrola zemních prací se provede 4 m latí na profilech vzdálených max. 100 m. 

Prohlubeň pod latí nesmí být více jak 50 mm. Vjezd do stavební jámy nesmí přesahovat sklon 

15° a dojezdová rovina by měla mít minimálně 30 m. Svahování musí souhlasit s PD a ČSN.  

 

Do hloubky zářezu menší jak 3 m  max 1:2 

V hloubce 3-6 m    max 1:1,75 

Při hloubce větší jak 6 m   max 1:1,75 
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3. Kontrola materiál ů 

 

Kontrola armokoše proběhne při převzetí materiálu. Podle identifikačního štítku se ověří 

správný druh výztuže podle projektové dokumentace. Vizuálně se kontroluje čistota, svařené 

spoje, délka a množství výztuže. Armokoše budou skladovány na zpevněné a odvodněné 

ploše. Popis skladování je uveden v technologickém předpise pro vrtané piloty.    

Proběhne kontrola dodaných pažnic. Bude se zejména kontrolovat jejich množství, délky  

a průměry. Pažnice musí být dodány včetně spojovacích šroubů. Pažnice by měla být 

odstraněna od zbytků betonu a nesmí jevit jakékoliv poškození.  

 

4. Kontrola stroj ů 

 

Provede se kontrola technického stavu stroje: 

- Hladina provozních kapalin 

- Funkčnost výstražných signálů 

- Správnost tlaků na hydraulice 

- Mechanické poškození stroje 

- Promazání namáhaných součástek 

Po ukončení práce bude stroj odstaven na daném místě. Stroj bude zabezpečen proti pohybu a 

uzamčen. Pod motorovou vanou bude uložena plechová vanička pro zachycování 

unikávajícího oleje. Technické listy budou sloužit ke kontrole hmotnosti, únosnosti břemen a 

dalších parametrů k ověření výběru stroje. Kontroluje se i půdorysné umístění a svislost vrtné 

kolony. 

 

5. Kontrola pracovníků 

 

Podle technologického předpisu se provede kontrola počtu pracovníků a jejich 

způsobilost. Obsluhy strojů se musí prokázat příslušnými průkazy. U pracovníků se 

kontroluje, zda byli seznámeni s bezpečností na stavbě a všemi možnými riziky, které mohou 

v průběhu prováděných prací nastat.  
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8.1.2.2   MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 

6. Kontrola vyty čení pilot 

 

Provede se kontrola vytyčení pilot. Umístění piloty musí souhlasit s projektovou 

dokumentací. Vytyčení se provede za pomocí laviček. Osová vzdálenost velkoprůměrových 

pilot by měla být minimálně 1,5 x d nebo d + 0,5 m. Osy piloty budou označeny betonářskou 

výztuží o délce 0,5 m. Výztuž bude opatřena ochrannou krytkou. Polohová odchylka svislé 

vrtané piloty v úrovni vrtání: 

e  ≤  emax = 0,10 m  Vrtané piloty s D nebo W  ≤ 1,0 m 

 

7. Kontrola klimatických podmínek 

 

Kontrolu klimatických podmínek provede stavbyvedoucí a zapíše stav do stavebního 

deníku. Průměrná denní teplota nesmí klesnout pod + 5 °C. Jestliže klesne teplota pod 0 °C a 

neprovedou se určitá opatření pro betonáž za nízkých teplot, budou práce zastaveny. 

V případě betonáže za vysokých teplot, kdy se teplota dlouhodobě pohybuje okolo + 30 °C, 

budou betonářské práce zastaveny. Pro práci s betonem za nízkých nebo vysokých teplot jsou 

uvedeny v technologickém předpise opatření, za kterých tuto činnost provádět. 

 

8. Kontrola pažení  

 

Svislost pažnice se kontroluje olovnicí nebo vodováhou o délce minimálně 2 m. Bude se 

provádět kontrola zapadnutí pažnic při nastavování a kontrola zajišťovacích spojů na 

pažnicích.  

 

9. Kontrola provád ěných vrtů 

 

Kontroluje se zavalování vrtu, čistota dna a průsak podzemní vody. Jestliže dojde 

k výskytu vody u dna vrtu, provede se odčerpání vody. Dno vrtu musí být začištěné tak, aby 

bylo možné armokoš osadit do hloubky dané projektovou dokumentací. Odchylka osy piloty 

ve vodorovném směru je ± 15 mm.   
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10. Inženýrsko-geologický průzkum 

 

Při provádění vrtání se kontroluje složení a vrstvení zeminy v závislosti na hloubce vrtu. 

Vrstvení zeminy kontrolujeme s projektovou dokumentací. V případě jiného vrstvení zeminy 

bude přizván geolog, který zhodnotí situaci.  

 

11. Kontrola armokošů 

 

Armokoše musí být čisté a nepoškozené. Kontroluje se správné přiřazení armokoše 

k pilotě podle projektové dokumentace 

 

12. Kontrola osazení armokošů 

 

U armokoše se při ukládání do vrtu kontroluje svislost a dostatečné krytí, které je dáné 

projektovou dokumentací. Dostatečné krytí by měly zajistit distanční železa, která jsou 

přivařeny na armokoši. Odchylky ve vodorovném směru od polohy amokoše by měla být 

v rozmezí 30 mm. Výškové osazení armokoše se zkontroluje nivelačním přístrojem. Provede 

se kontrola zajištění armokoše proti svislému posunu při betonáži. Maximální odchylka 

v úrovní horní hrany armokoše by měla být po vybetonování v rozmezí 150 mm.  

 

13. Kontrola kvality betonu 

 

Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) - byl-li 

vydán, prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002. 

Ověření receptury čerstvého betonu krychelnými zkouškami: Provádí se na staveništi 

z dodaného betonu, vyrobí se zkušební krychle o hraně 150 mm.  

Proběhne kontrola dodacích listů, vizuální kontrola jakosti, zkouška zpracovatelnosti 

čerstvého betonu, konzistence: zk. sednutím kužele podle EN 12350-2, zk. Vebe podle EN 

12350-2, stupeň zhutnitelnosti podle EN 12350-4, zk. rozlitím podle EN 12350-5, kontrola 

teploty vzduchu, kontrola dodržování TP pro betonáž, zkouška pevnosti. [31] 
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Klasifikace podle sednutí kužele 

Stupeň   Sednutí v mm 

S1   10 až 40 

S2   50 až 90 

S3   100 až 150 

S4   160 až 210 

S5   > 220 

 

Klasifikace podle Vebe 

Stupeň   Vebe čas v sekundách 

V0   > 31 

V1   30 až 21 

V2   20 až 11 

V3   10 až 6 

V4   5 až 3 

 

Klasifikace podle zhutnitelnosti 

Stupeň   Stupeň zhutnitelnosti 

C0   > 1,46 

C1   1,45 až 1,26 

C2   1,25 až 1,11 

C3   1,10 až 1,04 

 

Klasifikace podle rozlití 

Stupeň   Průměr rozlití v mm 

F1   < 340 

F2   350 až 410 

F3   420 až 480 

F4   490 až 550 

F5   560 až 620 

F6   > 630 

[31] 
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Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na dodacím listě. 

- jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 206-1, 

- pevnostní třída betonu v tlaku, 

- označení stupně vlivu prostředí, 

- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 

- stupeň obsahu chloridů 

- stupeň konzistence.     [31] 
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14. Kontrola betonáže pilot 

 

Betonáž proběhne nejpozději do 8 hodin po dokončení vrtu. Betonáž musí být plynulá bez 

přerušení. Beton se nesmí znečistit zeminou. Sypáková roura by se měla pohybovat okolo 300 

mm nad dnem vrtu. U sypákové roury se před betonáží zkontroluje požadovaný průměr. Po 

betonáži se zjistí spotřeba betonu pro danou pilotu. Objemy betonu pro piloty jsou uvedeny 

v technologickém předpise.   Po vytažení pažnic se provede kontrola hladiny betonu. 

 

15. Kontrola hlavy piloty 

 

Povrch na hlavě piloty musí být čistý. Jestliže bude hlava piloty přebetonována, musí 

se odbourat tak, aby nedošlo k porušení hlavy piloty. Pokud dojde k porušení hlavy, 

poškozený beton se musí nahradit čerstvým beton. Odbourání hlavy se provede 

s maximální odchylkou +0,04 m/ - 0,07m od projektové dokumentace.  

 

 

16. Ošetřování čerstvého betonu 

 

Mladý beton je potřeba ošetřovat po dobu jeho hydratace. Při ošetřování betonu se 

snažíme: 

- Minimalizovat plastické smršťování 

- Zajistit dostatečnou pevnost povrchu 

- Zajistit dostatečnou trvanlivost povrchové vrstvy 

- Chránit před škodlivými vlivy počasí 

- Chránit před otřesy, nárazy a jiným poškozením 

 

Povrch konstrukce nesmí během ošetřování vyschnout. Vlhčení lze provádět vodou. 

V případě, že průměrná denní teplota prostředí klesne pod +5°C, bude beton zahříván tak, aby 

teplota betonu neklesla pod +5°C . Opatření se bude provádět minimálně 12 hodin od 

betonáže v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.   
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8.1.2.3    VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 

17. Kontrola geometrie pilot 

 

Provede se kontrola výšky a polohy piloty.  Ve vodorovné rovině je odchylka nosných 

prutů v rozmezí 30 mm. Odchylka v hlavě piloty na kotevní délku podle PD je + 100 mm 

a – 50 mm. Maximální odchylka v úrovní horní hrany armokoše by měla být po vybetonování 

v rozmezí 150 mm. Osa zhlaví piloty by měla být v rozmezí 15 mm. 

 

Odchylky: 

 

 

 

 

18. Zatěžovací zkoušky 

 

Statická zatěžovací zkouška je prováděna hydraulickými lisy. Měří se sedání piloty za 

vnášení zatížení. Zatěžovací kroky jsou dány realizačním projektem zkoušky. Během 

dynamické zatěžovací zkoušky se měří kmity. Kmity se snímají v úrovni hlavy piloty při 

úderu. Výsledkem této zkoušky jsou frekvence a amplitudy ze vzniklých kmitů.  
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8.1.2 SEZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠEK A NOREM 

 

 
Vyhláška 62/2013 Sb. - o dokumentaci staveb 

Vyhláška 268/2009 Sb. -  o obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění - Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN 73 0212-3- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění - Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN 13670  Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1536  Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

ČSN 73 6180  Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 

ČSN 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

ČSN 0420-2  Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN EN 206 Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 12350-1  Zkoušení čerstvého betonu: část 1 Odběr vzorků 

ČSN EN 12350-2  Stanovení konzistence - Zkouška sednutím kužele 

ČSN EN 12350-4  Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti 

ČSN EN 12350-5  Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím 
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8.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZEMNÍ KOTVY 

 

8.2.1 OBECNÉ INFORMACE 

 

Kontrolní a zkušební plán udává kontroly a jejich popis pro realizaci zemních kotev. 

Tabulka kontrol je vypsána v příloze B.8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZEMNÍ 

KOTVY, kde jsou uvedeny všechny kroky se stručným popisem kontrol.  V této kapitole jsou 

uvedeny konkrétnější popisy kontrol, které se musí dodržet.   

 

8.2.2 POPIS KONTROL 

 

8.2.2.1   VSTUPNÍ KONTROLA 

 

1. Kontrola projektové dokumentace 

 

- úplnost, rozsah a správnost projektové dokumentace 

- zpracování připomínek do projektové dokumentace 

 

2. Kontrola a připravenost stavby 

 

Proběhne kontrola hloubky a šířky zářezu mezi pilotami. Kontrola se provede 

v souladu s dovolenými odchylkami. Svislost by měla být měřena 3 m latí. Přípustné 

odchylky svislosti jsou + 20 mm a -30 mm. Hloubka prohlubně by měla být maximálně 50 

mm. 

 

3. Kontrola materiál ů 

 

Kontrola výtuže proběhne při převzetí materiálu. Podle identifikačního štítku se ověří 

správný druh výztuž. Vizuálně se kontroluje čistota, délka a množství výztuže. Výztuž bude 

skladována ve skladovacím kontejneru.  

Proběhne kontrola dodaných pažnic. Bude se zejména kontrolovat jejich množství, délky a 

průměry. Pažnice by měla být odstraněna od zbytků betonu a nesmí jevit jakékoliv poškození.  



- 81 - 

 

Pytlovaná směs pro injektáž by měla být na paletách v balící fólii. Pytlovaná směs se musí 

chránit proti vlhkosti a poškozeni. 

 

4. Kontrola stroj ů 

 

Provede se kontrola technického stavu stroje: 

- Hladina provozních kapalin 

- Funkčnost výstražných signálů 

- Správnost tlaků na hydraulice 

- Mechanické poškození stroje 

- Promazání namáhaných součástek 

Po ukončení práce bude stroj odstaven na daném místě. Stroj bude zabezpečen proti pohybu  

a uzamčen. Pod motorovou vanou bude uložena plechová vanička pro zachycování 

unikávajícího oleje. Technické listy budou sloužit ke kontrole hmotnosti, únosnosti břemen  

a dalších parametrů k ověření výběru stroje.  

 

5. Kontrola pracovníků 

 

Podle technologického předpisu se provede kontrola počtu pracovníků a jejich 

způsobilost. Obsluhy strojů se musí prokázat příslušnými průkazy. U pracovníků se 

kontroluje, zda byli seznámeni s bezpečností na stavbě a všemi možnými riziky, které mohou 

v průběhu prováděných prací nastat.  

 

 

8.2.2.2   MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 

6. Kontrola vyty čení pilot 

 

Provede se kontrola vytyčení pilot. Umístění piloty musí souhlasit s projektovou 

dokumentací. U maloprůměrových pilot je nejmenší osová vzdálenost 2,5 x d. Vytyčení se 

provede za pomocí laviček. Osy piloty budou označeny značkovacím sprejem.  
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Polohová odchylka svislé vrtané piloty v úrovni vrtání: 

e  ≤  emax = 0,10 m  Vrtané piloty s D nebo W  ≤ 1,0 m 

 

7. Kontrola klimatických podmínek 

 

Vrtání nesmí být provedeno do zmrzlé zeminy. Kontrolu klimatických podmínek provede 

stavbyvedoucí a zapíše stav do stavebního deníku. Průměrná denní teplota nesmí klesnout pod 

+ 5 °C. Jestliže klesne teplota pod 0 °C a neprovedou se určitá opatření pro betonáž za 

nízkých teplot, budou práce zastaveny. V případě betonáže za vysokých teplot, kdy se teplota 

dlouhodobě pohybuje okolo + 30 °C, budou betonářské práce zastaveny. Pro práci s betonem 

za nízkých nebo vysokých teplot jsou uvedeny v technologickém předpise opatření, za 

kterých tuto činnost provádět. Napínání není dovoleno při teplotě ovzduší nižší jak -10°C  

a při teplotě injektážní směsi menší než 5°C. 

 

8. Kontrola pažení  

 

Bude se provádět kontrola zapadnutí pažnic při nastavování a kontrola závitového 

zajištění. 

 

9. Kontrola provád ěných vrtů 

 

Mezní odchylka osy by měla být nejvýše 0,05 x d nebo 5% délky vrtu. Dovolená 

vodorovná odchylka od svislice by měla být nanejvýš 2 % z délky vrtu. Odchylka osy piloty 

ve vodorovném směru je ± 15 mm. Kontroluje se zavalování vrtu, čistota dna a průsak 

podzemní vody. Jestliže dojde k výskytu vody u dna vrtu, provede se odčerpání vody. Dno 

vrtu musí být začištěné tak, aby bylo možné výztuž osadit do hloubky dané projektovou 

dokumentací.  
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10. Inženýrsko-geologický průzkum 

 

Při provádění vrtání se kontroluje složení a vrstvení zeminy v závislosti na hloubce vrtu. 

Vrstvení zeminy kontrolujeme s projektovou dokumentací. V případě jiného vrstvení zeminy 

bude přizván geolog, který zhodnotí situaci.  

 

11. Kontrola výztuže 

 

Výztuž musí být čistá a nepoškozená. 

 

12. Kontrola osazení výztuže 

 

Výztuž se uloží do vrtu nejpozději 8 hod od provedení vrtu. Ihned po vložení výztuže by 

měla proběhnout nízkotlaká injektáž. Podle projektové dokumentace by měla výztuž vyčnívat 

z vrtu v odchylce +100 mm a -50 mm. Osa zhlaví piloty by měla být v rozmezí 25 mm. 

Provede se kontrola výztuže ve středu vrtu. Pokud výztuž není ve středu vrtu v odchylce 25 

mm, musí se vypodložit. 

 

 

13. Kontrola injektáže 

 

Do zmrzlého vrtu se nebudou injektáže provádět. Při provádění injektáže bude 

probíhat kontrola tlaku. Tlak pro nízkotlakou injektáž nesmí přesáhnout 0,6 MPa, pro 

vysokotlakou injektáž nesmí přesáhnout 2 MPa.  Vysokotlaká injektáž se provede po dosažení 

pevnosti injektážní směsi na 1-2 MPa. Doba zpracování injektážní směsi bude při 0-25°C = 

90 min nebo při teplotě větší jak 45°C = 45 min. Budou odebrány zkušební vzorky – 1 sada 

trámečků 40/40/160  mm. Jejich pevnost bude prověřena v akreditované zkušebně. 
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14. Kontrola p ředpínání 

 

Kotevní lano musí být odmaštěno. Proběhne kontrola osazení čelistí, předpínacího lisu 

a napojení čerpadla.  Zemní kotvy se napnou na sílu uvedenou v projektové dokumentaci. 

Injektážní směs musí mít pro napínání pevnost minimálně 4 MPa  (7-10 dní)  

 

8.2.2.3    VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 

15. Kontrola geometrie pilot 

 

Provede se kontrola výšky a polohy kotvy.  Ve vodorovné rovině je odchylka nosných 

prutů v rozmezí 30 mm. Odchylka v hlavě kotvy na kotevní délku podle PD je + 100 mm  

a – 50 mm.  Osa zhlaví kotvy by měla být v rozmezí 25 mm. 

 

Odchylky: 
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16. Zatěžovací zkoušky 

 

Statická zatěžovací zkouška je prováděna hydraulickými lisy. Měří se sedání piloty za 

vnášení zatížení. Zatěžovací kroky jsou dány realizačním projektem zkoušky. 

Během dynamické zatěžovací zkoušky se měří kmity. Kmity se snímají v úrovni hlavy piloty 

při úderu. Výsledkem této zkoušky jsou frekvence a amlitudy ze vzniklých kmitů.   

 

 

8.2.3 SEZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠEK A NOREM 

 

 
Vyhláška 62/2013 Sb. - o dokumentaci staveb 

Vyhláška 268/2009 Sb. -  o obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění - Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění - Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN 13670  Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1536  Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

ČSN 0420-1- Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

ČSN 0420-2  Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 12350-1  Zkoušení čerstvého betonu: část 1 Odběr vzorků 

ČSN EN 12350-2  Stanovení konzistence - Zkouška sednutím kužele 

ČSN EN 12350-4  Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti 

ČSN EN 12350-5  Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím 

ČSN EN 14199  Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty 

ČSN EN 13391  Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání 

ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO SUCHÝ ST ŘÍKANÝ BETON 

 

8.3.1 OBECNÉ INFORMACE 

 

Kontrolní a zkušební plán udává kontroly a jejich popis pro realizaci suchého 

stříkaného betonu. Tabulka kontrol je vypsána v příloze B.9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 

PLÁN PRO SUCHÝ STŘÍKANÝ BETON, kde jsou uvedeny všechny kroky se stručným 

popisem kontrol.  V této kapitole jsou uvedeny konkrétnější popisy kontrol, které se musí 

dodržet.   

 

 

8.2.4 POPIS KONTROL 

 

8.3.2.1    VSTUPNÍ KONTROLA 

 

1. Kontrola projektové dokumentace 

 

- úplnost, rozsah a správnost projektové dokumentace 

- zpracování připomínek do projektové dokumentace 

 

2. Kontrola a připravenost stavby 

 

Proběhne kontrola hloubky a šířky zářezu mezi pilotami. Kontrola se provede 

v souladu s dovolenými odchylkami. Svislost by měla být měřena 3 m latí. Přípustné 

odchylky svislosti jsou + 20 mm a -30 mm. Hloubka prohlubně by měla být maximálně 50 

mm. 

 

3. Kontrola materiál ů 

 

Kontrola svařované sítě proběhne při převzetí materiálu. Podle identifikačního štítku se 

ověří správný druh výztuže dle projektové dokumentace. Vizuálně se kontroluje čistota, délka 

a množství výztuže. Výztuž bude skladována na zpevněné a odvodněné ploše.  
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Směs pro suchý stříkaný beton bude skladována v silu. Drenážní roury a nopové fólie se uloží 

do skladovacího kontejneru.  

 

4. Kontrola stroj ů 

 

Provede se kontrola technického stavu stroje: 

- Hladina provozních kapalin 

- Mechanické poškození stroje 

- Promazání namáhaných součástek 

Po ukončení práce bude míchací sestava odpojena. Technickým listem se ověří shoda sestavy 

dle technologického předpisu 

 

5. Kontrola pracovníků 

 

Podle technologického předpisu se provede kontrola počtu pracovníků a jejich 

způsobilost. Obsluhy strojů se musí prokázat příslušnými průkazy. U pracovníků se 

kontroluje, zda byli seznámeni s bezpečností na stavbě a všemi možnými riziky, které mohou 

v průběhu prováděných prací nastat.  

 

 

8.3.2.2    MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 

6. Osazení drenážní roury a nopové fólie 

 

Drenážní roura bude obalena geotextilií. Drenážní roura musí být obalena tak, aby zemina 

nepřišla k přímému kontaktu s rourou, ale jen s geotextilií. Roura musí být z vrchní strany 

zatěsněna a musí být čistá. Do předem připravené drážky v zemině se roura ukotví. Roura 

nemusí být vedena kolmým směrem.  Zemina bude oddělena od betonu nopovou fólií. 

Nopová fólie se bude překrývat prostor mezi pilotami. Nopová fólie bude natočena kloboučky 

ke směru nástřiku betonu. Fólie musí být dostatečně zajištěna proti deformaci při nástřiku 

betonu. 
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7. Osazení svařované sítě 

 

Před osazením svařované sítě se do pilot navrtají propojovací železa. Zkontroluje se, jestli 

jsou propojovací železa dostatečné ukotvena pro osazení svařované sítě. Přesah svařované sítě 

musí být minimálně přes dvě plná oka – 200 mm. Svařovaná síť musí pokrývat celou plochu 

mezi pilotami a musí být dostatečně ukotvena za propojovací železa, aby nedošlo při nástřiku 

k uvolnění sítě. 

 

8. Kontrola klimatických podmínek 

 

Pro provádění nástřiku suchého stříkaného betonu nesmí klesnout teplota podkladu 

pod +5 °C. Ideální teplota pro nástřik betonu je +15°C. Kontrolu provádí stavbyvedoucí  

a provede zápis do stavebního deníku. Doba zpracování injektážní směsi bude při 0-25°C = 

90 min nebo při teplotě větší jak 45°C = 45 min. 

 

9. Kontrola nástřiku betonu 

 

Povrch pod stříkaný beton musí být dostatečně čistý a navlhčený. Tlak vzduchu pro 

suchou směs by měl být do 0,6 MPa. Při nástřiku se kontroluje se zejména vzdálenost, 

kolmost a pohyb při nástřiku. Nástřik se bude provádět od spodu nahoru. Vzdálenost stříkací 

trysky musí být 0,8 až 1,5 m od nanášené plochy. Směr proudu betonu z trysky by měl být co 

možná nejkolmější. Nanášet se bude rovnoměrnými pohyby z důvodu nepřerušení spojitosti 

betonu.  Svislost stěny se bude měřit 3 m lati a měla by být v rozmezí 25 mm. Vodorovná 

přímost by měla být ± 20 mm. 

V průběhu betonáže se vytvoří jeden vzorek o rozměru 400 x 500 x 200 mm, který bude 

otestován v certifikované zkušebně.  Vzorek se označí štítkem, kde bude uveden datum 

odebrání, druh a teplota betonu. Vzorek se bude zkoušet nejdříve po 28 dnech, po tuto dobude 

je nutné vzorek ošetřovat a chránit proti otřesům. Bude se zkoumat pevnost v tlaku, odolnost 

proti vodě,pevnost spojení a zbytková pevnost. Namíchaná směs by měla být v toleranci: 

Cement   ± 5 % 

Příměsi   ± 5 % 

Přidávání na trysce ± 10 % 
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10. Ošetřování stříkaného betonu 

 

Beton v průběhu tvrdnutí nesmí být vystaven nárazům a otřesům. Ošetřování betonu se 

bude provádět po dobu  2 – 8 dní. Doba ošetřování je závislá na teplotě a relativní vlhkosti 

prostředí. Beton se během tvrdnutí bude ošetřovat: 

- V případě vyšší teploty ovzduší než 30°C se betonu musí zakrýt, aby 

nedocházelo k intenzivnímu vypařování záměsové vody 

- V případě teploty ovzduší10 – 30 °C se začne beton vlhčit, a to nejdříve 24 hod 

po betonáži 

- V případě nižší teploty ovzduší než 10 °C se beton nemusí vlhčit 

- Jestli klesne teplota pod - 10 °C musí se beton zahřívat   

 

 

8.3.2.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 

11. Kontrola geometrie stříkaného betonu 

 

Po provedení stěny musí její rozměry odpovídat projektové dokumentaci s maximálními 

možnými odchylkami: 

Výška   ± 30 mm 

Délka, šířka  ± 35 mm 

Svislost  ± 25 mm 

Vodorovnost  ± 20 mm 

 

8.2.5 SEZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠEK A NOREM 

 

 
Vyhláška 62/2013 Sb. - o dokumentaci staveb 

Vyhláška 268/2009 Sb. -  o obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění - Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN 73 0212-3- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění - Část 3: Pozemní 

stavební objekty 
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ČSN 13670  Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 206 Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na 

zkušební tělesa a formy 

ČSN EN 1504-3 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, 

požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez 

statické funkce 

ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda 

ČSN EN 14487-2 Stříkaný beton - Část 2: Provádění 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 
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9.1 OBECNÉ INFORMACE  

 

9.1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby   : MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LUHAČOVICE                                         
      
Zhotovitel   : UPOSS spol. s r.o. 
     Uherskobrodská 962 
     763 26 Luhačovice 
 
Hlavní projektant  : ing. Jana Semelová 
 
Zodpovědný projektant : Robert Kolařík 
 
Objednatel   : Město Luhačovice  
 
Investor   : Město Luhačovice  
 
Místo stavby   : Luhačovice 
 
Projektový stupeň  : dokumentace pro výběr zhotovitele/dodavatele 
 
Cena stavby   : 125 000 000 Kč 
 
Doba výstavby  : 14 měsíců 
 

 

 

 
 Hlavní projektant     Statutární zástupce 
 ing. Jana Semelová     ing. Karel Perůtka 
 

 

 

9.1.2 POPIS STAVENIŠTĚ 

 

Objekt se nachází v centru lázeňského města Luhačovice. Dříve byla plocha využívána 

jako letní koupaliště, které nahradí Městská plovárna. Terén staveniště je v mírném svahu a 

s vysokou hladinou podzemní vody.  Staveniště se nachází v hustě obydlené oblasti vedle 

parkoviště, které slouží pro návštěvníky městského úřadu a turisty. 
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9.1.3  POPIS HLAVNÍHO STAVEBÍHO OBJEKTU 

 

Městská plovárna je navržena jako novostavba. Konstrukčním systémem je 

monolitický skelet, který je vyzděn keramickými cihelnými bloky Porotherm  P+D. Stavba 

bude založena na vrtaných velkoprůměrových pilotech, které jsou provázány 

železobetonovými trámy, na nichž bude uložena podlaha plovárny. Do úrovně upraveného 

terénu bude realizována opěrná hřebíková stěna a opěrná stěna z vodostavebního betonu.   

Střešní železobetonová konstrukce funguje v letním období jako terasa. Nad bazénovým 

prostorem je střešní konstrukce z dřevěných vazníků. Budova kryté plovárny je jednopodlažní 

a částečně podsklepená. Kapacita plovárny je 143 návštěvníků, ale návštěvnost se může 

pohybovat až okolo 500 návštěvníků za den. 

 

9.1.4 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

 

 Technologický předpis řeší realizaci vrtaných velkoprůměrových pilot a opěrnou 

pilotovou stěnu. Zemina je nesoudržná a vyskytuje se zde vysoká hladina podzemní vody, 

proto budou vrty prováděny pomocí výpažnice. Piloty budou vyztuženy armokošem. Pro 

opěrnou stěnu jsou navrženy piloty o průměru 600 mm ve třech různých hloubkách. Prostory 

mezi piloty opěrné stěny budou vyplněny nopovou folií, kari sítí a stříkaným betonem.  

  

9.2 MATERIÁL  

 

9.2.1 SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ MATERIÁL Ů 

 

9.2.1.1 MNOŽSTVÍ VÝTĚŽENÉ ZEMINY 

Zemina z hlíny a zajílovaným pískem s měkkou až tuhou konzistencí 

Opěrná pilotová stěna   

Označení Počet (ks) Průměr (mm) Délka (m) Objem (m3) 

VP1 11 600 6,4 19,9 

VP2 13 600 8 29,4 

VP3 19 600 9 48,4 

            Celkem 97,7 m3 
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Piloty  

Označení Počet (ks) Průměr (mm) Délka (m) Objem (m3) 

VP01 43 900 6 164,1 

VP02 26 900 5 82,7 

VP03 60 900 4 152,7 

          Celkem 399,5  m3 

   

 

Celkový objem vytěžené zeminy pro piloty je 497,2 m3. V nakypřeném přechodném stavu 

(+20%)  se jedná o 596,6 m3. Objem korby nákladního automobilu tatra 815 S3 je 10 m. 

Nákladní automobil vždy nevyužije maximální možný objem korby. Předpokládá se 

přibližně 70 odvozů zeminy nákladním automobilem.  

  

9.2.1.2 ČERSTVÝ BETON 

 

Beton C25/30 XA1, S4, Dmax = 22 mm dle ČSN 206-1 

 

Opěrná pilotová stěna   

Označení Počet (ks) Průměr (mm) Délka (m) Objem (m3) 

VP1 11 600 6,4 19,9 

VP2 13 600 8 29,4 

VP3 19 600 9 48,4 

            Celkem 97,7 m3 

 

Piloty  

Označení Počet (ks) Průměr (mm) Délka (m) Objem (m3) 

VP01 43 900 6 164,1 

VP02 26 900 5 82,7 

VP03 60 900 4 152,7 

          Celkem 399,5 m3 
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Hlava kotevní převázky opěrné stěny 1 200 mm x 600 mm o délce 42 m – 30,2 m3 

 

Celkový objem čerstvého betonu C 20/25 je 632,9 m3 včetně připočtených 20% ztrát. 
 

 

9.2.1.3 SUCHÝ STŘÍKANÝ BETON  

 

Stříkaný beton SB 25, J2 dle ČSN EN 206-1 

V první vrstvě o tloušťce 150 mm – 17,4 m3  včetně spádovosti 30%  

V druhé vrstvě o tloušťce 100 mm – 19,3m3 včetně spádovosti 30%  

 

Celkový objem suchého stříkaného betonu 36,7 m3včetně ztrát vzniklých spádovostí.  Budou 

dovezena 2 sila o objemu 18 a 22,5 m3. Silo o objemu 22,5 m3 bude naplněno pouze 18,7 m3 

suché směsi.  

 

9.2.1.4 VÝZTUŽ 

 

Typ oceli:  
- 10 505 (R) ⌀ 16 mm 

- 10 216 (R) ⌀ 6 mm 

 
Opěrná pilotová stěna  
 
VP1 - 11 ks 
 - délka piloty 6,4 m 
 - průměr piloty 600 mm 
 

Typ výztuže Typ oceli Průměr 

výztuže (mm) 

Délka 

výztuže (m) 

Počet kusů pro jednu 

armaturu (ks) 

Hlavní 10 505  16 6,4 8 

Distanční železo 10 505  16 0,37 9 

Spirála 10 216 6 57 1 

Montážní kruh 10 505  16 1,25 4 

 
Na piloty VP1 je potřeba:  2 706,42 m - ⌀ 16 mm a pevnosti 10 505 (R) 

3 404 m - ⌀ 6 mm a pevnosti 10 216 (R) 
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VP2 - 13 ks 
 - délka piloty 8 m 

- průměr piloty 600 mm 
 

Typ výztuže Typ oceli Průměr 

výztuže (mm) 

Délka 

výztuže (m) 

Počet kusů pro jednu 

armaturu (ks) 

Hlavní 10 505  16 7 8 

Distanční železo 10 505  16 0,37 9 

Spirála 10 216 6 71 1 

Montážní kruh 10 505  16 1,25 5 

 
 
Na piloty VP2 je potřeba:  1 428,44 m - ⌀ 16 mm a pevnosti 10 505 (R) 

1 604,2 m - ⌀ 6 mm a pevnosti 10 216 (R) 
 
 

VP3 - 19 ks 
 - délka piloty 9 m 
 - průměr piloty 600 mm 
 

Typ výztuže Typ oceli Průměr 

výztuže (mm) 

Délka 

výztuže (m) 

Počet kusů pro jednu 

armaturu (ks) 

Hlavní 10 505  16 9 8 

Distanční železo 10 505  16 0,37 9 

Spirála 10 216 6 79,9 1 

Montážní kruh 10 505  16 1,25 5 

 
 
Na piloty VP3 je potřeba:  2 690,4 m - ⌀ 16 mm a pevnosti 10 505 (R) 

2 958 m - ⌀ 6 mm a pevnosti 10 216 (R) 
 
 
 
Piloty 
 
VP01 -43 ks 
 - délka piloty 6 m 
 - průměr piloty 900 mm 
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Typ výztuže Typ oceli Průměr 

výztuže (mm) 

Délka 

výztuže (m) 

Počet kusů pro jednu 

armaturu (ks) 

Hlavní 10 505  16 6 8 

Distanční železo 10 505  16 0,37 12 

Spirála 10 216 6 74 1 

Montážní kruh 10 505  16 2,1 5 

 
Na piloty VP01 je potřeba:  2 706,42 m - ⌀ 16 mm a pevnosti 10 505 (R) 

3 404 m - ⌀ 6 mm a pevnosti 10 216 (R) 
 
 
VP02 - 26 ks 
 - délka piloty 5 m 
 - průměr piloty 900 mm 
 

Typ výztuže Typ oceli Průměr 

výztuže (mm) 

Délka 

výztuže (m) 

Počet kusů pro jednu 

armaturu (ks) 

Hlavní 10 505  16 5 8 

Distanční železo 10 505  16 0,37 12 

Spirála 10 216 6 61,7 1 

Montážní kruh 10 505  16 2,1 5 

 
 
Na piloty VP02 je potřeba:  1 428,44 m - ⌀ 16 mm a pevnosti 10 505 (R) 

1 604,2 m - ⌀ 6 mm a pevnosti 10 216 (R) 
 
 

VP03 - 60 ks 
 - délka piloty 4 m 
 - průměr piloty 900 mm 
 

Typ výztuže Typ oceli Průměr 

výztuže (mm) 

Délka 

výztuže (m) 

Počet kusů pro jednu 

armaturu (ks) 

Hlavní 10 505  16 4 8 

Distanční železo 10 505  16 0,37 12 

Spirála 10 216 6 49,3 1 

Montážní kruh 10 505  16 2,1 4 
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Na piloty VP03 je potřeba:  2 690,4 m - ⌀ 16 mm a pevnosti 10 505 (R) 

2 958 m - ⌀ 6 mm a pevnosti 10 216 (R) 
 

Hlava kotevní převázky opěrné stěny 

Hlavní výztuž- 163,2 m ⌀ 16 mm a pevnosti 10 505 (R) 

Třmínky - 222,6m ⌀ 8 mm a pevnosti 10 505 (R) 

 

Výztuže  mezi piloty opěrné stěny 

Svařovaná síť ⌀ 6 mm – 100/100 - 146 m2 

Propojovací železa ⌀ 12 mm ve tvaru “L“ o rozměrech 100 x 150 mm – 64ks 

  

Celkem: 

13 647,52 m ⌀ 16 mm a pevnosti 10 505 (R) 

14 932,4 m ⌀ 6 mm a pevnosti 10 216 (R) 

222,6 m ⌀ 8 mm a pevnosti 10 505 (R) 

 

146 m2 – svařovaná síť ⌀ 6 mm – 100/100  

 64 ks - Propojovací železa ⌀ 12 mm ve tvaru “L“ o rozměrech 100 x 150 mm  

 

9.2.1.5 OSTATNÍ MATERIÁLY 

 

KOTEVNÍ PROFIL LARZEN (400) 

4,5 m; 10,8 m; 11,0 m 

 

LANOVÉ KOTVY PAŽENÍ  

Lanové kotvy pažení 3Ld 15,5 o délce 12 m, počet kusů :10 

Sedmidrátový pramenec MCA-P  - ČSN EN 1537 

 

NOPOVÁ FÓLIE 

DEKDREN N8 o šířce 4 m 

Potřebná délka fólie 36,5 m, plocha 146 m2 

2x balení = 160 m2  
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SVISLÁ DRENÁŽ 

Drenážní roura DN80 o délce 128 m 

3x balení = 150 m 

 

BEDNÍCÍ DESKY 

Desky mají rozměry tloušťce 26 mm, výšce 300 mm a délce 5 m 

Bude použito 64 desek pro oboustranné bednění hlavy kotevní převázky. Při výpočtu desek 

bylo přičteno ztratné 30% 

 

INJEKTÁŽNÍ CEMENT  

Portlandský cement CEM 42,5 

1 pytel = 25 kg 

1 paleta = 56 pytlů (1,4 t) 

Pro injektáž bude potřeba 8 palet s cementem 

8 palet – 448 pytlů 

 

 

9.2.2 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

 

9.2.2.1 DOPRAVA MATERIÁLU  

 

Primární doprava 

 

 Vytěžená zemina se bude převážet na skládku v blízkosti Dolní Lhoty. Skládka je 

vzdálená 7 km. Zemina se přepraví nákladním automobilem Tatra T815 S3 se sklápěcí 

korbou. Cesta jedním směrem trvá 12 min. 
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Obr. 9.1 Doprava vytěžené zeminy na skládku [9] 

 

 Dopravu čerstvého betonu a sila se suchou směsí na stříkaný beton dopraví betonárna 

Cemex z Uherského Brodu. Betonárna je vzdálená 15 km od staveniště. Předpokládaná doba 

cesty autodomíchavače je 25 min. Čerstvý beton se dopraví pomocí autodomíchávače 

SCHWING Stetter AM 15C.    

 

Obr. 9.2 Doprava betonové směsi z betonárny v Uherském Brodě [9] 
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Armokoše, kari sítě a propojovací železa se nechají vyrobit a dopravit firmou Pozemní 

stavitelství Zlín a.s., která vlastní panelárnu v Malenovicích. Panelárna je vzdálená 29 km od 

místa stavby.  

 

Obr. 9.3 Doprava materiálu z panelárny Malenovice [9] 

 

Ostatní materiál jako nopová fólie, drenážní roury, kotevní profily, atd. se obstarají ve 

stavebninách Belpo s.r.o. v Luhačovicích. Stavebniny jsou vzdálené 3 km. Cesta jedním 

směrem nákladním automobilem se předpokládá na 7 min. 

 

Obr. 9.4 Doprava ostatního materiálu ze stavebnin Belpo s.r.o. v Luhačovicích [9] 
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Sekundární doprava 

  

 Zemina se bude těžit dvěma vrtnými soupravami CMV TH 15-50. Vytěžená zemina 

bude naložena rypadlo-nakladačem JCB 4CX ECO na nákladní automobil Tatra T 815 S3 se 

sklápěcí korbou. Pro přesun a uložení armokošů poslouží rypadlo-nakladač a vrtná souprava. 

Ostatní materiál bude přepravován ručně.  

 

Dopravní napojení staveniště 

 

Staveniště se nachází poblíž hlavní silnice, kde je kruhový objezd. Ulice Solné je 

široká 7 m a její povrch je z žulových štípaných kostek. Cesta u staveniště se zúží na 3,5 m  

a bude jednosměrná. V případě uzavření staveniště při vykládce materiálu se silnice na 

nezbytnou dobu uzavře. Odjezd ze staveniště bude přes jednosměrnou ulici Bíla Čtvrť, která 

vede zpět na hlavní silnici. 

 

 

 

Obr. 9.5 Dopravní napojení na staveniště [9] 
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9.2.2.2 SKLADOVÁNÍ MATERIÁL Ů 

 

Armokoše a svařované sítě se uloží na dopravní prostředek na předem připravené 

dřevěné prodklady. Pomocí stahovacích lan se výztuž zajistí proti horizontálnímu posunu, 

který by mohl nastat během přepravy. Hydraulický jeřáb na nákladním automobilu uloží 

výztuž na suchý povrch s dřevěnými prodklady vzdálených od sebe 1,5 m, tak aby nevznikl 

průhyb armokoše a povrch výztuže nebyl znečištěn. Výztuž se rozdělí podle identifikačního 

štítku na určené místo. Armokoše se budou skladovat pyramidově s maximální možnou 

základnou, kterou šířka skládky umožní (3,5 m nebo 5 m). Na sebe se mohou uložit až  

3 „vrstvy“ armokošů. Armokoše se musí zajistit proti pootočení dřevěnými klíny, kterou 

budou větší než prodklady, na nichž budou armokoše umístěny. Na pyramidové skladování 

jsou potřeba k zajištění proti pohybu dva klíny z každé strany základny. Klíny se umístí 

přibližně v 1/3 délky armokoše.  

Vytěžená zemina se naloží na nákladní automobil a dopraví se na určenou skládku. 

Vytěžená zemina nebude použita na zpětný zásyp. Zemina se může skladovat až do výšky  

2,5 m.   

Čerstvý beton se bude přepravovat autodomíchávačem. Pro betonáž pilot není potřeba 

čerpadlo na beton.  

Ostatní materiál se převeze nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Materiál se 

uloží do skladovacího kontejneru, který bude umístěn vedle skládky. 

  

 

9.3 PŘIPRAVENOST STAVBY A PRACOVIŠT Ě 

 

Převzetí staveniště proběhne před zahájením zemních prací. Hlavní zhotovitel 

převezme staveniště a provede zápis do stavebního deníku o pokračování v další fázi 

výstavby.  Proběhne kontrola dokončených prací z předcházejících etap. Kontrola odpojení 

inženýrských sítí od stávajícího objektu, který je určen k demolici. Kontrola zajištění 

minimálně dvou polohových bodů a jednoho výškového. Stavební jáma musí být začištěná  

a hloubka jámy musí souhlasit dle projektové dokumentace. Proběhne přezkoumání zaměření 

inženýrských sítí. Provede se ruční výkop sond pro ověření skutečné polohy sítí.  
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Vjezd do stavební jámy nesmí přesahovat sklon 15°. Realizace pilot a opěrné stěny se bude 

provádět v denních hodinách, proto nejsou nutné požadavky na dodatečné osvětlení. 

Elektrická energie je zajištěna rozvodnou skříní na s napětím 220 V a 380 V.  

Betonáže pilot a hlavy kotevní převázky se budou provádět pouze, když neklesne 

průměrná denní teplota pod +5 °C. Jestliže klesne teplota pod 0 °C a neprovedou se určitá 

opatření pro betonáž za nízkých teplot, budou práce zastaveny. 

Pro provádění nástřiku suchého stříkaného betonu nesmí klesnout teplota podkladu 

pod +5 °C. Ideální teplota pro nástřik betonu je +15°C. Kontrolu provádí stavbyvedoucí  

a provede zápis do stavebního deníku.  

 

V případě betonáže za nízkých teplot lze použít tyto opatření: 

- Vyhřívání bednění 

- Začištění bednění od sněhu a ledu 

- Přísady k urychlení tvrdnutí betonu 

- Minimální teplota čerstvého betonu dodaného na stavbu nesmí mít pod + 10 °C 

- Teplota betonu nesmí klesnout pod + 5 °C po dobu 72 hodin od uložení, při 

teplotě ovzduší vyšší než – 3 °C 

- Teplota betonu nesmí klesnout pod + 10 °C po dobu 72 hodin od uložení, při 

teplotě ovzduší nižší než – 3 °C 

- Je vhodné použít cement s rychlým nárůstem pevnosti 

 

V případě betonáže za vysokých teplot, kdy se teplota dlouhodobě pohybuje okolo + 30 °C  

a více, dochází k příliš intenzivnímu vypařování záměsové vody, tím se zkracuje 

zpracovatelnost směsi. Jako opatření se může použít: 

- Volba cementu s nízkým vývojem hydratačního tepla 

- Použití přísad na zpomalení tuhnutí 

- Ochrana betonu proti vysychání – zakrytí betonu 
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9.4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

9.4.1 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRO REALIZACI VRTNANÝCH P ILOT 

 

Počet dělníků Název úkolu Kvalifikace 

1 x řidič Řidič a obsluha autodomíchávače Řidičský a profesní průkaz 

2 x strojník Obsluha vrtné soupravy  Strojní průkaz 

1 x strojník Obsluha rypadlo nakladače – 

nakládání vytěžené zeminy na 

nákladní automobil  

Strojní průkaz 

2 x řidič Řidič nákladního automobilu - odvoz 

vytěžené zeminy na skládku, dovoz 

materiálu 

Řidičský a profesní průkaz 

3 x dělník Pomocné práce u vrtné soupravy, 

přesun drobného materiálu,… 

Proškolení 

1 x geodet Vyměření pilot Proškolení 

1 x vazač Uvázání armokošů a pažnic Vazačský průkaz 

Stavbyvedoucí bude dohlížet na všechny prováděné práce. 

 

9.4.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRO REALIZACI HLAVY KOTEV NÍ PŘEVÁZKY 

 

Počet dělníků Název úkolu Kvalifikace 

1 x řidič Řidič a obsluha autodomíchávače Řidičský a profesní průkaz 

1 x řidič Dovoz materiálu Řidičský a profesní průkaz 

3 x dělník Betonáž a hutnění hlavy kotevní 

převázky 

Proškolení 

2 x železář Umístění a úprava výztuže Výuční list  

2 x tesař Výrova a montáž bednění hlavy 

opěrné stěny 

Výuční list 

Stavbyvedoucí bude dohlížet na všechny prováděné práce. 
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9.4.3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRO REALIZACI KOTEV A BET ONÁŽ OPĚRNÉ 

STĚNY 

 

Počet dělníků Název úkolu Kvalifikace 

1 x strojník Obsluha vrtné soupravy  Strojní průkaz 

1 x strojník Obsluha pracovní plošiny  Strojní průkaz 

2 x řidič Dovoz materiálu Řidičský a profesní průkaz 

3 x dělník Pomocné práce u vrtné soupravy, 

začištění pilot a stěny, vytvoření 

drážky, uložení drenážní roury a 

nopové fólie 

Proškolení 

2 x železář Umístění a úprava výztuže Výuční list  

2 x betonář Obsluha trysky stříkaného beton a 

čerpadel 

Proškolení 

Stavbyvedoucí bude dohlížet na všechny prováděné práce. 

 

 

9.5 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

 

9.5.1 STROJE 

 

2x Vrtná souprava CMV TH 15-50 s vrtákem šapa a dopažovacím zařízením LEFFER 

Vrtné soupravy budou sloužit k těžbě zeminy pro hlubinné vrtané základy. Kvůli nesoudržné 

zemině a vysoké hladině podzemní vody bude použita šapa a pažnice. Pažnice funguje na 

principu zavrtáváním rotačním způsobem. Z důvodu velkého množství pilot a krátké 

zpracovatelnosti čerstvého betonu jsou navrženy dvě soupravy. Vrtné soupravy se zajistí od 

firmy geostav a.s. se sídlem v Otrokovicích, která je dopraví vozidlem GOLDHOFER   STN-

 L4-47t s podvalníkovým návěsem. Budou použity vrtáky o průměru 600 a 900 mm a pažnice 

v délkách 1, 2 a 3 m s příslušnými průměry. 
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Technická specifikace: 

šířka:    4 100 mm 

výška stroje:   19 520 mm (přepravní 3 300 mm) 

výkon motoru:  184 kW 

kroutící moment:  150 kNm, (dopažovací zařízení LEFFER 1 360 kNm) 

hmotnost:   50 t      [10] 

 

 

Obr. 9.6 Vrtná souprava CMV TH 15-50 [10]              Obr. 9.7 Pažnice a šapa [11] 

 

 

Vrtná souprava KLEMM KR 806-3 

Maloprofilové vrty pro kotvy se provedou vrtnou soupravou KLEMM KR 806-3. Souprava 

bude zajištěna a dopravena z Brna od firmy TOPGEO. Souprava bude vybavena 6 pažnicemi 

po 2 m.  Vrty budou prováděny vrtným šnekem, který se bude napojovat čepy spolu 

s pažnicemi.  

 

Technické specifikace: 

Výkon motoru:  147 kW 

Systémový tlak:  320 bar 
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Moment vrtáku:  32 kNm 

Rychlost posuvu:  6-12 m/min 

Rychlost výsunu:  6-12 m/min 

Hmotnost soupravy:  17,0 t    [12] 

 

 

Obr. 9.8 Vrtná souprava KLEMM KR 806-3 [12]  

 

Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO  

Rypadlo-nakladač bude nakládat zeminu z vývrtku na nákladní automobil Tatra T815 S3 se 

sklápěcí korbou. Dále poslouží k sekundární přepravě armokošů ze skládky k místu 

zpracování. Šířka rypadla je pouze 228 mm z důvodu začištění pilot opěrné stěn, kde je osová 

vzdálenost pilot jen 900 mm. 

 

Technická specifikace: 

výkon motoru:   74, 2 kW 

délka:    5 910 mm 

šířka:    2 360 mm 

výška:    3 030 mm 
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rozvor náprav:  2 220 mm 

šířka lopaty:    2 350 mm 

objem lopaty:   1,0 m3 

výsypná výška:  2 690 mm 

nakládací výška:  3 210 mm 

 

šířka rypadla:   228 mm 

objem rypadla:   0,04 m3 

max. hloubka výkopu:  4 320 mm 

dosah od osy kol:  6 740 mm 

nakládací výška:  3 840 mm 

dosah v plné výšce:  2 820 mm  

Obr. 9.9 Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO  [13]  

 

 

Nákladní automobil Tatra T815 S3  

Jedná se nákladní automobil s třístrannou sklápěcí korbou. Automobil bude přepravovat 

zeminu z vývrtku na skládku u Dolní Lhoty. Zemina se naloží rypadlo-nakladačem JCB 4CX 

ECO. Výška bočnice korby je nižší než dosah rypadlo-nakladače. Do korby se vejdou 2-3 

vývrtky. Z důvodu rychlosti těžby zeminy vrtných souprav postačí jen jeden nákladní 

automobil. Předpokládaná doba od výjezdu na skládku po návrat na staveniště se očekává 30 

min. 

 

Technické specifikace:   

  Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 

Užitečná hmotnost: 10 700 kg 

Celková hmotnost vozidla: 22 000 kg 

Maximální hmotnost přívěsu: 18 000 kg 

Typ motoru: T-3 -929 -11 

Počet válců: 10 

Vrtání x zdvih: 120 x 140 mm 
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Chlazení motoru: Vzduchem 

Zdvihový objem motoru: 15 825 cm3 

Největší výkon motoru: 208/2 200 kW/min-1 

Základní spotřeba paliva: 32,5/63 l/km 

Maximální rychlost: 80 km/hod 

Pohon: 6 x 6  

Objem korby:        10 m3 

 

Obr. 9.10 Tatra T 815 S3 - rozměry [14] 

 

 

Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 

Autodomíchávač Stetter AM 10 C se bude starat o primární i sekundární dopravu čerstvého 

betonu z betonárky vzdálené 15 km od staveniště. Autodomíchávač bude zásobovat obě vrtné 

soupravy čerstvým betonem. Pro dvě objemově největší piloty je potřeba téměř 10 m3. Podle 

toho byl vybrán nejvhodnější objem bubnu. 

  

Technické specifikace: 

Jmenovitý objem:  10 m3 

Geometrický objem:  17 040 l 

Sklon bubnu:   11,2 ° 
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Výkon separátní pohonu: 86,5 kW 

Otáčky bubnu:  0 – 12 U/min 

Průměr bubnu:  2 300 mm 

Výška násypky:  2 532 mm 

Průjezdná výška:  2 592 mm      

Výsypná výška:  1 147 mm   Obr. 9.11 Autodomíchávač Stetter AM 10 C [15] 

 

 

Přívěsná pracovní plošina OMME PT 105 

Pracovní plošina je ve vlastnictví zhotovitele. Plošina bude využita k nástřiku betonu na 

opěrnou stěnu. Výška opěrné stěny je 4 m.   Pracovní plošina se napojí na staveništní 

elektrickou přípojku. 

 

Technické specifikace: 

Max. pracovní výška: 10,5 m 

Max. stranový dosah: 6,8 m 

Konstrukce plošiny: teleskop 

Nosnost koše: 125 kg 

Šířka koše: 0,7 m 

Délka koše: 0,7 m 

Celková hmotnost: 995 kg 

Transportní délka: 4,9 - 5,9 m 

Průjezdní šířka: 0,78 - 1,2 m 

Průjezdní výška: 1,95 m 

Šířka s podpěry: 3,4 m 

Pohon plošiny: 230V  

Obr. 9.12 Přívěsná pracovní plošina OMME PT 105 [16] 
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Míchací sestava pro injektážní směs 

Firma TOPGEO z Brna zajistí dodávku kontejneru, kde bude připravena míchací sestava pro 

injektážní směs. Míchací sestava bude využita pro přípravu směsi pro injektáž lanových kotev 

opěrné stěny. 

 

Obr. 9.13Míchací sestava pro injektážní směs [12] 

 

Pneumatický dopravník PFT SILOMAT C s dopravní hadicí zakončenou tryskou 

Pneumatický dopravník je určen pro samospádové sila. Bude napojen na silo se suchou 

betonovou směsí. K dopravníku bude zapojena dopravní hadice DN 45 o délce 75 m. Na 

konci hadice bude napojena tryska, která míchá suchou směs na stříkaný beton s vodou  

a rozstřikuje ji. 

 

Technické specifikace: 

 

Dopravní vzdálenost:   až 140 m 

Množství dopravovaného materiálu: 20 kg/min 

Trojfázový proud:    400 V, 50Hz 

Jištění:     32 A 

Výkon kompresoru:    8,1 kW 

Tlak kompresuru:   2,5 bar 

Hladina akustického tlaku:  85 dB 

Obsah:     55 l 

Hmotnost:     450 kg 

     Obr. 9.14 Pneumatický dopravník PFT [17] 



- 115 - 

 

Úhlová bruska NAREX EBU 13-9 

Úhlová bruska se použije na upravování kari sítě, která přijde mezi piloty opěrné stěny. Byla 

zvolena lehká jednoruční verze z důvodu nenáročných prací. 

 

Technické specifikace: 

 

Volnoběžné otáčky:  10 000 ot/min 

Průměr kotouč:  125 mm 

Příkon:    900 W 

Hmotnost:   1,8 kg 

Závit na vřetenu:   M14 

Obr. 9.15 Úhlová bruska NAREX EBU 13-9 [18] 

 

Pneumatický utahovák GO 1.1 s 5 m hadicí 

Pneumatickým rázovým utahovák se budou zajišťovat pažnice k sobě. Na vrtné soupravě je 

kompresor, ke kterému se pneumatický utahovák napojí a není potřeba externího kompresoru.  

Délka hadice je 5 m. 

 

Technické specifikace: 

 

TWIN HAMMER  

Velikost vřetene:    1/2´´  

Max. kroutící moment:   900 Nm  

Tlak vzduchu:     6-8 bar  

Připojení:     1/4´´  

Hmotnost:     2,4 kg  

1 stupeň utahovaní/ 1 stupeň odtahování  

 Obr. 9.16 Pneumatický utahovák GO 1.1 [19] 
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Čerpadlo kalové ELPUMPS CT 4274 s hadicí 15 m 

Čerpadlo se použije v případě výskytu vody ve vrtu od podzemní nebo povrchové vody. 

K čerpadlu bude zapojena zahradní hadice na vodu o délce 15 m. 

 

Technické specifikace: 

 

Příkon:     800 W 

Typ motoru:     230V, 50Hz 

Max. čerpací výkon:    15000 l/hod 

Max. průměr pevných příměsí:  35 mm 

Max. tlak:     1 bar 

Max. výška:     10 m 

Průměr závitu:    5/4 '' 

Délka kabelu:     10 m 

Kabeláž:     H05 RNF 3 × 0,75 mm2 

Max. teplota média:    35 °C 

Hmotnost:     5 kg 

Obr. 9.17 Čerpadlo kalové ELPUMPS CT 4274 [20] 

 

 

Ponorný vibrátor Perles CMP – motor + ohebná hřídel AM 28/3 
Ponorný vibrátor s ohebnou hřídelí bude využit pro hutnění betonu hlavy kotevní převázky. 

 

Technické specifikace: 

 

Napětí:     230 V 

Hmotnost:     6 kg 

Otáčky motoru:    16 000 or./min 

Elektrický příkon:   2 000 W 

Rozměry (d x š x v):   320 x 135 x 220 mm 

 

 

Obr. 9.18 Ponorný vibrátr Perles CMP [21] 
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Ohebná hřídel    

Hmotnost:    8 kg 

Průměr:    28 mm 

Délka hřídele:    3 m 

Hutnící výkon:   8 m3/hod 

 

 

9.5.2 RUČNÍ PRACOVNÍ NÁ ŘADÍ A PROSTŘEDKY 

 

• 2 x lopata, kladivo, ocelový kartáč, dráty, hřebíky, 129 x betonářská výztuž o délce 

500 mm a průměru 10 mm, 2 x betonářská výztuž o délce 1200 mm a průměru 18 mm, 

ochranné krytky na výztuž, 5 x značkovací sprej na hlínu, zalamovací nůž, 

prodlužovací elektrický kabel, tlaková hadice na vodu o délce 80 m a průměru 25 mm, 

pletené lano 6 m 

• Teodolit Topcon DT-209L 

• Nivelační stroj BOSCH GOL 20G Professional 

• Předpínací lis + čelisti 

 

 

 

9.6 OCHRANNÉ POMŮCKY BOZP 

 

Plastová ochranná přilba, reflexní vesta, pracovní oděv, pracovní boty, ochranné brýle 

a pracovní rukavice. Pro provádění stříkaného betonu se musí navíc použit respirátorová 

maska a ochranný oblek s kapucí. 
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9.7 PRACOVNÍ POSTUP     

 

9.7.1 PŘIPRAVNÉ PRÁCE 

 

 Geodet provede teodolitem vytyčení pilot podle projektové dokumentace. Geodet má 

k dispozici minimálně dva polohové body a jeden výškový bod. Nejprve se zaměří osy pilot   

a poté přesné středy pilot. Střed piloty se označí betonářskou výztuží o délce 500 mm 

a průměru 10 mm. Výztuž se zarazí pomocí kladiva do hloubky 200 – 300 mm a jeho konec 

se zvýrazní značkovacím sprejem a opatří ochranou krytkou. Po dokončení vytyčení provede 

stavbyvedoucí zápis o převzetí do stavebního deníku. Od vytyčených poloh pilot se před 

zahájením hloubení zajistí poloha čtyřmi roxory a provázku do kříže, tak aby bylo možné 

v průběhu práce určit polohu středu piloty. Ihned po vytažení roxoru, který určoval střed 

piloty, se místo označí značkovacím spreje na hlínu ve tvaru kříže. 

 Vrtný nástroj se zkontroluje před montáží na vrtnou soupravu. Kontroluje se hlavně 

průměr vrtáku a funkčnost klapek. Hlava pažnice se uváže na závěs k vrtné soupravě  

a obsluha soupravy si ji sama osadí. Pomocný dělník zajistí pažnici s vrtnou soupravou 

pomocí dvou háků na pažnici.  

  

 

Obr. 9.19 Schéma postupu provádění [22] 
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9.7.2 HLOUBENÍ VRTŮ PRO PILOTY 

 

Vrty se budou provádět rotační technologií se zatáčenou pažnicí. Svislost vrtu bude 

kontrolována olovnicí nebo vodováhou dlouhou aspoň 2 m. Vrtná souprava se zajištěnou 

pažnici zahájí vrtání. Po naplnění šapy, se klapky šapy uzavřou a pažnice se odjistí od vrtné 

soupravy. Pažnice zůstane ve vrtu. Vytěžená zemina se uloží vedle vrtu, kde nebude mít 

problém rypadla-nakladač nabrat a přesunout zeminu do korby nákladního automobilu. 

Zemina se z vrtáku odstraní pomocí otevření klapek a následné použití odstředivé síly se 

změnami směru otáčení vrtáku. Obsluha vrtné soupravy zasune šapu do hloubeného vrtu  

a ukotví se do drážek na pažnice. Už není potřeba zajišťovat pažnici s vrtnou soupravou. 

Pažnice mají délku 1, 2 a3 m a musí se nastavovat. Nastavovací pažnice se osadí a zajistí na 

vrtnou soupravu. Poté se pažnice sešroubují k sobě 10 šrouby a pneumatického utahováku. 

Vrtná souprava tuto činnost opakuje, až docílí navrhované hloubky. Pro zjednodušení zjištění 

dostatečné hloubky vrtu je vhodné na teleskopickou Kellyho tyč nebo pažnici označit hloubku 

piloty. Musí se dbát na hloubku piloty s délkou vyčnívající pažnice. Výška pažnice nad terén 

musí být po dokončení vrtu maximálně 1,1 m a to z důvodu výšky výsypky autodomíchávače. 

Vrtá se pomocí šapy s uzavíratelnými klapkami, tak není potřeba vrt dále začišťovat. Jestliže 

se dostane do vrtu podzemní nebo povrchová voda, musí se odčerpat pomocí ponorného 

čerpadla.  

Pro pilotovou opěrnou stěnu jsou navrženy vrty o průměru 600 mm a o hloubce 6,4 m, 

8 m a 9 m. Pro pilotové základy je navržen průměr 900 mm o hloubce 4 m, 5 m a 6 m. 

Vyvrtaná zemina se bude odvážet na skládku vzdálenou 7 km. Předpokládaný návrat 

nákladního automobilu je za 30 min. 
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 Obr. 9.20 Nastavovaní pažnice[23] 

 

 

 

 

9.7.3 BETONÁŽ PILOT 

 

Před zahájením betonáže zkontroluje stavbyvedoucí armokoš, jestli není nějak 

poškozen. Armokoše pro opěrnou stěnu budou na skládce v dosahu vrtné soupravy. 

Armokoše pro pilotové základy budou dopraveny k vrtu rypadlo nakladačem. Armokoš se 

uváže pomocí lan na dvou místech asi v 1/3 své délky. Lana se ukotví za lopatu rypadla. 

Armokoš ve vzduchu bude mít tendenci se přetáčet a naklánět, z tohoto důvodu bude na 

jednom konci armokoše dělník, který bude hlídat bezpečnou a přesnou dopravu armokoše na 

místo zpracování. Vrtná souprava vloží armokoš do vrtu. Za horní montážní kruh se proti 

sobě uvážou dvě lana. Na horní hraně pažnice bude vsunuta betonářská výztuž, která povede 

přes spojovací díry pažnic. Za výztuž se uvážou lana od armokoše. Lana by měla být pevná  

a co nejméně pružná. Lany se zajistí výška armokoše, která je dána projektovou dokumentací. 

Nivelačním přístrojem se přeměří osazení armokoše. 
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Betonáž se musí provést ve stejný den a nejlépe ihned po provedení vrtu. Z důvodu 

výskytu podzemní vody se bude betonovat pomocí sypákové roury o průměru 200 mm.   

U průměru sypákové roury je zohledněna maximální frakce kameniva a vzdálenost sypákové 

roury od armokoše - 100 mm. Sypáková roura se umístí minimálně 300 mm nad dno vrtu. 

Beton bude dopraven z Uherského Brodu autodomíchávačem  Stetter AM 15C.  Cesta 

autodomíchávače trvá přibližně 25 min. Čerstvý beton se musí zpracovat do 90 min od 

výroby. Autodomíchávač bude mít asi 65 min na uložení čerstvého betonu do vrtu. V případě 

nevyprázdnění autodomíchávače se zbytek čertsvého betonové rozprostře mezi piloty, které 

už byly vybetonovány, tak aby nedošlo k propojení hlavy piloty a zbytkového betonu. 

Betonáž piloty proběhne plynule bez přestávek. Betonáž se zastaví poté, co bude v pažnici 

požadovaný sloupec betonu, který vyvine přetlak, který bude bránit pohybu armokoše. 

 

Tab.  1 - nejdelší doby pro dopravu a zpracování betonu [24] 

 

 

9.7.4 VYTAŽENÍ PAŽNIC 

 

Ihned po vybetonování požadovaného sloupce se uvolní lana, které zajišťovaly posun 

armokoše a začne se postupně vytahovat pažnice z vrtu. Při vytáčení pažnice ven se musí 

kontrolovat hladina betonu. Při rozpojování nastavených pažnic se beton doplní do dostatečné 

výšky.  Hlava piloty se musí probetonovat, aby po odpažení neklesla pod navrhovanou výšku 

Po vytažení pažnic proběhne kontrola uložení armokoše. Výztuž nad hlavou piloty se musí 

označit ochrannou krytkou, aby nedošlo k poškození výztuže nebo úrazu. Po provedení 

následuje technologická pauza 3 dny. Technologická pauza pro pilotovou stěnu neovlivní 

rychlost výstavby. Při technologické pauze pilot opěrné stěny budou probíhat zemní práce. 



- 122 - 

 

Technologická pauza pro pilotové základy rovněž neovlivní rychlost výstavby, z důvodu 

realizace velkého množství pilot. Po 3 dnech se zkontroluje hlava pilot a případně se upraví. 

Odbourá se přebetonovaná část hlavy tak, aby nedošlo k porušení hlavy piloty. Pokud dojde 

k porušení hlavy, poškozený beton se musí nahradit čerstvým betonem. Jestliže je výztuž nad 

hranou piloty ohnutá, musí se za studena narovnat.  

 

 

9.7.5 PROVEDENÍ HLAVY KOTEVNÍ P ŘEVÁZKY PILOTOVÉ ST ĚNY 

 

Před realizací se ručně začistí a srovná povrch zeminy mezi pilotami. Dovezená výztuž 

pro hlavu kotevní převázky bude v požadovaných délkách a tvarech. Betonáž kotevní 

převázky musí být nejdříve po 24 hod od betonáže poslední piloty opěrné stěny. Před 

uložením výztuže provede stavbyvedoucí kontrolu výztuže podle projektové dokumentace  

a zkontroluje její čistotu. Železáři uloží výztuž přes hlavy pilot a zajistí ji vázacím drátem. 

Během ukládání výztuže, budou tesaři připravovat bednění. Bednění bude z desek o tloušťce 

24 mm. Bednění se provede na výšku 600 mm tak, aby bylo bednění ve stejné výšce jako má 

být výška hlavy kotevní převázky. Desky se proti posunu mezi sebou spřaží z odřezků desek  

a následným přibitím po vzdálenostech 500 mm. Rohy bednění se pevně provážou, aby 

nedošlo rozložení bednění při betonáži. Každý spoj se zapře z horní a spodní hrany bednění 

podle obrázku. 

 

 

Obr. 9.21 Zapření bednění [25] 
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Před betonáží se provede poslední kontrola uložení výztuže, bednění a jejich čistota. Betonáž 

musí probíhat pomalu a postupně, aby nedošlo k deformaci bednění. Při betonáži se bude 

uložený beton hutnit ponorným vibrátorem. Vpichy vibrátoru budou po 30 cm. Hutnění se 

bude provádět po 300 mm vrstvách. Aby došlo k propojení vrstev, budou vpichy pří druhé 

vrstvě prováděny do hloubky 350 – 400 mm (tedy 50 – 100 mm do první vrstvy). Betonáž 

bude dokončena, jakmile hladina betonu bude srovnaná s hranou bednění. Poté co vystoupí na 

povrch cementové mléko, bude beton dostatečně zhutněn. Odbednění se provede nejdříve po 

4 dnech. 

 

 

9.7.6 HLOUBENÍ VRTU PRO KOTVY 

 

Vrty budou prováděny v nesoudržné zemině. Vrtání bude prováděno vrtným šnekem 

s pažnicí. Po dokončení zemních prací proběhne kontrola začištěná v okolí pilot a správné 

hloubky výřezu mezi piloty. Dle projektové dokumentace se vytyčí 10 kotev opěrné stěny. 

Místa vrtaní se označí křížem pomocí značkovacího spreje.  Při vrtání svislé piloty mohlo 

dojít k odchylce vrtání. Jestliže vrt vychází přímo na pilotu, může se vrt posunout až o 20 cm.  

V případě odchylky vrtu o více jak 20 cm se posun zkonzultuje se statikem. Všechny kotvy 

budou mít stejnou délku a úhel. Délka kotvy bude 11 m, z toho 5,5 m bude injektovaná 

kotevní délka. Vrty se provedou vrtnou soupravou KLEMM KR 806-3 pod úhlem 30°. Při 

vrtání se budou nastavovat pažnice s vrtným čepem o délkách 2 m. Nastavování provede 

strojník. Strojník nastaví úhel ramena na 30° a namíří šnek do vyznačené polohy vrtu.  

Jakmile bude šnek s pažnicí u konce, povyjede strojník s ramene a sám si nastaví další pažnici 

s čepem vrtáku. Nastavování se zajišťuje závitem. Závit se před nastavením očistí a promaže 

olejem. Tento postup se opakuje, až do dosažení požadované hloubky 11 m. Začištění dna 

piloty se provede pomalým otáčením šneku. Po začištění dna výkopu, se budou postupně 

vytahovat a demontovat čepy s vrtným šnekem. Pažnice zůstane ve vrtu.   
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Obr. 9.22 KLEMM KR 806-3 - nastavení vrtáku s pažnici [23] 

 

 

9.7.7 INJEKTÁŽ KOTVY 

 

Po provedení vrtu se do pažnice vloží lanová kotva 3xLd 15,5 o délce 12 m. Lanová 

kotva bude 1 m přečnívat z důvodu napínání. Na lanových kotvách jsou po vzdálenost 500 

mm manžety pro injektáž. Injektáž bude provedena ihned po provedení vrtu. Jako injektáž se 

použije cement CEM 41,5, který bude připraven v kontejneru, kde bude instalována míchací 

sestava pro injektážní směs. Poměr vody a cementu bude namíchán dle doporučení výrobce.  

 

 

Obr. 9.23 Lanové kotvy s manžetami [26] 
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Injektážní hadicí se provede nízkotlaká injektáž. Injektážním čerpadlem se zálivka pod 

tlakem do 0,6 MPa dopraví do vrtu. Po naplnění vrtu se přeruší injektáž, vytáhnou se  

a demontují pažnice. Po vytažení pažnic bude doplněn vrt injektážní směsí. Tato činnost se 

provede pro všechny kotvy. Po ukončení injektáže se projdou vrty a zkontroluje se, jestli 

nenastal úbytek zálivky ve vrtu. Může tak nastat z důvodu sednutí zálivky. Jestliže dojde 

k úbytku zálivky, musí se vrt zálivkou doplnit. Po zatvrdnutí zálivky na 1-2 MPa se může 

provést vysokotlaká injektáž. 

 Vytvoření pevného kořene se provede vysokotlakou injektáží. Pro injektování se 

použije obturátor, který bude vložen do injektážní trubičky. Tlak injektážního čerpadla bude 

nastaven maximálně na 2 MPa. Vlivem tlaku působícího přes manžety kotvy, bude vytvářen 

kořen kotvy, který bude vnášet předpětí do zeminy. Do každé kotvy bude vtlačeno předepsané 

množství suspenze. Množství suspenze pro jednu kotvu je asi 25 l. Po dokončení injektáže se 

před rozpojením injektážní hadice setrvá asi 10s, z důvodu vyrovnání tlaků. Napínání kotev se 

provede 7-10 dní po injektáži.  

 

 

Obr. 9.24 Vysokotlaká injektáž [27] 
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9.7.8 PŘIPRAVA PRO BETONOVÝ NÁST ŘIK 

 

Vyčnívající piloty se očistí tlakovou vodou. Po celé výšce opěrné stěny se ručně udělá 

drážka mezi piloty o šířce a hloubce 120 mm. Do drážky se vloží drenážní roura o délce 4 m. 

Drenážní roura bude obalena geotextilií a vrchní část se utěsní proti přístupu zeminy. Po 

vložení drenážní roury se uloží nopová fólie o šířce v celé šířce a výšce mezi piloty. Nopová 

fólie musí být otočena „kloboučky“ dovnitř. Ve vzdálenosti 75 mm od kraje vnitřní strany 

piloty se vyvrtají díry o průměru 12 mm do hloubky 100 až 120 mm. Do připravených otvorů 

se pomocí kladiva ukotví propojovací železa. Za propojovací železa se ukotví svařovaná síť, 

která bude sloužit jako výztuž mezi pilotami. Svařované sítě se budou přesahovat o 200 mm.  

 

Obr. 9.25 Detail A – detail vodorovného řezu přes piloty stěny [28] 

 

9.7.9 NÁSTŘIK SUCHÉHO BETONU 

 

Nástřik betonu se provede 1-2 dny po injektáži kotev. Tlak vzduchu by měl být do 0,6 

MPa. V případném přerušení nástřiku se nevyžadují zvláštní nároky na čištění pneumatického 

dopravníku a dopravního potrubí. Směs se dopravuje rychlostí až 30 m/s, tak dochází 

k dokonalému zhutnění a nemusí se dále zhutňovat. Maximální dopravní vzdálenost od stroje 

ke stříkací trysce je ve vodorovném směru 300 m a svislém 100 m. Tyto podmínky jsou 

splněny.  
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Z důsledku velké rychlosti stříkané betonové směsi se nestihne všechna suchá směs navlhčit  

a vzniká prašnost. Obsluha musí být vybavena maskou s respirátorem a ochranným oblečením 

s kapucí. Obsluha stříkací trysky si řídí směs přímo na trysce. Vlivem zkušenosti obsluhy  

a dalších možných faktorů může dojít ke spadu materiálu až 30 %. Nezpracovaná suchá směs 

se může opět použít.  Směs ze spadu se již nesmí použit.  

Před nástřikem se povrch dostatečně očistí a navlhčí. Z důvodu výšky stěny bude 

přistavena plošina. Na plošině budou dva pracovníci. Jeden se bude starat o pohyb plošiny  

a druhý bude provádět nástřik betonu. Nástřik betonu se provádí od spodu nahoru, aby 

nedocházelo k zastříkávání napadaného spadu. Směr proudu betonu z trysky by měl být co 

možná nejkolmější. Nanáší se rovnoměrnými pohyby z důvodu nepřerušení spojitosti betonu. 

Vzdálenost stříkací vrstvy by měla byt 0,8 až 1,5 m od nanášené plochy. Vzdálenost trysky 

ovlivňuje rychlost proudícího betonu a vzduchu. Pokud dojde k nedodržení správné 

vzdálenosti, tak se beton dokonale nezhutní a bude vznikat větší spad betonu. V první vrstvě 

se proved nástřik o tloušťce 150 mm, tak aby se plocha srovnala s pilotami. V místě převázky 

profilem Larzen bude beton zarovnán, aby byl podklad co nejrovnější.  Před nástřikem se 

konce lanový kotev zakryjí, aby nedošlo k jejich znečištění.  

 

 

Obr. 9.26 Nástřik betonu z plošiny [29] 
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9.7.10 VLOŽENÍ NAPĚTÍ DO KOTVY 

  

 Před vložením kotevní desky se zaříznou plastové injektážní trubičky. Jako kotevní 

deska je zvolen profil Larzen 400, který prováže kotvy mezi sebou. Napínání se provede 7-10 

dní od provedení injektáže k získaní dostatečné pevnosti kotvy a podkladního betonu. Kotevní 

lana se očistí a odmastí. Poté se na kotvu navleče čelistní hlava a předpínací lis, který bude 

napojen na čerpadlo. Z druhé strany lisu bude navlečena další čelist. Pákou na tlakoměru se 

napíná kotva. Tlakoměr se musí neustále sledovat, protože nám udává předpínací sílu. 

Předpínací síla je stanovena v projektové dokumentaci. Nějakou dobu může trvat, než se síly 

ustálí. Po dosažení požadovaného tlaku, se odtlakuje zařízení a demontuje se vrchní čelist 

s lisem. Čelistní hlava pod lisem se ponechá. Přečnívající kotevní lano se odřízne v těsné 

blízkosti čelisti.   

 

Obr. 9.27 Řez 1-1 – svislý řez opěrné stěny [28] 
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Obr. 9.28 Řez 1-1 – svislý řez opěrné stěny [30] 

 

 

9.7.11 NÁSTŘIK DRUHÉ VRSTVY BETONU A OŠET ŘOVÁNÍ BETONU 

 

Po dokončení kotev se může ihned aplikovat druhá vrstva stříkaného betonu. Nástřik 

bude proveden stejným způsobem jak první vrstva. Druhá vrstva se provede o tloušťce 50 

mm.  

Beton v průběhu tvrdnutí nesmí být vystaven nárazům a otřesům. Ošetřování betonu 

se bude provádět po dobu  2 – 8 dní. Doba ošetřování je závislá na teplotě a relativní vlhkosti 

prostředí. Beton se během tvrdnutí bude ošetřovat: 

- V případě vyšší teploty ovzduší než 30°C se beton musí zakrýt, aby 

nedocházelo k intenzivnímu vypařování záměsové vody 

- V případě teploty ovzduší10 – 30 °C se začne beton vlhčit, a to nejdříve 24 hod 

po betonáži 

- V případě nižší teploty ovzduší než 10 °C se beton nemusí vlhčit 

- Jestli klesne teplota pod - 10 °C musí se beton nebo bednění zahřívat   
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9.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY P ŘI PROVÁDĚNÍ PILOT A 

OPĚRNÉ STĚNY 

 

Kontrolní a zkušební plány jsou detailněji zpracovány v kapitole 8. KONTROLNÍ A 

ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PILOTY A OPĚRNOU STĚNU 

 

9.8.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VRTANÉ PILOTY  

 

  VSTUPNÍ KONTROLA 

1.Kontrola projektové dokumentace 

2.Kontrola a připravenost stavby 

3.Kontrola materiálů 

4.Kontrola strojů 

5.Kontrola pracovníků 

 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

6.Kontrola vytyčení pilot 

7.Kontrola klimatických podmínek 

8.Kontrola pažení  

9.Kontrola prováděných vrtů  

10.Inženýrsko-geologický průzkum 

11.Kontrola armokošů 

12.Kontrola osazení armokošů 

13.Kontrola kvality betonu 

14.Kontrola betonáže pilot 

15.Kontrola hlavy piloty 

16.Ošetřování čerstvého betonu 

 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

17.Kontrola geometrie pilot 

18.Zatěžovací zkoušky 
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9.8.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZEMNÍ KOTVY 

 

VSTUPNÍ KONTROLA 

1.Kontrola projektové dokumentace 

2.Kontrola a připravenost stavby 

3.Kontrola materiálů 

4.Kontrola strojů 

5.Kontrola pracovníků 

 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

6.Kontrola vytyčení pilot 

7.Kontrola klimatických podmínek 

8.Kontrola pažení  

9.Kontrola prováděných vrtů 

10.Inženýrsko-geologický průzkum 

11.Kontrola výztuže 

12.Kontrola osazení výztuže 

13.Kontrola injektáže 

14.Kontrola předpínání 

 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

15.Kontrola geometrie pilot 

16.Zatěžovací zkoušky 
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9.8.3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZEMNÍ KOTVY 

 

VSTUPNÍ KONTROLA 

1.Kontrola projektové dokumentace 

2.Kontrola a připravenost stavby 

3.Kontrola materiálů 

4.Kontrola strojů 

5.Kontrola pracovníků 

 

 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

6.Osazení drenážní roury a nopové fólie 

7.Osazení svařované sítě 

8.Kontrola klimatických podmínek 

9.Kontrola nástřiku betonu 

10.Ošetřování stříkaného betonu 

 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

11.Kontrola geometrie stříkaného betonu 

 

 

 

9.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘÍ PRÁCI 

 

V této části jsou zpracovány možné rizika a jejich zabezpečení podle Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. V příloze B.10 PLÁN RIZIK jsou vypsány 

všechny možná rizika, které mohou nastat při realizaci pilot a opěrné stěny. Příloha byla 

zpracována v programu „Rizika na PC“. Program slouží pro usnadnění vyhodnocování rizik. 
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9.9.1  OBECNÉ INFORMACE O BOZP 

 

 Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, které mohou 

během prováděných prací nastat s ohledem na Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení podpisem do protokolu 

BOZP. Stavbyvedoucí uschová všechny protokoly o školení k pozdější kontrole a potřebám. 

Osoby nepovolané budou rovněž seznámeny s možnými riziky na pracovišti a budou vybaveny 

ochrannými pomůckami. [31] 

 

 

9.9.2  NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 

- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

 

9.9.2.1 PŘÍLOHA č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 

 

Obecné požadavky 

I.  Požadavky na zajištění staveniště 

 Stavba bude ohrazena proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Oplocení 

staveniště bude z mobilního plotu o výšce 2 m. V místě vjezdu, výjezdu a pěšího vstupu bude 

plot opatřen zámkem. Spojení ostatních dílců mobilního plotu bude pomocí spon, tím bude 

bránit vstupu nepovolaným osobám. Oplocení bude opatřeno na rozích cedulemi s nápisem 

„nepovolaným vstup zakázán“.   

 Komunikace u staveniště budou vybaveny potřebným značením. Budou použity značky: 

zákaz zastavení, výjezd vozidel ze stavby, jednosměrná ulice a omezení rychlosti na 30 

km/hod. Pro průjezd staveništěm bude omezena rychlost na 5 km/hod. 

 S osvětlením staveniště se nepočítá, z důvodu předpokládané práce pouze v denní 

hodiny. Po celou dobu prováděných prací na staveništi bude zajištěn bezpečný stav pracovišť 

a dopravních komunikací. 

Při dopravě a manipulaci na staveništi s materiály, stroji, dopravními prostředky  

a břemeny nebude ohrožena bezpečnost osob na staveništi i mimo něj. [31] 
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II. Za řízení pro rozvod energie 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi budou provedena a používána tak, 

aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. U oplocení staveniště bude 

napojen elektrický rozvaděč na přípojku, který bude opatřen hlavním vypínačem. Hlavní 

vypínač se označí nápisem „hlavní vypínač“. Hlavní vypínač se zajistí zámkem proti 

neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním budou seznámeny všechny osoby zdržující se na 

staveništi. Další rozvod elektrické energie k dalším rozvaděčům bude umístěn v plastových 

chráničkách. Vedení se bude kontrolovat oprávněnými osobami v týdenních intervalech. 

Jestliže nebudou probíhat práce na staveništi, přívod energie se vypne a zabezpečí zámkem 

proti neoprávněné manipulaci. [31] 

 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Bude-li hrozit ohrožení životu nebo zdraví osob na staveništi vlivem povětrnostních 

vlivů, bude práce ihned přerušena. Důvod přerušení práce posoudí stavbyvedoucí. Při 

přerušení práce zajistí zhotovitel nezbytné opatření k ochraně zdraví osob a vytvoří zápis o 

provedených opatřeních. [31] 

 

 
9.9.2.2 PŘÍLOHA č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 

 

I.     Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Obsluha strojů před příjezdem na staveniště bude seznámena se všemi podmínkami na 

staveništi a stvrdí to podpisem do protokolu o školení. 

Stroje budou i na pozemní komunikaci, která může být v případě uzavřena. Náhradní 

trasa bude vedena přes ulici Antonína Slavíčka.  

Všechny stroje budou vybaveny výstražným signalizačním zařízením. Před tím než se 

stroj uvede do chodu, obsluha stroje ještě provede výstražný zvukový signál a počká, než 

fyzické osoby opustí ohrožený prostor.  [31] 
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V.     Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Autodomíchavač bude zajíždět s vozidlem do stavební jámy. Sklon vjezdu do stavební 

jámy nesmí přesáhnout 15° a bude mít dojezdovou délku přes 30 m. Po vyprázdnění 

autodomíchávače zajistí řidič výsypné nařízení tak, aby nedošlo k možnému uvolnění. [31] 

 

VI.     Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 Obsluha pneumatického čerpadlo a stříkací pistole na beton, musí být řádně 

zaškolena pro tento typ práce. Obsluhu těchto zařízení nebude vykonávat jiná osoba, než je 

k tomu určená. [31] 

 

 

VII.     Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

 Dopravní hadice a potrubí se před přečerpáváním musí prohlédnout. Pokud se objeví 

závada, nesmí se hadice nebo potrubí použít. Jestliže bude třeba spojit hadice mezi sebou, 

stane se tak pomocí pevného a nepoškozeného potrubí k tomu určeného. Během přečerpávání 

bude obsluha sledovat stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho přeplnění. [31] 

 

IX.     Vibrátory 

 Vzdálenost od napájecí jednotky k části vibrátoru, která je držena v ruce má být 

nejméně 10 m. Od rozvaděče k vibrátoru se použije prodlužovací kabel dlouhý 50 m. 

Ponoření a vytažení vibrační hlavice se bude provádět pouze při chodu vibrátoru.  V návodu 

používání je uveden minimální poloměr ohybu hřídele vibrátoru, který musí obsluha stroje 

dodržet. [31] 

 

XIV.    Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 Obsluha stroje bude zaznamenávat závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 

v průběhu předchozího provozu. Podle návodu k používání se zajistí stroj proti samovolnému 

pohybu po ukončení práce. Na vozidle se zařadí nejnižší rychlostní stupeň a zabrzdí se 

pomocí parkovací brzdy. Po ukončení práce se také musí zajistit proti samovolnému pohybu 

pracovního zařízení stroje do přepravní polohy, ve kterém se zajistí podle návodu k používání. 

Stroj se po ukončení činnosti zajistí zamčením proti vniknutí nepovolaných osob. [31] 
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XV.    Přeprava strojů 

 Při přepravě stroje po vlastní ose se zajistí pracovní zařízení a další pohyblivá 

zařízení dle návodu k používání. [31] 

 

 

9.9.2.3 PŘÍLOHA č. 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I.  Skladování a manipulace s materiálem 

 Skladování a manipulace s materiálem je popsáno v části 9.2.2  DOPRAVA  

A SKLADOVÁNÍ MATERÁLU 

 

XI.  Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

Montáž bednění je popsána v části  9.7.5 PROVEDENÍ HLAVY KOTEVNÍ 

PŘEVÁZKY PILOTOVÉ STĚNY 

 

IX.2 Přeprava a ukládání čerstvého betonu 

 Čerstvý beton se bude dopravovat autočerpadlem. Stavbyvedoucí zajistí a stanový 

způsob dorozumívání mezi obsluhou provádějící ukládání betonu a obsluhou autočerpadla. 

[31] 

 

IX.3 Odbedňování 

 Součásti bednění se ihned po odbednění uloží na určená místa tak, aby nebyly 

zdroje úrazu. Odbednění proběhne až po 7 dnech, kdy bude mít beton dostatečnou pevnost. 

[31] 

 

IX.5 Práce železářské 

Přípravky na úpravu výztuže se budou používat s ochrannými pomůckami (brýlemi a 

rukavicemi). Vybavení železářů ochrannými pomůckami bude kontrolovat mistr. [31] 
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9.9.3  NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. 

 

9.9.3.1 PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb 

 

 II.  Zajišt ění proti pádu předmětů a materiálů 

Každý pracovník bude dbát, aby jeho nářadí, pracovní pomůcky a materiál neleželi 

v blízkosti volného okraje, tak aby hrozil jejich pád po dobu jejich vykonávané práce i po 

ní. Pracovníci budou vybaveni vhodnými opasky pro uložení ručního nářadí a drobného 

materiálu. [31] 

 

XI.  Školení zaměstnanců 

Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky v dostatečném 

rozsahu, které mohou během prováděných prací nastat s ohledem na Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení 

podpisem do protokolu BOZP. Stavbyvedoucí uschová všechny protokoly o školení k pozdější 

kontrole a potřebám.  

Osoby nepovolané budou rovněž seznámeny s možnými riziky na pracovišti a budou 

vybaveny ochrannými pomůckami. [31] 

 

 

9.10 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ 

 

Při výjezdu ze staveniště bude vozidlo očištěno. Jestliže bude veřejná komunikace 

znečištěná, proběhne okamžité odstranění tohoto znečištění. Únik kapalin od odstavených 

stavebních strojů bude preventivně zachycován do plechové nádoby, která bude umístěna pod 

olejovou vanou motoru. Na staveništi bude vznikat vyšší prašnost, z tohoto důvodu je 

oplocení staveniště opatřeno geotextilií po celé její délce. Staveniště bude udržováno 

v maximální možné čistotě. 

Zhotovitel je povinen se dohodnout s příslušnou hygienickou správou ohledně času 

vykonávání prací u strojů s vyšší hlučností. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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V blízkosti budoucího objektu se nevyskytuje vzrostlá zeleň, která by měla být 

chráněna a překážela by při stavebních pracích. 

 

 

9.11 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

S odpady na staveništi bude jednáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 a o změně některých dalších zákonů.  Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

katalog odpadů. Vzniklé odpady se budou odvážet na nedaleký sběrný dvůr v Luhačovicích 

Uherskobrodská 188. 

 

Odpady olejů a odpady kapalných paliv tř. 13 – úniky oleje z odstavených strojů se 

budou preventivně zachycovat do plechových van pod motorovou vanou a hydraulikou.  

Odpadní obaly tř. 15 – po strhnutí krycího obalu, se odpadní obal na dočasnou dobu 

uskladní do skladovacího kontejneru. Po namnožení odpadního odpadu ve skladovacím 

kontejneru, se odpad odveze na skládku. 

Odpady stavební a demoliční tř. 17 – na staveništi bude umístěn kontejner, který se po 

dohodě zajistí od sběrného dvoru v Luhačovicích. Sběrný dvůr se nachází v Luhačovicích na 

ulici Uherskobrodská 188.  

Komunální odpady tř. 20 – bude uložen do popelnic umístěných na staveništi. Na 

staveništi se budou nacházet tři popelnice na třídění menšího odpadu. Popelnice na sklo, plast 

a směsný odpad budou označeny barvami a popisem. 
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Tab. 9.1 – Naložení s odpadem 

Kód a druh odpadu Naložení s odpadem 
13 02 05 - nechlorované minerální 

motorové, převodové  a mazací oleje 

Kvalifikovaná skládka nebo spalovna 

nebezpečných odpadů 

15 01 01 – papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 

15 01 02 – plastové obaly Recyklace 

15 01 06 – Směsné obaly Skládka 

17 01 01 – beton Skládka 

17 01 07 – Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neobsahující nebezpečné látky 

Skládka 

17 02 01 – dřevo Skládka 

17 02 03 - plasty Skládka 

17 04  – Kovy (včetně jejich slitin) Výkupna železa a barevných kovů 

17 05 04 – Zemina a kamenivo bez 

nebezpečných látek 

Skládka 

17 09 – Jiné stavební materiály a 

demoliční odpady 

Skládka / sběrný dvůr 

20 01 01 – Papír lepenka Skládka 

20 01 10 – Oděvy Skládka 

20 01 37 – Dřevo obsahující nebezpečné 

látky 

Skládka 

20 01 40 –  Kovy Výkupna železa a barevných kovů 

20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad Skládka 

20 02 02 – Zemina a kameniny Skládka 

20 03 01 – směsný komunální odpad Skládka 

20 03 03 – uliční smetky Skládka 
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ZÁVĚR 

 

V této diplomové práce jsem se zabýval přípravou a organizaci výstavby Městské 

plovárny Luhačovice. Diplomová práce byla zpracována v rozsahu daném dle zadání. Stavba 

byla náročnější s ohledem na hustě zabydlenou oblast, vysokou hladinu podzemní vody a 

konstrukční náročnost. Nejvíce poznatků ve mně nechal návrh zařízení staveniště, kde byl 

problém s malou plochou staveniště a volbou umístění zvedacího mechanismu. Aby byla 

plocha staveniště co největší, navrhnul jsem skladovací plochu na ulici Solné a komunikaci 

omezil v místě staveniště na jednosměrnou ulici.  

Při zpracování této práce jsem se zdokonalil v práce se softwary BUILDpower S a 

CONTEC. Prohloubil jsem si znalosti ohledně realizace hlubinného zakládání na vrtných 

pilotech a zemních kotvách. Nabyté informace, dovednosti a cenné rady od vedoucího práce, 

jsou pro mě důležité a cením si jich. Získané zkušenosti chci nadále rozvíjet v budoucím 

zaměstnání. 
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