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Abstrakt  
 Předmětem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického 
projektu – Bytový dům „Panoráma nad přehradou“. Diplomová práce se zabývá 
technologickými předpisy pro provedení vrtaných ŽB pilot a základové desky 
(technologie „bílá vana“) a k nim příslušné kontrolní a zkušební plány. Další části 
diplomové práce jsou časové a finanční plány, koncepce zařízení staveniště, studie 
realizace hlavních technologických etap a situace širších vztahů. V rámci jiného zadání 
byl zpracován položkový rozpočet, BOZP, technologický předpis pro provedení ŽB 
monolitické stropní konstrukce a zadané výkresy.  
 
 
Klí čová slova 
  Bytový dům, restaurace, objekt, monolitický beton, železobetonová konstrukce, 
vrtané piloty, vodonepropustný beton, BOZP, kvalita, životní prostředí, stavební stroje.  
  
  
 
 
Abstract 
 The objectives of the diploma thesis are selected parts of construction technology 
project – apartment house „Panoráma nad přehradou“. The diploma thesis contains 
operational procedure of manufacture of bored piles and foundation slab (use of 
waterproof concrete) and their applicable control and test plans. Another part of the 
diploma thesis are time and economic plans, concept of site equipment, study of main 
technological phase realization and block plan drawing. Item budget, OHSAS, 
operational procedur for manufacture of RC cast-in-place floor slabs and assigned 
drawings were done within another task.  
 
 
Keywords 
 Apartment house, restaurant, object, cast-in-place concrete, reinforced concrete 
structure, bored piles, waterproof concrete, OHSAS, quality, environment, machinery. 
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ÚVOD 
 Záměrem investora je novostavba bytového domu a restaurace jako jednoho 
objektu. Půdorys bytového domu je obdélníkový a je dále dělen na 5 vstupů ve čtyřech 
nadzemních podlažích. Půdorys restaurace je půlkruhový a nachází se v úrovni 1PP 
bytového domu.  
 Řešené území se nachází v blízkosti přehrady v Brně Bystrci. Pozemek je svažitý 
severovýchodním směrem. V této době je převážná část území využívána jako pole 
k zemědělským účelům a z části jako parkoviště.  
 Z konstrukčního hlediska je objekt kombinací monolitického železobetonu a stěn 
z keramických tvarovek. Objekt je zastřešen plochou střechou a to z části pochozí a z části 
je střecha řešena jako zelená.  
 Předmětem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického 
projektu. Diplomová práce se zabývá technologickými předpisy pro provedení vrtaných 
ŽB pilot a základové desky (technologie „bílá vana“) a k nim příslušné kontrolní a 
zkušební plány. Tyto procesy na sebe navazují, což může být výhodné k zachycení 
vzájemného propojení činností.  

Další části diplomové práce jsou časové a finanční plány (časový plán je 
zpracován i podrobný a to pro objekt SO 01), koncepce zařízení staveniště (to se skládá 
z technické zprávy ZS a tří výkresů ZS dle etapizace výstavby) a situace širších vztahů 
s řešením dopravních tras.  

Samozřejmostí stavebně technologického projektu jsou i textové části a to 
především technická zpráva stavebně technologického projektu, studie realizace hlavních 
technologických etap hlavního objektu a návrh strojní sestavy.  

V rámci jiného zadání jsem zpracovala položkový rozpočet, BOZP a výpis 
nejdůležitějších rizik výstavby, technologický předpis pro provedení ŽB monolitické 
stropní konstrukce, výkres stropního bednění, schéma postupu pilotáže a schéma jeřábu. 
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1.1     Identifikační údaje  
1.1.1  Údaje o stavbě 

Název stavby: Panoráma nad přehradou při ul. Kachlíkova, Brno – Bystrc, 
Bytový dům B a Restaurace 

 
Místo stavby: Kraj:   Jihomoravský 
 Okres:   Brno – město 
 Městská část:  Bystrc 
 Katastrální území: Bystrc  
 Ulice:   Kachlíkova, Nad Dědinou 

Stavební úřad:  Úřad městské části města Brna, Brno 
–Bystrc 

Parc. č. pozemků: 1931/195, 1931/116, 1931/196, 
1931/197, 1931/175, 1931/198, 
1931/199, 1931/200, 1931/194, 
1931/283, 6211/34, 6211/31, 
6211/33, 6211/32, 6211/30, 6211/19, 
6211/29, 6211/28, 6211/27, 6211/5, 
6211/22, 6211/7, 6211/26 

 
Předmět projektové dokumentace: Projektová dokumentace řeší 

novostavbu bytového domu 
s restaurací. Součástí stavby jsou i 
nové přípojky a zpevněné plochy.  

 
1.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 XX stavební invest, a. s. 
 Úvoz 00, 602 00 Brno 
 IČ: 11122254  
 

1.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 YY project, s. r. o. 
 Koliště 00, 602 00 Brno 
 IČ: 99888555 
 

1.1.4  Údaje o generálním dodavateli stavby 
 ZZ, a. s., divize Pozemní stavitelství    

Bohunická 00, 602 00 Brno  
IČ: 55121212 
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1.1.5  Členění stavby na objekty 
Tab. 1 - Objekty 

OZNAČENÍ  NÁZEV 
SO 01 Bytový dům 
SO 02 Vodovodní přípojka 
SO 03 Teplovodní přípojka 
SO 04 Splašková kanalizační přípojka 
SO 05 Dešťová kanalizační přípojka 
SO 06 Přípojka elektrické energie - slaboproud 
SO 07 Přípojka elektrické energie - silnoproud 
SO 08 Veřejné osvětlení 
SO 09 Zpevněné plochy 

 
 

1.2     Údaje o území 
1.2.1  Rozsah řešeného území 
 Území se nachází v blízkosti přehrady v Brně – Bystrci. Pozemek je svažitý 
severovýchodním směrem. V této době se již v blízkosti nachází bytový dům A z první 
fáze výstavby. Území má nepravidelný tvar, převážnou částí je využíváno jako pole k 
zemědělským účelům a z části jako povrchové parkoviště o kapacitě 118 míst. 
 

1.2.2  Údaje o souladu s územním rozhodnutím  
 Jsou respektovány všechny podmínky dané v územním rozhodnutí, tyto podmínky 
budou splněny a vychází z projektové dokumentace.  
 

1.2.3  Výčet provedených průzkumů 
 Inženýrsko geologický průzkum 
 Geodetické zaměření 
 Průzkum radonového rizika 
 

1.2.4  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
 Součástí stavby je dopravní napojení lokality na stávající komunikace Nad 
Dědinou a Kachlíkova průsečnou křižovatkou.  

Před zahájením výstavby bude zrušeno stávající parkoviště při ul. Kachlíkova, 
včetně vybavení sítí. Podmínkou Policie ČR, MŘ Brno je zachování stávajícího počtu 
parkovacích stání. Rušené parkoviště bude proto nahrazeno novými parkovacími stáními, 
která jsou součástí tohoto projektu.  

Stavba bude napojena na nově budovanou síť vodovodu a kanalizace splaškové i 
dešťové. 

Před započetím stavby bude provedena přeložka stávajícího kabelového vedení 
Telefonica O2 a nadzemního vedení VN. 
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Lokalita bude nově napojena na teplovodní soustavu, kde investorem akce je 
Teplárny Brno, a.s.  

 
 

1.3     Údaje o stavbě 
1.3.1  Popis stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu. Stavba je trvalého 
charakteru. Součástí objektu je i restaurace. Půdorys bytového domu je obdélníkový a je 
dále dělen na 5 vstupů ve čtyřech nadzemních podlažích. V každém vstupu bytového 
domu je 9 bytů a jeden mezonetový byt (celkem 45 bytů a 5 mezonetových bytů). 

Součástí bytového domu je i podzemní podlaží, ve kterém se nachází hromadné 
garáže, technická místnost, kočárkárna a sklepní kóje. Objekt je situován svými delšími 
stranami na severovýchod a na jihozápad. 

Restaurace je situována na severozápadní straně komplexu. Půdorys restaurace je 
půlkruhový a nachází se v úrovni 1PP bytového domu, pozemek je ale svažitý, proto 
upravený terén kopíruje úroveň podlahy na straně restaurace. 
 

1.3.2  Bezbariérové užívání stavby 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Vyhláškou Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  
 

1.3.3  Bezpečnost při užívání stavby 
Zhotovitel stavby předá po dokončení stavby budoucímu uživateli provozní řád a 

manuál k užívání a údržbě objektu a zajistí školení pracovníků budoucího uživatele. 
Požadavky na bezpečnost při užívání stavby jsou respektovány v projektové 
dokumentaci. 

 

1.3.4  Konstrukční a materiálové řešení objektu 
 Bytový dům “B“ má v půdoryse tvar pravoúhlého obdélníka. Objekt je rozdělen 
do dvou dilatačních celků. Objekt má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží, které slouží 
k parkování osobních automobilů rezidentů a umístění sklepních kójí bytů. 

Spodní stavba v kontaktu se zeminou je navržena bez vnějších izolací proti 
působení podzemní vody a zemní vlhkosti jako „bílá vana“ z vodonepropustného betonu. 

Z konstrukčního hlediska je spodní část plně monolitická a složená z obvodových 
železobetonových stěn, vnitřních stěn okolo schodiště, vnitřních sloupů. Horní podlaží 
s byty jsou zděna z příčných stěn. V 1. nadzemním podlaží jsou nosné stěny 
železobetonové. Stropními konstrukcemi jsou monolitické železobetonové desky. 

Obvodové stěny nadzemních podlaží s byty jsou zděny z keramických tvárnic 
typu Porotherm 25, dodatečně zateplené kontaktním zateplovacím systémem na bázi 
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polystyrénu tl.120 mm. Vnitřní nosné stěny jsou z tvárnic porotherm 25 aku, tyto stěny 
plní funkci nosnou i akustickou, jako mezibytové příčky. 

Ploché střechy jsou částečně uvažovány jako předsazené terasy k bytům. Část 
terasy je tvořena dřevěnou podlahou, případně dlážděnou, část terasy tvoří zatravnění z 
extenzivní zeleně. Střechy nevyužívané jako terasy mají vrchní vrstvu pokrytou 
hydroizolační fólií. 

Dělící příčky v rámci jednotlivých bytů jsou navrženy jako zděné z keramických 
příčkovek Porotherm 11,5 P+D, případně z SDK stěny. 

Podlahy jsou uvažovány jako plovoucí, uložené na železobetonovou monolitickou 
nosnou desku dle návrhu statika. V pobytových místnostech jsou nášlapné vrstvy 
z lamina. Podlaha WC, koupelny a kuchyňského koutu bude z keramické dlažby.  

Stavba restaurace je konstrukčně i funkčně propojena s přilehlým bytovým 
domem B, v úrovni garáží. Má půdorysný tvar půlkruhu navazujícího na obdélník. 
Restaurace má jedno nadzemní podlaží, ve kterém je situován provoz kuchyně, bar i 
prostor restaurace.  

Z konstrukčního hlediska navazuje spodní stavba restaurace na konstrukční řešení 
objektu B. Stropní konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska. Obvodové stěny 
restaurace jsou navrženy z monolitického železobetonu. Vnitřní nosné stěny jsou z tvárnic 
Porotherm 25 AKU. Plochá střecha je nepochozí, má vrchní vrstvu krytou hydroizolační 
fólií.  
 

1.3.5  Navrhované kapacity stavby 
   Zastavěná plocha 1.pp     1.461,9 m2 
   Zastavěná plocha 1.np     1.099,4 m2 

   Zastavěná plocha restaurace         158,2 m2 
   Čistá užitná plocha bytů     2.862,4 m2 

   Čistá užitná plocha restaurace     139,9 m2 
   Čistá užitná plocha garáží, včetně komunikací  970,7 m2 

 
   Obestavěný prostor podzemní části    3.938,9 m3 

   Obestavěný prostor nadzemní části   13.122,9 m3 

   Obestavěný prostor restaurace    537,9 m3 
   Obestavěný prostor celkem    17.061,8 m3 

   Počet nadzemních podlaží     4 
   Počet podzemních podlaží    1 
 
   Půdorysný rozměr bytového domu     75,65 x 20,65 m 
   Půdorysný rozměr restaurace      12,5 x 13,85 m 
   Výška bytového domu   12,2 m 
   Výška restaurace    3,8 m 
   Počty funkčních jednotek 

Byty     



18 
 

     2+kk     14 
     3+kk     28 
     4+kk       5 
     celkem     47 
     
    Sklepy      50 
    Parkovací místa v garáži   36 
    

Počet obyvatel   132 
 
  

1.3.6  Základní předpoklady výstavby 
 Předpokládané zahájení výstavby    02/2016 
 Předpokládané ukončení stavby   08/2017 
 Předpokládaná doba výstavby   18 měsíců 
 

1.3.7  Orientační náklady stavby 
 85 000 000 Kč 
 
 

1.4     Popis realizovaných objektů  

1.4.1  SO 01 Bytový dům 
 Viz bod č. 1.3. 
 

1.4.2  SO 02 Vodovodní přípojka 
V zájmové lokalitě se nachází stávající vodovodní řad DN 200 litinový z roku 

1979. Na tento vodovod bude nový řad napojen. Napojení bude provedeno odbočením 
z řadu v ul. Kachlíkova. Délka navrhovaného potrubí je 440 m. Kóta hladiny vody ve 
vodojemu pro tuto lokalitu je 331,00 m n.m. 

 
1.4.3  SO 03 Teplovodní přípojka 

Navrhovaný BD a restaurace budou zásobovány teplem ze stávající plynové 
kotelny Kachlíkova. Dodávka tepla bude zajištěna vybudováním přípojky z těchto 
stávajících rozvodů. Realizaci přípojky zajistí dodavatel tepla Teplárny Brno, a.s. 

Je uvažováno s napojením na venkovní rozvody s celoroční konstantní teplotou 
85/65°C, to umožní řešení vnitřních topných systémů s bytovými předávacími stanicemi, 
zajišťujícími vytápění a ohřev TUV. Bytová předávací stanice umožňuje celoroční 
individuální regulaci a měření celkové potřeby tepla připojené jednotky. 
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1.4.4  SO 04 Splašková kanalizační přípojka 
V blízkosti zájmové lokality se nachází oddílný stokový systém, na který bude 

nová splašková kanalizace napojena. Stávající splašková kanalizace je ve správě 
Brněnských vodáren a kanalizací a.s. 

Nová stoka je řešena jako koncová větev o dimenzi DN 300, ze které jsou dále 
odbočeny další dvě o stejné dimenzi. Stoky budou napojeny na kanalizaci v ul. Nad 
dědinou. 
 

1.4.5  SO 05 Dešťová kanalizační přípojka 
V blízkosti zájmové lokality se nachází oddílný stokový systém, na který bude 

nová dešťová kanalizace napojena. Stávající dešťová kanalizace je ve správě Brněnských 
vodáren a kanalizací a.s. 

Nová stoka je řešena jako koncová větev o dimenzi DN 300, ze které jsou dále 
odbočeny další dvě o stejné dimenzi. Stoky budou napojeny na kanalizaci v ul. Nad 
dědinou. 

 

1.4.6  SO 06 Přípojka elektrické energie - slaboproud 
Napojení řešeného území na veřejnou telekomunikační síť bude provedeno jak 

metalickým, tak optickým kabelem. Jako nápojný bod pro metalické napojení byl určen 
stávající traťový rozvaděč na ul. Kachlíkova 4. Pro připojení na optickou síť bude sloužit 
stávající optický rozvaděč (obchodní středisko Akát) na ul. Kubíčkova 6-8. 

 
1.4.7  SO 07 Přípojka elektrické energie - silnoproud 

Kabely NN vycházejí z nové trafostanice u bytového domu C a z druhé strany 
jsou připojeny do stávající trafostanice T6 Kachlíková. 

Kabely budou položeny do chodníku nebo do přidružených zelených pásu mezi 
domy a chodníky. 
 

1.4.8  SO 08 Veřejné osvětlení 
Nápojovým bodem pro rozvod veřejného osvětlení jsou stávající rozvody na ul. 

Kachlíkova. Osvětlení hlavních komunikací se provede silničními výbojkami, 
umístěnými na silničních stožárech výšky 8 m. 
 

1.4.9  SO 09 Zpevněné plochy 
Šířka navrhovaných komunikací je 6,5 m. Šířka vjezdů ke garážovým stáním je 

6,0m a jejich poloměry napojení na komunikaci jsou 6,0 m. 
Kolmá parkovací stání jsou navržena o rozměrech 5,3 m x 2,4 m a podélná stání 

6,5 m x 2,2 m, stání pro osoby se sníženou schopností pohybu pak 5,3 m x 3,5 m. 
Celkem je navrženo 313 parkovacích stání, z toho je 16 stání pro osoby se 

sníženou schopností pohybu. 
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1.5     Zásady organizace výstavby 
1.5.1  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastr. 

Ke staveništi přiléhá z jižní strany místní komunikace (7278/48), ze které je 
možný bezproblémový přístup na staveniště uzamykatelnou bránou. U vstupu na 
staveniště bude osazen přístroj na evidenci pracovníků. Zde bude osazena tabulka 
s nápisem „Zákaz vstupu na staveniště“. Při vjezdu na staveniště bude rychlost na 
vnitrostaveništní komunikaci omezena na 10 km/hod. U výjezdu ze staveniště bude 
osazena tabulka s nápisem „Pozor. Výjezd vozidel stavby“.  

Zařízení staveniště vyžaduje rozvod elektrické energie, kanalizace a vody. 
Přípojky pro staveniště budou napojeny na již zhotovené přípojky pro stavbu Bytového 
domu.  
 

1.5.2  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby, ani pozemky. Celé 

staveniště bude oploceno do výšky 2 m (což vyhovuje minimálnímu požadavku 1,8 m). 
 

1.5.3  Maximální zábory pro staveniště 
Trvalé zábory pro staveniště nejsou vyžadovány, v ojedinělém případě mohou být 

zřízeny dočasné zábory zasahující na příjezdovou komunikaci. 
Parcelní číslo této místní komunikace je 7278/48 a vlastníkem je Statutární město 

Brno (Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno). Způsob využití je vedeno 
jako ostatní komunikace. 

 

1.5.4  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před 
najetím na veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. To bude zajištěno 
semimobilní mycí linkou. Případné znečištění komunikací bude okamžitě odstraněno. 
Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není dovoleno. 

Na staveništi budou umístěny kontejnery s tříděným odpadem a kontejner na 
směsný komunální odpad.  

Při výstavbě bytového domu budou vznikat především tyto odpady: 
Tab. 2 - Odpady 

ČÍSLO N (O) NÁZEV ZPŮSOB LIKVIDACE 

130206 N Provozní kapaliny Chemická likvidace 
170101 O Beton Skládka 

170201 O Dřevo Použití na topení 

170102 O Cihly Skládka 

170405 O Ocel Skládka 

170504 O Zemina Skládka 

170203 O Plasty Recyklace 

Legenda:  O - ostatní odpad   
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N - nebezpečný odpad 

 
1.5.5  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění prací (opakovanou stavební činností) dochází k přechodnému 
zatížení životního prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit 
požadavkům zákonů a souvisejících předpisů, zejména: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí  
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
- vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 

hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením doby 
provozu strojů jen na dobu nezbytnou, vypínáním motorů strojů při přerušení provozu, 
atd. 

Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu s plánem odpadového 
hospodářství obce. Zásadně musí být dodrženy podmínky zák. č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Během výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit znečištění půdy 
popřípadě podzemní vody. 

Po celou dobu provádění stavebních prací bude zajišťován úklid staveniště a jeho 
okolí tak, aby nedošlo ke znečištění komunikací a tím i ke zvýšení prašnosti v blízkém 
okolí staveniště. Vymývání autodomíchávačů je na staveništi kvůli následnému znečištění 
staveništní komunikace zakázáno. 

Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístěny: 
- kontejner na směsný odpad, 
- kontejnery na tříděný odpad - plasty, papír, kovy a sklo. 
Při dodávkách prací zajištěnými třetími stranami budou veškeré odpady vzniklé 

předmětnou činností těchto subdodavatelů jimi odstraněny. Tato podmínka bude ošetřena 
i ve smlouvě o dílo se subdodavatelem. 
 

1.5.6  Zásady BOZP na staveništi a posouzení potřeby koordinátora 
BOZP 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora bezpečnosti dle § 15 zákona č. 
309/2006, který musí zejména podat oznámení o realizaci stavby na příslušném 
Inspektorátu bezpečnosti práce IBP v Brně v ulici Milady Horákové 3 (658 60) minimálně 
8 dní před předáním staveniště zhotoviteli, oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě.  
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Stavba bytového domu bude realizována déle než 30 pracovních dní a nastane i 
situace, kdy se na stavbě bude pohybovat více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 
jeden den a také stavba bude realizována více než dvěma subdodavateli, z těchto důvodu 
je nutné zajistit koordinátora bezpečnosti.  

Při výstavbě bytového domu je riziko pádu z výšky více než 10 m, proto je nutné 
vypracovat i plán BOZP. 
 Další požadavky z hlediska BOZP a výpis nejdůležitějších rizik jsou uvedeny 
v samostatné příloze.  
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2.1     Hrubá spodní stavba 
2.1.1  Zemní práce 

a. Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 
Hlavní stavební materiál, s kterým bude nakládáno při zemních pracích je ornice, 

zemina a nesoudržný hutněný materiál (recyklát).  
Snímání ornice bude provedeno v tloušťce přibližně 0,15 m. Mezideponie ornice 

se nachází v jihozápadním rohu staveniště.   
Plocha skrývky:    1416 m2  
Skrývka ornice: 1416 x 0,150=212 m3 (s nakypřením 

254,4 m3) 
 Výkopový materiál celkem:   cca 3500 m3  

 
b. Popis prací 

Sejmutí ornice bude provedeno z plochy 1416 m2 o mocnosti 150 mm. Ornice 
bude sejmuta pomocí rýpadlo-nakladače JCB a naložena na sklápěč MAN. Mezideponie 
ornice se nachází v jihozápadním rohu staveniště. Po ukončení výstavby bude ornice 
použita na sadové úpravy. 

Vytyčení objektu a inženýrských sítí provede autorizovaný geodet, v každém rohu 
bude zatlučen jeden kolík a dle něho budou postaveny 2 lavičky na přesné určení bodu 
rohu. Vytyčení bude předáno stavbyvedoucímu, který provede záznam o jeho převzetí do 
stavebního deníku a ručí za to, aby nedošlo k posunutí či poškození laviček během 
výstavby. 

Vytyčení jámy bude provádět stavbyvedoucí a to tak, že přenese body vytyčené 
geodetem na terén pomocí provázků upevněných na stavební lavičky a olovnice spuštěné 
z míst, kde se tyto provázky překřížili. Tyto body značí obrys objektu, pásmem odměří 
vzdálenosti dle projektové dokumentace a pomocí režného provazu a vápna vyznačí 
obrys hlavní stavební jámy. Vytyčení stavby bude provedeno na upravenou a zhutněnou 
pláň.  
 Nejstarší podloží tvoří skalní horniny granodiority a diority. Skalní horniny jsou 
ve svrchních polohách zvětralé až zcela rozložené v hlinitopísčité eluvium. Z hlediska 
klasifikace základových půd se jedná o třídy R6 až R4. Terciérní pokryv tvoří převážně 
jílovité sedimenty. Povrch terénu je v některých místech posuzované plochy částečně 
upraven navážkami. Navážky jsou tvořeny vesměs zeminou přesunutou ze stavebních 
výkopů v rámci výstavby původního sídlištního celku. Mocnost navážek nepřesahuje 2 
m pod současným terénem. V ostatních částech posuzované plochy tvoří povrchovou 
vrstvu vesměs ornice a drny. S ohledem na svažitost území a působení eroze je mocnost 
této vrstvy relativně malá a zahumusování nízké. 

Projektová 0,000 = 272, 800 m n. m. 
Hloubení hlavní stavební jámy bude prováděno rypadlo-nakladačem JCB. 
Pilotovací plošina pro vrtání pilot je na spodní úrovni podkladního betonu pod 

základovou deskou. Tato pilotovací plošina bude zpevněna vrstvou nesoudržného 
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hutněného materiálu – recyklát minimální tloušťky 300 mm. Stejná výšková úroveň 
pilotovací plošiny bude jak pro samotný bytový dům B, tak pro restauraci (u pilot 
v prostoru restaurace a u snížených pilot pod deskou bytového domu dojde k tzv. 
hluchému vrtání).  

Dále budou provedeny výkopy pro přípojky inženýrských sítí, drenážní systém a 
revizní šachty drenážního systému a lapák tuků. 

 
Obr. 1 - Výkopy 

 
c. Jakost 

O všech dílčích činnostech bude proveden zápis stavbyvedoucího do stavebního 
deníku.  

V rámci vstupní kontroly se bude dbát na to, aby byl bezpečný vjezd pro 
automobily, zamykatelná brána a oplocení staveniště do výšky 2 m. Dále je nutné 
zkontrolovat vyznačení inženýrských sítí, zázemí pro pracovníky, zkontrolovat stroje, 
nářadí, pomůcky, které budou na stavbě používány a množství a kvalitu materiálu. 

Při mezioperační kontrole se kontroluje sejmutí ornice, výškové a polohové 
vytyčení objektu, jámy a následně základových rýh a rovinatost dna jámy. Kontroly 
přesnosti budou provedeny vždy po ukončení kontrolované etapy, všechny uvedené 
kontroly provede stavbyvedoucí, popřípadě mistr. 

Výstupní kontrola obsahuje kontrolu geometrických přesností, provedena 
geodetickými přístroji. Kontroluje se i hloubka jámy a její rovinatost. Stavbyvedoucí 
vyzve TDI ke kontrole prací a výsledek kontrol bude zaznamenán do stavebního deníku, 
včetně nedostatků a nedodělků. 

 
d. Složení pracovní čety 

Vedoucí pracovní čety - řidič rypadla 1x 
Geodet      1x 
Pomocník geodeta    2x 
Řidič rypadlo – nakladač   1x 
Řidič sklápěče     1x 
Pomocný dělník    3x 
Stroje:   Rypadlo – nakladač JCB – 4CX ECO 
  Sklápěč MAN TGS 35.440  
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e. Časová a finanční rozvaha  
Doba trvání zemních prací je cca 19 dnů a předpokládané náklady jsou cca 1 170 
000,- 
 
 

2.1.2  Základy 
a. Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

Piloty:    
beton C25/30 XA2 S4    388 m3 
výztuž betonářskou ocelí B 500 B   19 350 kg 
 

Základová deska, základové stěny (tvoří společně bílou vanu), základové pásy:  
beton C25/30 XC2 S3    786,8 m3 
výztuž betonářskou ocelí B 500 B   78 680 kg 

 
b. Popis prací 

Vrtanými piloty se podrobně zabývá kapitola č. 8 – Technologický předpis pro 
provedení vrtaných ŽB pilot. Základovou deskou a na ni navazujícími základovými 
stěnami se podrobně zabývá kapitola č. 9. – Technologický předpis pro provedení 
základové desky (technologie „bílá vana“).  

 

Obr. 2 - Základy 
 

c. Jakost 
 Kontrolou kvality provádění pilot se zabývá samostatná kapitola č. 10 – Kontrolní 
a zkušební plán pro provedení vrtaných ŽB pilot a kontrolu kvality provádění bílé vany 
kapitola č. 11 – Kontrolní a zkušební plán pro provedení základové desky (technologie 
„bílá vana“).   
 

d. Složení pracovní čety 
Vedoucí pracovní čety - betonář 1x 
Vazač     3x 
Svářeč     2x 
Tesař     3x 
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Jeřábník    1x 
Obsluha vrtné soustavy  1x 
Betonář    2x 
Řidič nákladního automobilu  1x 
Obsluha autodomíchavače  1x 
Obsluha autočerpadla   1x 
Obsluha rýpadlo-nakladače  1x 
Řidič sklápěče    1x 
Geodet     1x 
Pomocný pracovník   2x 
Stroje:  Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190 EL 30 s bočnicovým 

návěsem Fliegl 
  Věžový jeřáb na kolejové dráze MB 1043 – délka výložníku: 32 m 

Autočerpadlo SCHWING S 47 SX– tlak: 85 bar, výložník 47 
mAutodomíchávač MB Actros s nástavbou Schwing Stetter AM 6 
C Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
Sklápěč MAN TGS 35.440  

 
e. Časová a finanční rozvaha  

Doba trvání základových prací je cca 62 dnů a předpokládané náklady jsou cca 
12 266 000,-. 

 
 
2.2     Hrubá vrchní stavba 
2.2.1  Svislé nosné konstrukce 

a. Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 
Beton C25/30      369 m3 
Keramické tvárnice Porotherm 24 P+D  1633 m2 
Keramické tvárnice Porotherm 25 AKU P+D 2253 m2 
Tvárnice ztraceného bednění    629 m2 
Výztuž betonářskou ocelí B 500 B   39 811 kg 
Bednění stěn a sloupů     5348 m2 
 

b. Popis prací 
Nosné konstrukce bytového domu jsou kombinací železobetonových 

monolitických stěn a sloupů z betonu a stěn vyzděných z keramických tvárnic Porotherm 
24 P+D (P 15), popř. Porotherm 25 AKU P+D (P 15) na MVC 10 MPa.  

V 1.NP jsou vnitřní příčné svislé nosné stěny a střední podélná nosná stěna 
navrženy z monolitického železobetonu. Příčné stěny mezi schodišťovým prostorem a 
byty jsou zvukově izolační a jsou navrženy z tvárnic PTH 25 AKU P+D (P15) na MVC 
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10 MPa. Ve zbývajících podlažích jsou vnitřní nosné stěny zvukově izolační a jsou 
navrženy z tvárnic PTH 25 AKU P+D (P15) na MVC 10 MPa. 

Z monolitického ŽB je navržena i zábradelní zídka přiléhající k terasám 
jednotlivých bytů v 1.NP. Ve vyšších podlažích jsou obvodové stěny vyzděny 
z keramických tvárnic Porotherm 24 P+D (P15) na MVC 10 MPa. Obvodové stěny a 
vnitřní nosné sloupy prostor restaurace jsou navrženy z monolitického ŽB, atika je 
vyzděna z tvárnic ztraceného bednění (tl. 200 mm). 

Stěny a sloupy jsou provedeny z betonu C25/30 XC1 a vyztuženy betonářskou 
výztuží B 500 B.  

Před započetím betonáže a ukládáním výztuže se provede bednění za pomocí 
systémového bednění značky DOKA.  

Betonáž bude probíhat pomocí čerpadla na beton. Během betonáží je nutné 
provádět kontrolu kvality čerstvého betonu a dodržovat zásady dané předpisy. 

Tvárnice Porotherm budou jeřábem přesouvány do daného podlaží, kde bude 
probíhat zdění obvodových konstrukcí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 - Schéma nosných konstrukcí 
 

c. Jakost 
O všech dílčích činnostech bude proveden zápis stavbyvedoucího do stavebního 

deníku.  
V rámci vstupní kontroly se bude dbát na kontrolu geometrického tvaru základů 

odpovídající projektové dokumentaci, vodorovnost horního povrchu základů a stabilitu 
lešení.  

Při mezioperační kontrole se kontroluje provedení bednění, kvalita betonu a jeho 
ošetřování, založení rohů, vyvázání rohů a rovinnost zdění. 

Výstupní kontrola obsahuje kontrolu kvality betonu a jeho pevnost, vazby zdiva a 
vzájemné kolmosti stěn. Všechny kontroly provádí stavbyvedoucí, mistr a případně i 
TDT.  
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d. Složení pracovní čety 
Vedoucí čety - betonář  1x 
Svářeč     1x 
Montážník bednění   3x 
Betonář    3x 
Vazač     1x 
Zedník     5x 
Pomocný pracovník    7x 
Obsluha jeřábu   1x 
Obsluha autočerpadla   1x 
Obsluha autodomíchavače  1x 
Stroje:  Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190 EL 30 s bočnicovým 

návěsem Fliegl 
  Věžový jeřáb na kolejové dráze MB 1043 – délka výložníku: 32 m 
  Autočerpadlo SCHWING S 47 SX– tlak: 85 bar, výložník 47 m 

   Autodomíchávač MB Actros s nástavbou Schwing Stetter AM 6 C 
 

e. Časová a finanční rozvaha  
Doba výstavby svislých nosných konstrukcí je cca 51 dnů a předpokládané 

náklady jsou cca 9 434 000,-. 
 

2.2.2  Vodorovné nosné konstrukce 
a. Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

Beton C 25/30      1234 m3 
Výztuž betonářskou ocelí B 500 B   111 030 kg 
Bednění stropů     5187 m2 

Prefabrikovaná balkonová deska 2000/1790/200 15 ks 
 

b. Popis prací 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami, 

jejich součástí jsou ŽB nadpraží okenních otvorů. Balkony jsou navrženy z ŽB 
prefabrikátů s povrchem z pohledového a vodonepropustného betonu C25/30, včetně 
broušeného vrchního nášlapného povrchu. Balkonové desky jsou přes tepelně izolační 
prvky pro přenos smykových sil vetknuty do monolitických stropů. 

Stropní konstrukce bude provedena z betonu pevnostní třídy C25/30 a z výztuže 
B 500 B. Bednění bude použito systémové, značky Doka (Dokaflex 1-2-4).  

Provádění monolitické stropní konstrukce je detailněji popsáno v samostatné 
kapitole č. 15 – Technologický předpis pro provedení ŽB monolitické stropní konstrukce.  

V balkonových deskách budou osazeny kotevní prvky pro dostatečnou montáž 
zábradlí, alternativně bude zábradlí kotveno do chemických hmoždinek. Kotevní otvory 
pro montážní prvky, pokud budou osazené z vrchní strany desek, budou zavíčkované 
nerezovými záslepkami, zapuštěnými do líce horního povrchu balkonových desek. 
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Montážní spáry montovaných betonových konstrukcí budou chráněné proti zatékání 
srážkové vody zatmelením.  
 Překlady v akusticky dělících stěnách z keramických tvárnic a příčkách 
z příčkovek Porotherm jsou z plochých překladů téhož výrobce. Výjimečně v 1.NP 
v místě, kde není možno keramický překlad uložit na ŽB stěnu, bude keramický překlad 
uložen na ocelový „L“ profil opatřený základním nátěrem kotvený do ŽB stěny. 

 

 
Obr. 4 - Schéma nosných konstrukcí 2 

 
c. Jakost 

O všech dílčích činnostech bude proveden zápis stavbyvedoucího do stavebního 
deníku.  

V rámci vstupní kontroly se bude dbát na kontrolu provedení svislých nosných 
konstrukcí, skladování materiálů a kontrolu klimatických podmínek pro betonáž.   

Při mezioperační kontrole se kontroluje armování ŽB stropů, sestavení bednění, 
dále probíhá kontrola při betonáži (ošetřování betonu a technologické pauzy). 

Výstupní kontrola obsahuje kontrolu geometrii a pevnosti monolitických ŽB 
konstrukcí.  

 
d. Složení pracovní čety 

Vedoucí čety - betonář  1x 
Tesař     2x 
Svářeč     2x 
Betonář    2x 
Vazač     2x 
Pomocný pracovník    1x 
Obsluha jeřábu   1x 
Obsluha autočerpadla   1x 
Obsluha autodomíchavače  1x 
Řidič nákladního automobilu  1x 
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Řidič sklápěče    1x 
Stroje:  Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190 EL 30 s bočnicovým 

návěsem Fliegl 
  Věžový jeřáb na kolejové dráze MB 1043 – délka výložníku: 32 m 
  Autočerpadlo SCHWING S 47 SX– tlak: 85 bar, výložník 47 m 

   Autodomíchávač MB Actros s nástavbou Schwing Stetter AM 6  C 
 
e. Časová a finanční rozvaha  
Doba trvání výstavby vodorovných nosných konstrukcí je cca 45 dnů a 

předpokládané náklady jsou cca 11 087 000,-. 
 
 

2.3     Zastřešení 
a. Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

Hydroizolační fólie – krytina     1765 m2  
Tepelná izolace – spádové klíny EPS 150 S Stabil  189 m3 
Modifikovaný asfaltový pás     1765 m2 
Mikroventilační asfaltový pás    1765 m2 
Modifikovaný asfaltový pás proti prorůstání kořínků 1765 m2 
Geotextilie       1765 m2 
 

b. Popis prací 
Objekt bude kryt plochými střechami, část je krytá betonovými dlaždicemi 500 x 

500 x 50 mm uloženými na systémové plastové výškově nastavitelné podložky a část je 
zelená extenzivní střecha, která tvoří střešní terasu. Je navržena plochá s retenční funkcí 
(ozeleněná část), s nosnou ŽB deskou tl. 200 mm. Na ní je položena spojitá parozábrana 
z asfaltového modifikovaného pásu, vrstva tepelné izolace ze stabilizovaného polystyrenu 
s použitím klínových spádových desek, asfaltový pás mikroventilační a modifikovaný 
asfaltový pás s atestem pro prorůstání kořínků. Poslední vrstvy střešního pláště jsou 
tvořeny hydroizolační fólií, dále filtrační geotextilie a vrstva extenzního substrátu se 
směsí osiva Optigreen. Na rozhraní zelené střechy a roštu bude osazen cementovláknitý 
systémový obrubník profilu L.  
 Odvětrání střech je zajištěno tam, kde je to možné vytažením mikroventilačních 
pásů pod oplechování atik nebo pod lemovací lišty a případným osazením větracích 
hlavic do střešního pláště střechy nad 4.NP v množství, které stanoví dodavatel krytiny.  
 Pod tepelnou izolací je navržena celistvá parozábrana, napojená vzduchotěsně na 
veškeré přilehlé a prostupující konstrukce.  
 Při provádění střešních konstrukcí se musí dbát rovinnosti podkladu, který musí 
být bez výčnělků a také dostatečně suchý a pevný. Asfaltový pás se natavuje na 
napenetrovaný podklad (penetrační nátěr musí být zaschlý).  
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Obr. 5 - Střecha nad 3.NP  

 
 

Obr. 6 - Střecha nad garáží  
 

c. Jakost 
O všech dílčích činnostech bude proveden zápis stavbyvedoucího do stavebního 

deníku.  
V rámci vstupní kontroly se bude dbát na kontrolu provedení podkladních vrstev, 

skladování materiálů a kontrolu klimatických podmínek. 
Při mezioperační kontrole se kontroluje napenetrovaný podklad, přesahy 

asfaltových pásů, správnost provedení jednotlivých vrstev. 
Výstupní kontrola obsahuje kontrolu provedení všech hotových střešních 

konstrukcí.  
 

d. Složení pracovní čety 
Vedoucí čety - izolatér  1x 
Obsluha jeřábu   1x 
Řidič nákladního automobilu  1x 
Izolatér    5x 
Betonář    3x 
Pomocný pracovník   2x 
Stroje:  Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190 EL 30 s bočnicovým 

návěsem Fliegl 
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  Věžový jeřáb na kolejové dráze MB 1043 – délka výložníku: 32 m 
 

e. Časová a finanční rozvaha  
Doba trvání výstavby střešních konstrukcí je cca 36 dnů a předpokládané náklady 

jsou cca 12 519 000,-. 
 
 

2.4     Práce vnitřní dokončovací 
2.4.1  Příčky 

a. Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 
Příčkovky Porotherm 11,5 P+D   2890 m2 
Sádrokartonové příčky (SDK desky + úhelníky) 177 m2 

  
b. Popis prací 

Po dokončení stropních konstrukcí v konkrétním poschodí se začne s vyzdíváním 
příček dle PD. Zděné nenosné příčky budou prováděny stejnými metodami a 
technologickým postupem jako nosné zdi z keramických tvarovek. Příčky jsou převážně 
tvořeny z příčkovek Porotherm 11,5 P+D.  

Příčky musí umožnit dotvarování monolitických stropních konstrukcí (nutno je 
pružně ukotvit) a musí být provázané s obvodovými nosnými i vnitřními konstrukcemi.  

Lokálně jsou navržené i sádrokartonové příčky na standardní nosné konstrukci a 
sádrokartonové předstěny pro zakrytí instalací (montážní prvky pro WC, vodoinstalace 
apod.). Příčky budou zejména na styku s mezibytovými konstrukcemi a s instalačními 
jádry vyplněné hydrofobizovanou minerální plstí na celou tloušťku dutiny. Příčky 
v koupelnách, případně i na WC budou provedeny z impregnovaných SDK desek.  

V místech, kde jsou v příčkách vedeny instalace vyžadující občasný přístup, 
budou do příček osazeny standardní revizní klapky, v případě, že se jedná o požárně dělící 
konstrukci, budou klapky vykazovat potřebnou požární odolnost.  
 

c. Jakost 
O všech dílčích činnostech bude proveden zápis stavbyvedoucího do stavebního 

deníku.  
V rámci vstupní kontroly se bude dbát na kontrolu provedení podkladních vrstev, 

skladování materiálů a kontrolu klimatických podmínek. 
Při mezioperační kontrole se kontroluje správnost pružného založení příček a 

správnost rozmístění příček dle PD. 
Výstupní kontrola obsahuje kontrolu správného provedení všech příček, 

především jejich stability a rovinnosti.  
 

d. Složení pracovní čety 
Vedoucí čety – zedník    1x 
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Sádrokartonář    3x 
Zedníci     5x 
Pomocný pracovník   2x 
Řidič nákladního automobilu  1x 
Obsluha jeřábu    1x 
Stroje:  Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190 EL 30 s bočnicovým 

návěsem Fliegl 
 Věžový jeřáb na kolejové dráze MB 1043 – délka výložníku: 32 m 

 
e. Časová a finanční rozvaha 

Doba trvání výstavby příček je cca 36 dnů a předpokládané náklady jsou cca 1 583 
000,- 

 
 
2.4.2 Podlahy 

a. Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 
Betonová mazanina tl. 50 – 80 mm C 25/30  20 m3    
Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 662 kg 
Potěr - samonivelační anhydritová směs  3110 m2   

 Dlaždice teracové     303 m2 
Dlaždice keramické     510 m2 
Dlaždice betonové     299 m2 
Laminátová podlaha     2649 m2 

 
b. Popis prací 

Podlahy ve všech částech stavby společně užívaných musí mít nášlapnou vrstvu 
podlahy s protiskluzovou úpravou (součinitel smykového tření min. 0,6). 

Nášlapné vrstvy podlah v technických místnostech spádované k vpustím budou 
vždy z keramické dlažby. Dlažba bude kladená do HI stěrkového systému (např. 
Schomburg), izolace bude vždy vytažena min. 100 mm na přilehlé stěny pod navazující 
obklad nebo sokl.  

Betonové nebo anhydritové podlahy jsou navržené vždy plovoucí, oddilatované 
od svislých konstrukcí a procházejících instalací, řádně v ploše dilatované ve čtvercích 
max. 6 x 6 m. Horní líc plovoucích anhydritových podlah je nutné podle požadavku 
investora upravit tak, aby úroveň všech čistých podlah v bytech byla v jedné úrovni.  

V betonových mazaninách nebo anhydritových podlahách je nutno před jejich 
pokládkou osadit veškeré chráničky, kabely a další instalace.  

Dilatační a ukončovací lišty podlah jsou navrženy vždy z eloxovaného hliníku, 
dilatační spáry musí vždy probíhat celou konstrukcí.  

Sokly budou zapuštěné pokud možno do líce s omítkou, ze stejného materiálu, 
jako přilehlá podlaha. Ve všech veřejných prostorách v místech, kde by otevřené dveřní 
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křídlo mohlo porušit omítku nebo jiné konstrukce, budou do podlahy osazeny podlahové 
zarážky z nerezové oceli.  

V objektu budou použity tyto nášlapné vrstvy podlah: 
 Izolovaná keramická dlažba vč. soklu v. 100 mm 

-tvrdoslinutá keramická dlažba, koeficient smykového tření min. 
0,6, spárovaná vždy v odstínu dlažby 
-na WC a v koupelnách keramická dlažba dle standardů investora, 
spárovaná vždy v odstínu dlažby 

  Laminátová podlaha v tl. cca 7 mm 
-v obytných místnostech, na chodbách a v šatnách je ve standardu 
navržena laminátová podlaha včetně lišt, včetně akusticky izolační 
podložky a parozábrany v tl. cca 10 mm 

  Teracová dlažba 
-ve společných prostorách dle standardů investora, sokl 150 mm, 
sokl schodový kaskádový 

  Pohledový beton  
-balkony mají nášlapnou vrstvu z pohledového betonu 
s vyspádovanou pochozí plochou 

  Betonové dlaždice  
-na terasách v 1.NP a 4. NP je navržena betonová dlažba 500 x 500 
x 50 mm uložená na systémové plastové rektifikovatelné podložky 
podložené čtverci geotextílie.  
 

c. Jakost 
O všech dílčích činnostech bude proveden zápis stavbyvedoucího do stavebního 

deníku.  
V rámci Vstupní kontroly se bude dbát na kontrolu vodorovných konstrukcí 

(vyzrálost, rovinnost), kvalita, množství a vhodnost použití materiálu (především 
součinitel smykového tření u nášlapných vrstev podlah). 

Při mezioperační kontrole se kontroluje správné provedení vrstev, výšková 
přesnost. 

Výstupní kontrola obsahuje kontrolu průběhu a pravidelnosti spár, 
stejnosměrnost, návaznost spár na ostění, šířka spáry nesmí překročit 4 mm. 
 

d. Složení pracovní čety 
Vedoucí čety - podlahář   1x 
Podlahář     4x 
Betonář     2x 
Pomocný pracovník    3x 
Řidič nákladního automobilu   1x 
Obsluha jeřábu    1x 
Řidič autodomíchávače   1x 
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Řidič autočerpadla    1x 
Stroje:  Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190 EL 30 s bočnicovým 

návěsem Fliegl 
Věžový jeřáb na kolejové dráze MB 1043 – délka výložníku: 32 m 
Autočerpadlo SCHWING S 47 SX– tlak: 85 bar, výložník 47 m 
Autodomíchávač MB Actros s nástavbou Schwing Stetter AM 6 C 
 

e. Časová a finanční rozvaha 
Doba trvání provádění podlah je cca 49 dnů a předpokládané náklady jsou cca 

4 464 000,-. 
 
 

2.4.3  Instalace 
a. Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

Materiály použité pro instalace jsou především tyto: ocelové trubky opatřené 
tepelnou izolací (vytápění), litinové a pozinkované trubky (kanalizace), kabely 
jednotlivých dodavatelů silnoproudých i slaboproudých rozvodů, armatury.  

 
b. Popis prací 

Vytápění 
Navrhovaný bytový dům s přilehlou restaurací bude zásobován teplem ze stávající 

kotelny Kachlíkova 15a-KB2. Dodávka tepla k objektu bude zajištěna vybudováním 
teplovodní přípojky.  

Do objektu bude dodávána přeregulovaná topná voda v rozmezí 70 – 85 °C. 
Zásobování teplem přilehlé restaurace E je řešeno zavedením potrubí topné vody za 
obvodovou stěnu restaurace s ukončením uzavírací a vyvažovací armaturou.  

S ohledem na tlakově závislé připojení otopné soustavy objektu je veškeré 
zařízení navrženo minimálně v provedení PN 10 při max. teplotě 95 °C.  

Topná voda s teplotou na přívodu 85/65 °C bude rozvedena horizontálním a 
stoupacím potrubím k jednotlivým odběrům.  

Horizontální a stoupací potrubí je navrženo z ocelových trubek, opatřených 
tepelnou izolací. Pod izolací bude proveden základní nátěr.  

Veškeré prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi (výstupy z šachet) 
budou provedeny s protipožární ucpávkou.   

 
Kanalizace 
Z objektu bytového domu budou odváděny běžné komunální vody od 

zařizovacích předmětů navržených v bytových jednotkách. Svodné potrubí povede pod 
celou délkou objektu do revizní šachty a bude mít vlastní kanalizační přípojku.  

Pomocí připojovacích potrubí budou splaškové vody odváděny do odpadního 
potrubí, které bude vedeno v instalačních jádrech. Od odpadních potrubí, která povedou 
v jednotlivých bytových jádrech, budou splaškové vody odváděny do hlavního svodného 
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potrubí pod podlahou 1.PP. Všechna odpadní potrubí budou odvětrána nad střechu 
objektu.  

Všechna volně vedená potrubí v 1.PP je nutné zajistit proti promrzání topnými 
kabely a izolací.  

 
Vodovod 
V rámci tohoto samostatného objektu je řešena i vodovodní přípojka, počátek 

bude na patě objektu. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě v 1.PP 
v kočárkárně (B.0.004). Potrubí vodovodní přípojky je z litinových trub a za soustavou 
měření přechází na potrubí z trub ocelových pozinkovaných. 

Hlavní rozvod je vedený pod stropem 1.PP po celé délce objektu. Z hlavního 
rozvodu budou napájena jednotlivá stoupací potrubí k bytovým jednotkám a k požárním 
hydrantům. Na odbočkách ke stoupacím potrubím bytových jednotek bude vždy osazen 
uzávěr.  

V objektu bude proveden hlavní rozvod pouze pro studenou vodu, ohřev teplé 
vody bude prováděn přímo v každé bytové jednotce pomocí bytové předávací stanice.  

Hlavní rozvod potrubí v 1. PP až ke stoupacím potrubí bude proveden z ocelových 
pozinkovaných trub. 

 
Silnoproud 
V technických místnostech a v podhledech budou trasy vedeny na povrchu 

v drátěných kabelových žlabech. Rozvody v ostatních prostorách budou provedeny pod 
omítkou, ve stropech (nad podhledy) nebo v podlahách.  

 
Slaboproud 
Vnitřní rozvod slaboproudého zařízení bude vycházet z přípojkových kabelových 

skříní, které budou umístěny na fasádě objektu u jednotlivých vstupů.  
Kabely v objektu budou uloženy v trubkách Monoflex pod omítkou a částečně 

v podlaze.  
 

c. Jakost 
Bude nutné kontrolovat trasy jednotlivých instalací dle PD, ochranná pásma, 
křížení a prostupy. 

 
d. Složení pracovní čety 

Pro provedení každého druhu instalace budou k dispozici 2 technici a 2 pomocní 
pracovníci.  

 
e. Časová a finanční rozvaha 

Doba trvání provádění instalací je cca 28 dnů a předpokládané náklady jsou cca 
2 000 000,-. 
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2.4.4  Omítky 
a. Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů 

Omítka vnitřního zdiva štuková    7 578 m2 
Omítka vnitřního zdiva vápenocementová   1 153 m2 
Omítka stropů       2 746 m2 

  Vnější omítka silikátová (součást zateplovacího systému) 2 768 m2 
 

b. Popis prací 
Vnitřní omítky jsou prováděny systémem Cemix. Přídržnost k podkladu zajistí 

cementový postřik v tl. 3 mm. Jádrová omítka je vytvořena pomocí Cemix jádrová tl. 10 
mm. Finální vrstvu tvoří interiérový štuk tl. 2,5 mm. Sanitarní prostory budou opatřeny 
cementovými omítkami Cemix a budou obloženy keramickým obkladem lepeným 
flexibilním lepidlem a spárovacím tmelem, do výšky zarubni dveří.  

Povrchy konstrukcí, na které se bude omítka nanášet, musí být vyschlé. Povrch 
musí být rovinný, hladký a čistý. V budově musí být provedeny všechny instalace, 
všechny rozvody musí být odzkoušeny a zaizolovány. 

Vnější omítka bude silikátová v rámci zateplovacího systému Baumit EPS F.  
 
 

 
1. Příčka Porotherm 
2. Postřik  
3. Omítka 
4. Penetrace 
5. Interiérový nátěr 

 
 
 
 

 
Obr. 7 - Vnitřní omítka Cemix 
 
c. Jakost 

Při provádění omítek se bude kontrolovat podklad (vlhkost podkladu 4-6%, 
vlhkost betonu 8%, maximální odchylka rovinnosti 5 mm/ 2 m měřeno latí). Dále je nutné 
zkontrolovat celkové provedení omítek jednotlivých vrstev.  

 
d. Složení pracovní čety 

Vedoucí čety - omítkář  1x 
Omítkář    1x 
Pomocný pracovník   2x 
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e. Časová a finanční rozvaha 
Doba trvání provádění vnitřních omítek je cca 38 dní a předpokládané náklady 

jsou cca 4 142 000,-. 
 
 
 
 
 



40 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

3     SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S ŘEŠENÍM 
DOPRAVNÍCH TRAS 

 
 
 

 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. VERONIKA SLÁNSKÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. VÁCLAV VENKRBEC 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2016     



41 
 

3.1     Úvod do kapitoly  
 Výkresy situací širších vztahů se zabývají řešením dopravních tras při zásobování 
stavby materiálem, případně strojním vybavením. Situace především poukazují na 
kritická místa trasy, jako jsou křižovatky a podjezdy.  
 Výkresy jsou součástí příloh a jsou rozděleny následovně: 
  P1  Dodávka čerstvého betonu 
  P2  Dodávka armatury 
  P3  Dodávka jeřábu 
  P4  Dodávka vrtné soustavy 
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4.1     Úvod do kapitoly  
 Grafické znázornění časového plánování celé stavby je znázorněno 
v samostatných přílohách č. P5 – Časový plán objektový a příloha č. P6 – Nasazení 
pracovníků.  
 Stavba je dělena na následující objekty (objekt SO 01 je dělen dále na etapy): 
  SO 01 Bytový dům 
    Hrubá spodní stavba 
    Hrubá vrchní stavba 
    Zastřešení 
    Dokončovací práce 
  SO 02 Vodovodní přípojka 
  SO 03 Teplovodní přípojka 
  SO 04 Splašková kanalizační přípojka 
  SO 05 Dešťová kanalizační přípojka 
  SO 06 Přípojka elektrické energie – slaboproud 
  SO 07 Přípojka elektrické energie – silnoproud 
  SO 08 Veřejné osvětlení 
  SO 09 Zpevněné plochy 

Z grafu vyplývá, že stavba započne v únoru 2016 a bude ukončena v srpnu 2017. 
Dle počtu pracovníků v jednotlivých etapách byl zhotoven histogram se znázorněním 
nasazení pracovníků v jednotlivých měsících. Největší počet pracovníků vyskytující se 
v jednom měsíci na staveništi bude 51, to je z důvodu překrývání se etap zastřešení a 
dokončovacích prací.  
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5.1     Úvod do kapitoly  
 Grafické znázornění časového a finančního plánování celé stavby je znázorněno 
v samostatné příloze č. P7 – Finanční plán objektový. 
 Z grafu vyplývá, že stavba započne v únoru 2016 a bude ukončena v srpnu 2017. 
Ceny všech objektů kromě SO 01 byly vypočítány dle THU, cena objektu SO 01 byla 
stanovena dle položkového rozpočtu, který je také součástí této práce. Cena dle THU by 
byla značně vyšší a nepřesná.  

Nejvyšší finanční výdaje budou v měsíci lednu 2017 a to z důvodu překrývání se 
etap zastřešení a dokončovacích prací.  
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6.1     Základní informační údaje o stavbě 
Viz Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 

 
 

6.2     Charakteristika staveniště 
Výkresy zařízení staveniště jsou rozděleny na 3 fáze a jsou součástí příloh P8 – 

P10. První fáze zařízení staveniště (výkres č. P8) bude pro zemní práce a piloty. Od 
provádění základové desky až po dokončení hrubé vrchní stavby bude na staveništi 
k dispozici věžový jeřáb na kolejové dráze, ZS pro tuto fázi je znázorněna v příloze č. P9. 
Zařízení staveniště pro dokončovací práce je znázorněn v příloze č. P10.  

Staveniště je situováno v zastavěném území městské části Brno - Bystrc. 
V současné době se v blízkosti do cca 50 m nenachází žádné objekty, pouze bytový dům 
A, z první etapy výstavby.  

K pozemku přiléhá z jižní strany místní komunikace, ze které je možný 
bezproblémový přístup na staveniště. 

Staveniště bude oploceno mobilním kovovým plotem o výšce 2 m (což vyhovuje 
na minimální požadavek 1,8 m). Veškeré staveništní přípojky budou napojeny na 
přípojky zřízené pro novostavbu bytového domu a restaurace.  

Pro provozní a sociální služby budou na staveniště umístěny obytné a sanitární 
kontejnery. Pro kontejnery bude vymezena a zpevněna plocha na jižním okraji staveniště 
(vpravo za vjezdem na staveniště). Zpevněné plochy budou provedeny i pro skladování 
stavebních materiálů a hmot. Některé provedené zpevněné plochy budou v pozdější fázi 
výstavby využity jako podkladní vrstvy místních komunikací a parkovacích ploch.  

 
 

6.3     Objekty zařízení staveniště 
6.3.1  Provozní objekty 

6.3.1.1  Skládky 
Ve fázi provádění zemních prací a pilot bude skládka potřeba pro skladování 

armokošů. Maximální délka armokoše je 15 m. Výměra skladovací plochy je 150 m2. 
Ve fázi provádění základové desky a hrubé vrchní stavby budou na staveništi k 

dispozici skladovací plochy rozmístěny rovnoběžně se staveništní komunikací, celková 
výměra skladovacích ploch je 330 m2. Tyto plochy budou využity především pro 
skladování výztuže, bednění a palet s keramickými tvarovkami.  

Ve fázi dokončovacích prací bude skládka využívána minimálně, ale zpevněná 
plocha je zde zanechána z předchozích fází a to z důvodu budoucího využití v pozdější 
fázi výstavby jako podkladní vrstvy místních komunikací a parkovacích ploch.  

Množství ornice bude cca 212 m3 (s nakypřením 212 * 1,2 = 254,4 m3). Plocha 
pro mezideponie ornice činí 195 m2 a smí být skladována do výšky 1,5 m.  
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6.3.1.2  Sklady 
Jako uzamykatelný sklad pro ruční nářadí, pracovní, ochranné pomůcky a drobný 

materiál bude použit skladovací kontejner se standardními rozměry 2438 x 6058 x 2820 
mm (d x š x v). Velikost dveří kontejneru je 2276 x 2240 mm. Dopravu a umístění 
kontejneru na staveništi zajišťuje jeho pronajímatel. 

 
 
 
 
 
 

Obr. 8 - Skladovací kontejner 
 

6.3.1.3  Oplocení 
Staveniště bude celé ohraničeno mobilním oplocením, Toto mobilní oplocení má 

drátěnou výplň a je vyrobeno ze zinkovaného drátu (šířka 3500 mm, výška 2000 mm). 
Výplň je přivařená do obvodového rámu. Oplocení je uloženo do recyklovaných patek. 
Na jižní straně staveniště bude uzamykatelná brána.  

 
6.3.1.4  Staveništní komunikace a parkování 

Hlavní staveništní komunikace je dvouproudová se šířkou 6 m a bude provedena 
z těchto vrstev:  Štěrk   100 mm 

   Makadam  150 mm 
   Upravený terén 
Parkování osobních automobilů je možné na odstavných stáních vpravo při vjezdu 

na staveniště. Plochy pro odstavení stavebních strojů a automobilů jsou situovány 
v západní části staveniště při obratišti.  

Před vjezdem na staveniště bude osazena tabulka s nápisem „Zákaz vstupu na 
staveniště“. Při vjezdu na staveniště bude rychlost na vnitrostaveništní komunikaci 
omezena na 10 km/hod. U výjezdu ze staveniště bude osazena tabulka s nápisem „Pozor. 
Výjezd vozidel stavby“.  
 

6.3.2  Výrobní objekty 
6.3.2.1  Věžový kolejový jeřáb 

Vertikální doprava bude zajištěna věžovým jeřábem na kolejové dráze MB 1043. 
Jedná se o jeřáb s dosahem 32 m, s nosností na špičce 4,0 t. 

Stavební věžový jeřáb MB 1043 je jeřáb s pevnou věží a otočným výložníkem a 
protivýložníkem bude provozován jako pojízdný na dráze o rozchodu kolejí 6 m. Výška 
zdvihu je variabilní dle počtu namontovaných dílů věže o výšce 3 m. Délka výložníku je 
32 m. Jeřáb se montuje autojeřábem. Věž jeřábu se zvyšuje vlastním hydraulickým 
šplhadlem.  
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Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným 
vypínačem ve vypnuté poloze jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D". 

Budou dodrženy předepsané odstupy jeřábu (viz výkresy zařízení staveniště). 
Minimální vzdálenost jeřábu od stavebního výkopu je 0,6 m (návrh 0,8 m). Nadzemní 
vedení elektrické energie se v blízkosti jeřábu nenachází.  

 
 

Obr. 9 - Jeřáb 
 

6.3.2.2  Úprava výztuže 
Úpravy výztuže základů, stropů, nosných stěn a sloupů budou připravovány na 

vlastní zpevněné ploše, případně při dostatku místa na skladovacích plochách, bude 
úprava výztuže provedena na místě jejího skladování.  

 
6.3.2.3  Zásobníky sypkých hmot 

Ve fázích provádění hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací bude na staveniště 
umístěno silo 12 m3, pro uskladnění sypkých hmot. Pro zásobník bude zbudována 
zpevněná plocha o ploše 9 m2.  
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6.3.3  Sociálně správní objekty 
6.3.3.1  Kanceláře 

Pro potřeby administrativy budou na staveništi umístěny dva obytné kontejnery, 
které budou umístěny na zpevněnou plochu vpravo za vjezdem na staveniště. Součástí 
těchto kontejnerů jsou venkovní zásuvky pro napojení kontejneru 380/32 A, osvětlení 
dvěma zářivkovými svítidly 1x36 W, přímotop o příkonu 2 kW, zásuvky 230 V, 
rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a proudových chráničů. Dopravu a 
umístění na staveniště zajišťuje pronajímatel kontejnerů. Rozměry kanceláří jsou 2438 x 
6058 x 2820 mm (d x š x v). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 10 - Kancelář 
 

6.3.3.2  Sociální zařízení 
Ve fázi provádění zemních prací a pilot se bude na staveništi pohybovat 

maximálně 45 pracovníků, v ostatních fází bude na staveništi počítáno s výskytem 
maximálně 51 pracovníků, proto jsou navrženy 2 kontejnery pro hygienické zázemí.  

Hygienické zázemí bude zajištěno sanitárním kontejnerem Pegas container typ 
2/S, který obsahuje 2 x sprchu, 2 x pisoár, 5 x umyvadlo a 2 x kabina WC. Jejich součástí 
jsou i venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, osvětlení dvěma 
zářivkovými svítidly 1x36W, 2 x přímotop o příkonu 2 kW a 1 kW, ohřívač vody 2 kW, 
rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a proudových chráničů. Sanitární 
kontejner bude umístěn vpravo za vjezdem na staveniště. Rozměry kontejneru jsou 2438 
x 6058 x 2820 mm (d x š x v). 

Podmínky pro sociální zázemí zaměstnanců: 
 - WC:   2 sedadla a 2 pisoáry na 11 – 50 mužů    

- sprchy:  2 sprchy pro 30 zaměstnanců     
- umyvadla:  2 umyvadla pro 20 zaměstnanců   
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Obr. 11 – Hygienické zázemí 

 
Šatny budou zajištěny dvěma obytnými kontejnery Pegas conteiner typ 1/0, které 

budou umístěny na zpevněnou plochu situovanou vpravo za vjezdem na staveniště. 
Součástí těchto kontejnerů jsou venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, 
osvětlení dvěma zářivkovými svítidly 1x36W, přímotop o příkonu 2 kW, rozvaděčová 
skříň s odpovídajícím množstvím jističů a proudových chráničů. Rozměry kontejneru 
jsou 2438 x 6058 x 2820 mm (d x š x v). 

Na jednoho pracovníka má připadnout 1,25 m2 podlahové plochy. Plocha 
kontejneru je 14,8 m2. Potřeby počtu kontejnerů s funkcí šatny je dáno následovně: 

 
Tab. 3 - Šatny 

Fáze výstavby Počet 

pracovníků  

Potřebná podlahová 

plocha  

Počet kontejnerů - 

šatna 

Zemní práce a 

piloty 

45 45 * 1,25 = 56,3 m2 56,3 : 14,8 = 4 ks 

Zákl. deska a hrubá 

vrchní stavba 

51 51 * 1,25 = 63,8 m2 63,8 : 14,8 = 5 ks 

Dokončovací práce 51 51 * 1,25 = 63,8 m2 63,8 : 14,8 = 5 ks 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 12 - Šatna 
 

6.3.3.3  Řazení obytných kontejnerů 
Obytné kontejnery budou na staveništi řazeny vedle sebe a ve dvou řadách nad 

sebou. Horní řada kontejnerů bude opatřena kovovou podlážkou se zábradlím výšky 1 
m.  
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B1 – kancelář stavbyvedoucího  
B2 – kancelář pro personál 
B3 – šatna 
B4 – umývárna a WC 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 13 - Schéma řazení obytných kontejnerů (pohled) – fáze zemní práce a 
piloty 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 14 – Schéma řazení obytných kontejnerů (pohled) – fáze hrubá vrchní 
stavba a dokončovací práce 

 
 
6.4    Zdroje pro stavbu 

Zařízení staveniště vyžaduje rozvod elektrické energie, kanalizace a vody. 
Přípojky pro staveniště budou provedeny z již zhotovených přípojek pro stavbu Bytového 
domu. Dočasná pojistná skříň s elektroměrem bude osazena před objektem B5 a společně 
s ní zde bude umístěn i staveništní rozvaděč. K rozvaděči budou napojeny podružné 
rozvaděče, dočasné přípojky elektrické energie pro stavební stroje, obytné a sociální 
kontejnery.  

Přípojky budou vedeny v zemi a v místě křížení se staveništní komunikací budou 
vedeny v chráničce. 

Vodoměr bude osazen na východní straně staveniště a odtud se povede přípojka 
pro sanitární kontejner, odběrné místo pro ošetřování čerstvého betonu.  

Veškeré trasy vedení staveništních rozvodů jsou zakresleny ve výkresech zařízení 
staveniště. 
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6.4.1  Elektrická energie 
Ve výpočtu zdánlivého příkonu je ošetřena doba, ve které je předpoklad největšího 

odběru elektrické energie, a to v době provádění HVS. 
Hlavní staveništní rozvaděč (HSR) se nachází v místě připojení na stávající vedení 

elektrické energie. Vedlejší staveništní rozvaděč (VSR) je umístěn v blízkosti jeřábu.  
 

Tab. 4 - P1- Výkon elektomotorů 

Popis zařízení 

Příkon 

zařízení 

[kW] 

Počet 

zařízení 

[ks] 

Celkový 

příkon 

[kW] 

Věžový jeřáb MB 1043 65,5 1 65,5 

Ponorný vibrátor  2,3 2 4,6 

Plovoucí vibrační lišta  0,81 1 0,81 

Svářečka 6,5 1 6,5 

Ohřívač vody v sanitárním kontejneru 2 3 6 

Vytápění v sanitárním kontejneru 3 7 21 

Vytápění obytného kontejneru 2 2 4 

Silo  1,5 1 1,5 

Stavební výtah  7,5 1 7,5 

P1= 117,41 

 
Tab. 5 - P2- Výkon osvětlení vnitřních prostor 

Osvětlení obytného kontejneru 0,072 2 0,144 

Osvětlení sanitárního kontejneru 0,072 7 0,504 

Osvětlení vnitřních prostor hrubé 

stavby 

Metalhalogenidový reflektorem  

0,25 5 1,25 

P2= 1,90 

 
Tab. 6 - P3- Výkon venkovního osvětlení 

Druh osvětlení 
Příkon 

[kW/m2] 

Osvětlená 

plocha 

staveniště [m2] 

Celkový příkon 

[kW] 

Osvětlení staveniště 0,25 7696 19,2 

P3= 19,24 

Zdánlivý příkon: 
β1 = 0,55   - jeden mechanizační prostředek 
β2 = 0,7 – 0,9   - koeficient vnitřního osvětlení 
β3 = 0,9 – 1,00 - koeficient vnějšího osvětlení 
tgφ1 = 1,32  - fázový posun 
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tgφ2 = tgφ3 = 0,0 - fázový posun 
 
S= 

1,1���1. �1 + �2. �2 + �3. �3
� + ��1. �1. ��1 + �2. �2. ��2 + �3. �3. ��3
² = 
=1,1*
��0,55 ∗ 117,41 + 0,8 ∗ 1,90 + 0,95 ∗ 19,24
� + �0,55 ∗ 117,41 ∗ 1,32 + 0,8 ∗ 1,90 ∗ 0,00 + 0,95 ∗ 19,24 ∗ 0,00
² 
 =131,93 kW 

 

6.4.2  Potřeba vody pro staveništní provoz 
Ve výpočtu spotřeby vody je uvažováno s dobou největšího předpokládaného 

odběru vody. 
Výpočet je proveden pro jednu pracovní směnu. 

Tab. 7 – Potřeba vody 

 Celkem vody [l] kn 

Qa – provozní potřeby   

Ošetřování čerstvého betonu – 2351 m3 betonových 

konstrukcí za 97 dní, cca 24 m3/den (střední norma = 

200 l)  

24*200=4800 1,5 

Zdění z tvárnic    

Qb – sociální účely  

Sanitární kontejnery – sprchy na 51 

zaměstnanců/směnu (střední norma = 45 l) 
51*45=2295 2,7 

 
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy 1,5, pro sociálně 
hygienické potřeby 2,7) 
 

Qn = 
���.��
�.����

= !"��∗#,$%��&$∗�,'
".����

 = 0,47 l/s 

Dle potřeby vody je navržena jmenovitá světlost potrubí 25 mm. 
Požární voda bude v případě potřeby zajištěna požárním hydrantem na přilehlé 

ulici. 
 

6.4.3  Kanalizace  
Potrubí kanalizace pro potřeby ZS bude průměru DN 100.  

 
 

6.5     Budování a likvidace zařízení staveniště 
6.5.1  Budování 

Pro potřeby staveniště budou zbudovány zpevněné plochy - hlavní staveništní 
komunikace, plochy pro umístění obytných, sanitárních a skladovacích kontejnerů, 
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skladovací plochy výztuže, bednění a kusového staviva a jeden věžový jeřáb s kolejovou 
dráhou. 

Pro sociální, správní a skladovací účely budou na staveniště umístěny kontejnery 
- sklady, kanceláře, šatny a sanitární kontejner. K sanitárnímu kontejneru a ke kancelářím 
budou provedeny přípojky kanalizace, vody a elektrické energie. Staveništní rozvaděč a 
pojistná skříň s elektroměrem budou umístěny před objektem B5, Vodoměr bude osazen 
na východní straně staveniště, osazen na vodovodní přípojce. Kolem staveniště bude 
postaven plot z mobilních plotových dílců o výšce 2 m s uzamykatelnou bránou. 

Věžový jeřáb bude montován pomocí autojeřábu. 
 

6.5.2  Likvidace 
Veškeré obytné, sanitární a skladovací kontejnery budou odstraněny. Veškerá 

mechanizace bude před rozebráním části zpevněných ploch odvezena. Některé z 
provedených zpevněných ploch budou využity jako podkladní vrstvy později 
prováděných finálních ploch.  

Dočasné staveništní rozvody energií a kanalizace budou odstraněny. Nakonec se 
provede demontáž a odvoz dílců oplocení staveniště. 

Mezideponie ornice umístěná na jižní straně staveniště bude rozprostřena a 
zarovná se tak terén pozemku. 
 
 

6.6     Koncepce vertikální dopravy 
Pro výstavbu bude vyžadována doprava kusového stavebního materiálu na 

paletách, betonové směsi a drobného stavebního materiálu do jednotlivých pater 
bytového domu. 

Materiál bude dopravován pomocí věžového jeřábu a stavebního výtahu. Čerstvý 
beton bude dopravován čerpadlem na beton. Veškerá vykládka bude probíhat pouze ze 
staveništních komunikací. 

Pro práce dokončovací budou k dispozici 2 stavební výtahy a pro hrubou vrchní 
stavbu pouze jeden.  
 
 

6.7     BOZP 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány: 

- ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

- nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí  
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- nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
Před započetím stavebních prací budou všichni pracovníci o bezpečnosti práce 

proškoleni. Dále budou povinni při práci používat předepsané osobní ochranné pomůcky. 
 
 

6.8     Vliv na životní prostředí 
Po celou dobu provádění stavebních prací bude zajišťován úklid staveniště a jeho 

okolí tak, aby nedošlo ke znečištění komunikací a tím i ke zvýšení prašnosti v blízkém 
okolí staveniště. Vymývání autodomíchávačů je na staveništi kvůli následnému 
znečištění staveništní komunikace zakázáno. 

Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístěny: 
- kontejnery na směsný komunální odpad 
- kontejnery na tříděný odpad - plasty, papír, kovy a sklo 
- mycí linka na podvozky vozidel 
V případě potřeby odvozu kontejnerů s odpady bude zabezpečena specializovaná 

firma. Při dodávkách prací zajištěnými třetími stranami budou veškeré odpady vzniklé 
předmětnou činností těchto subdodavatelů jimi odstraněny. Tato podmínka bude ošetřena 
i ve smlouvě o dílo se subdodavatelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

7     ČASOVÝ PLÁN OBJEKTU SO 01 
 

 
 

 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. VERONIKA SLÁNSKÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. VÁCLAV VENKRBEC 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2016     



58 
 

7.1     Úvod do kapitoly  
 Podrobné grafické znázornění časového plánování hlavního stavebního objektu 
SO 01 je znázorněn v samostatné příloze č. P11 – Časový plán objektu SO 01 – 
Harmonogram. Přikládám i technologický normál, který slouží k znázornění výpočtu 
délky trvání jednotlivých prací a je také samostatnou přílohou č. P12 – Časový plán 
objektu SO 01 – Technologický normál.  
 Jako podklad posloužil položkový rozpočet, který je také součástí této práce.  
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8.1     Obecné informace o stavbě  
8.1.1  Obecné informace o stavbě 

Název stavby:  Panoráma nad přehradou při ul. Kachlíkova, Brno – 
Bystrc, Bytový dům B a Restaurace C 

Místo stavby:  Adresa: Nad Přehradou č.p. 1, 3, 5, 7, 9; Brno – 
Bystrc, 635 00 
Katastrální území: Bystrc 
Parcelní čísla pozemků: 1931/195, 1931/116, 
1931/196, 1931/197, 1931/175, 1931/198, 
1931/199, 1931/200, 1931/194, 1931/283, 6211/34, 
6211/31, 6211/33, 6211/32, 6211/30, 6211/19, 
6211/29, 6211/28, 6211/27, 6211/5, 6211/22, 
6211/7, 6211/26 

Předmět dokumentace:  Novostavba bytového domu a restaurace 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu a restaurace. Půdorys 
bytového domu je obdélníkový a je dále dělen na 5 vstupů ve čtyřech nadzemních 
podlažích. 

Součástí bytového domu je i podzemní podlaží, ve kterém se nachází hromadné 
garáže, technická místnost, kočárkárna a sklepní kóje. Objekt je situován svými delšími 
stranami na severovýchod a na jihozápad. 

Restaurace je situována na severozápadní straně komplexu. Půdorys restaurace je 
půlkruhový a nachází se v úrovni 1PP bytového domu, pozemek je ale svažitý, proto 
upravený terén kopíruje úroveň podlahy na straně restaurace. 
 

8.1.2  Obecné informace o procesu 

Předmětem technologického předpisu je pilotové založení bytového domu B a 
přilehlé restaurace C (objekt SO 01). 

Hlubinné založení bude na vrtaných železobetonových pilotách o průměrech 630 
a 900 mm. Délky pilot jsou různé od 4 do 15 m. Vrty pro piloty budou paženy ocelovými 
pažnicemi. Na hlavách pilot je navržena navazující železobetonová deska.  

U pilot v prostoru restaurace dojde k tzv. hluchému vrtání. K hluchému vrtání 
dojde i u snížených pilot pod deskou objektu B. 

Na betonáž pilot je navržen beton třídy C 25/30, XA2, S4. Pro vyztužení pilot 
budou použity armokoše z betonářské oceli B 500 B.   

Armokoše pilot jsou navrženy s přesahem výztuže do navazující železobetonové 
desky resp. pasů. Délka přesahu výztuže je 200 mm. 

Z geologického průzkumu byly zjištěny tyto vrstvy podloží: 
Jílovitá hlína (tuhá až pevná, vysoce plastická) 

  Zajílované suťové štěrky s hrubým pískem (výplň tuhá až pevná) 
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  Eluvium skalního podloží, zcela rozložená vyvřelina 
 
 

8.2     Výkaz materiálu 
8.2.1  Výkaz materiálu 

Beton C 25/30, XA2, S4 
Tab. 8 - Beton  

Ozn. Průměr piloty [m] Délka pilot 
celkem [m] 

Objem 
[m3] 

Celkový objem vč. ztrát 
10% [m3]  

P1 0,630 686 214 235 
P2 0,900 218 139 153 

        Objem celkem: 388 m3 
 
Betonářská výztuž – armokoše 
Ocelové pruty pro zhotovení armokošů jsou z oceli B 500 B, profily prutů jsou 8, 

12, 14, 16. Vždy dle typu armokoše. Přesné rozměry a specifikace prutů viz projektová 
dokumentace.  

Tab. 9 - Armokoše 
Typ Délka 

piloty 
[m] 

Průměr 
piloty 
[m] 

Typ 
armokoše 

Počet 
ks 

Délka 
celkem 
[m] 

Hmotnost 
[kg] 

Hmotnost 
celkem 
[kg] 

Hmotnost 
celkem vč. ztrát 
10% [kg] 

I. 4 630 A 18 72 69,7 1254,6 1380,1 
II. 7 630 B 14 98 119,7 1675,8 1843,4 
III. 8 630 B 16 128 136,8 2188,8 2407,7 
IV. 9 630 B 12 108 153,9 1846,8 2031,5 
V. 10 630 B 16 160 171,0 2736,0 3009,6 
VI. 12 630 B 10 120 205,2 2052,0 2257,2 
VII. 14 900 C 7 98 374,7 2622,9 2885,2 
VIII.  15 900 C 8 120 401,4 3211,2 3532,3 

        Hmotnost celkem: 19347,0 kg 
  

Doplňkový materiál 
 Horních 100 mm některých pilot (dle PD) budou betonovány do kruhového 
bednění z tenkého plechu (3 mm) připevněného dráty. Těchto pilot je 40 ks všechny s 
průměrem 630 mm, tzn. celková potřebná plocha bednění je 7,9 m2, s 10 % ztratným je 
to 8,7 m2. 
 Pro provedení pilot bude třeba i vázacích drátů pro spojení armatury a distančních 
kroužků k zabezpečení krytí výztuže.  
 Umístění distančních kroužků bude vždy v počtu 3 ks v jedné výškové úrovni 
každé 2 m délky piloty. Celkový počet je tedy cca 1400 ks. 
 
8.2.2  Doprava materiálu 
8.2.2.1  Primární doprava 
 Armokoše budou na staveniště dovezeny nákladním automobilem Iveco 
Eurocargo ML 190EL 30 s bočnicovým návěsem Fliegl a to z armovny v Králově Poli 
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(vzdálenost cca 10 km). Armokoše délek 7 m a více se dopraví ve více částech a poté 
budou na staveništi svařeny do požadovaných délek.  

Čerstvý beton bude na staveniště dovezen autodomíchávačem Tatra 815 
s nástavbou Liebherr (objem 5 m3) z betonárny v Horních Heršpicích, která je vzdálena 
od staveniště cca 17 km. Dojezdová doba je cca 20 minut.  

Doplňkový stavební materiál je na staveniště dopravován pomocí osobního 
automobilu popřípadě pomocí dodávky. 

 
8.2.2.2  Sekundární doprava  
 Hotové armokoše budou do vrtu ukládány pomocí rypadlo-nakladače a vrtné 
soupravy. 

Do vyvrtaných a zapažených děr bude čerstvý beton ukládán skluzem přímo 
z autodomíchávače pomocí žlabu, případně pomocí sypákové roury.  

Doplňkový materiál je na staveništi skládán ručně nebo za použití vhodné 
mechanizace.  

 
8.2.3  Skladování materiálu 

Armokoše budou na staveništi skladovány na zpevněné a odvodněné ploše na 
dřevěných hranolech průřezu 150 x 150 mm v ležaté poloze se zajištěním proti převalení 
dřevěným klínem. Každý armokoš musí mít svůj identifikační štítek.  

Doplňkový materiál bude uskladněn v uzamykatelných kontejnerech.  
 
 

8.3     Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhne mezi subdodavatelem a hlavním dodavatelem 

stavby. V této fázi výstavby jsou již dokončeny zemní práce.  
Záznam o převzetí pracoviště bude zapsán do stavebního deníku a s tímto se i 

kontroluje správnost provedení zemních prací. To znamená, že musí být dokončen výkop 
stavební jámy a jeho dno musí být na projektované úrovni. Jáma musí být odvodněna a 
její dno zpevněno pro pojezd vrtací soupravy. 

Při převzetí pracoviště se předá i potřebná projektová dokumentace a pevný 
výškový bod.  

Zhotoviteli pilot bude předáno i základní směrové a výškové vytyčení stavby – 
modulové osy stavby, středy jednotlivých pilot a úroveň 0,000.  

 
 

8.4     Pracovní podmínky 
8.4.1  Klimatické podmínky  

Pokud teplota venkovního prostředí přesáhne hodnoty +5 °C nebo +30 °C práce 
budou probíhat za speciálních podmínek nebo budou přerušeny. Rychlost větru nesmí 
přesáhnout 11 m/s. Piloty budou prováděny pravděpodobně v letních měsících, nejsou 
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proto nutná opatření pro betonování v zimě. V případě trvalého deště budou betonářské 
práce přerušeny až do doby zlepšení pracovních podmínek.  

 

8.4.2  Vybavenost staveniště  
Příjezd na staveniště je možný po zpevněné příjezdové komunikaci. Na nově 

trvale zřízenou přípojku vody bude napojena dočasná přípojka pro zařízení staveniště. Na 
ní bude nainstalován dočasný vodoměr. Elektrická přípojka zařízení staveniště bude také 
napojena na nově trvale zřízenou přípojku elektrické energie (220/380 V). Osvětlení bude 
zajištěno denním osvětlení. Případně bude provedeno dosvícení pomocí přenosných 
montážních lamp o vysoké svítivosti. 

Na staveništi je umístěno hygienické zařízení pro pracovníky, sklady nářadí, 
kanceláře, atd. a (viz výkres zařízení staveniště). 

 

8.4.3  Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámení s BOZP a musí používat osobní ochranné 

pracovní pomůcky. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci v oboru a před zahájením 
musí být seznámeni s pracovním postupem pro práci, kterou budou provádět. O školení 
pracovníku bude proveden zápis do stavebního deníku a toto školení bude stvrzeno 
podpisy proškolených pracovníků.  

V rámci instruktáže pracovníků bude probíhat i seznámení s umístěním přípojek 
a vypínačů. Instruktáž provede stavbyvedoucí, případně jím pověřená osoba.  
 
 

8.5     Personální obsazení 
Pracovní stroje a nástroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a 

řádně proškolení. V případě nutnosti se budou prokazovat osvědčením o kvalifikaci, 
strojními průkazy, výučními listy, atd.  

Zhotovení pilot budou provádět tito pracovníci:  
1x vedoucí čety (vyučen v oboru betonář)  
1x vazač (proškolen železář, provádí vázání výztuže) 
1x betonář (proškolen a zaučen betonář či stavební dělník, který 

provádí betonářské práce) 
2x svářeč (vyučen v oboru svářeč, provádí svařování výztuže) 
1x tesař (vyučen v oboru tesař, provádí montáž a demontáž bednění) 
1x pomocný pracovník (proškolen a zaučen stavební dělník) 
1x obsluha autodomíchavače (proškolený pracovník s ŘP skupiny C a 

se strojním průkazem) 
1x obsluha vrtné soustavy (proškolený pracovník s ŘP a se strojním 

průkazem) 
1x obsluha rýpadlo-nakladače (proškolený pracovník s ŘP a se 

strojním průkazem) 
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1x řidič nákladního automobilu (proškolený pracovník s ŘP skupiny 
C) 

1x geodet (středoškolské vzdělání s maturitou, ověření pro provádění 
geodetických prací) 

Počet dělnických pracovníků: 7, počet řidičů: 4, počet pracovníků celkem: 
12x 

 
 

8.6     Stroje a pracovní pomůcky 
8.6 1  Velké stroje  

- Autodomíchávač Mercedes Benz Actros s nástavbou Schwing Stetter AM 6 C 
(objem 5 m3) 

- Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190 EL 30 s bočnicovým návěsem 
Fliegl 

- Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
- Vrtná souprava BAUER BG 25 
- Podvalník Goldhofer STZ-L4 

 

8.6.2  Nářadí  
- Bourací kladivo Makita HM 1214 C, svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2, 

pákové kleště, ohýbačka, stříhačka, ruční nebo okružní pila 
 

8.6.3  Měřicí technika  
- Vodováha, pásmo, skládací metr, nivelační přístroj, nivelační lať, olovnice, 

vytyčovací sprej 
 

8.6.4  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv, pevná obuv s kovovou špičkou, ochranné rukavice, přilba, reflexní 

vesta, brýle, ohnivzdorné vybavení, chrániče sluchu 
 

 

8.7     Pracovní postup 
8.7.1  Vytyčení polohy 

Vrtání pilot bude prováděno ze spodní hrany podkladního betonu pod základovou 
deskou. Tato pilotovací plošina bude zpevněna vrstvou nesoudržného hutněného 
materiálu min. tl. 300 mm. Je nutné provést dostatečné zhutnění zemní pláně (Edef,2 = 40 
MPa). 

Geodet vytyčí polohu objektu a všech pilot pomocí měřící techniky. Dle tohoto 
zaměření stavební dělníci zhotoví vyměřovací lavičky, které budou opatřeny zářezy 
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v místě os budoucího objektu a pilot. Je nutné, aby lavičky byly zhotoveny dostatečně 
stabilní proti působení větru. Vytyčovací lavičky budou sloužit i jako zábradlí.  

Poloha vrtu se vytyčí tak, že se natáhne provázek mezi jednotlivými lavičkami. 
V místě křížení provázku se spustí olovnice určující střed vrtu, ten bude vyznačen 
barevným sprejem pomocí kříže a kruhu o poloměru 630 mm (respektive 900 mm) 
vyznačující obvod piloty. Dále se vynesou 4 body ve stejné vzdálenosti od středu budoucí 
piloty a vyznačí se dřevěnými kolíky. Tato vzdálenost bude neustále přeměřována.  

 

8.7.2  Příprava vrtné soupravy 
Po příjezdu vrtné soupravy na staveniště pomocí podvalníku bude vrtná souprava 

uvedena do provozu strojníkem. Poté souprava sjede z podvalníku a najede do stavební 
jámy. V místě určení vrtu piloty uvede strojník vrtnou věž do svislé polohy a souprava je 
tak připravena.  

 

8.7.3  Hloubení vrtu 
Vrtací zařízení musí být před zahájením vrtných prací umístěno přesně nad křížem 

značící střed piloty. Vrtací zařízení musí být ve svislé poloze, což je kontrolováno jak 
před započetím prací, tak i po navrtání prvního metru.  

Postup pilotáže je znázorněn v samostatné příloze – P18 Schéma postupu pilotáže.  
Na vyznačeném místě proběhne vrt piloty. Jedná se o rotační vrtání s použitím 

ocelových spojovatelných výpažnic a vrtné nádoby. Hloubka hluchého vrtání je uvedena 
v PD. 

Nejprve bude zavrtána výpažnice do takové hloubky, aby se udržela ve svislé 
poloze. Předpoklad je zavrtání asi 2 m výpažnice nebo dle uvážení strojníka. Po prvním 
vrtu se výpažnice odpojí od adaptéru, na kterém byla výpažnice pevně připojena. 
Následuje vyvrtání zeminy uvnitř výpažnice vrtnou nádobou. Po naplnění se nádoba 
vysune z výpažnice a zemina bude vysypána mimo vrt pomocí odklopné části vrtné 
nádoby. Po tomto se nádoba vsune zpět do výpažnice a vrtá se tímto způsobem až ke 
spodní hraně výpažnice.  

Po dosažení stejné úrovně výpažnice vrtné nádoby se výpažnice zavrtá níže a cca 
další 2 m. Následuje opět odtěžení zeminy uvnitř výpažnice do vrtné nádoby vysypání 
zeminy mimo vrt.  

Odtěžená zemina bude průběžně odvážena na skládku.  
 

8.7.4  Osazení armokošů 
Armokoše budou na staveniště dovezeny ve dvou kusech a poté budou svařeny 

na požadovanou délku. Po dosažení požadované hloubky vrtu bude do výpažnice vložen 
připravený armokoš. Vkládání proběhne pomocí vrtné soupravy. Nejdříve se armokoš 
upevní vázacím popruhem k hlavici a zvedáním se uvede do svislé polohy nad vrt, do 
nějž se poté spustí.  
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Je důležité neopomenout osazení armokoše distančními kroužky pro zajištění 
požadovaného krytí výztuže. Armokoše pilot jsou navrženy s přesahem do navazujících 
železobetonových pasů resp. desky. Délka přesahu výztuže je 200 mm.   
 

8.7.5  Betonáž piloty 
Po osazení armokoše se do výpažnice nalije beton z autodomíchavače pomocí 

žlabu na vyústění z bubnu stroje, případně pomocí sypákové roury. Horních 100 mm 
některých pilot (dle PD) budou betonovány do bednění. U pilot s hluchým vrtáním větším 
než 400 mm je nutné provést přebetonování hlav pilot. Beton pilot se nehutní, 
předpokládá se zhutnění samospádem.  

Z každé dodávky čerstvého betonu pro piloty bude odebrán vzorek a bude 
provedena zkouška sednutí kužele pro zjištění konzistence čerstvého betonu a dále se 
zhotoví zkušební kostky, které budou uloženy na staveništi.  

 

8.7.6  Vytažení výpažnice 
Po zalití vrtu betonem se připevní zavrtaná výpažnice k adaptéru a za točivého 

pohybu se vysune z vrtu. Následuje přesun vrtné soupravy k dalšímu vrtu.  
Na konci pracovní směny bude vrtná věž sklopena do ležaté polohy a vrtná 

souprava bude zaparkována na odstavném stání na západní straně staveniště.  
Práce mohou být ukončeny až po provedení piloty, tedy po zalití a vytažení 

výpažnice.  
 

8.7.7  Úprava hlavy piloty 
Po provedení výkopů pro ŽB desku se přebetonovaná hlava piloty odbourá až na 

základovou spáru, to bude provedeno pomocí bouracího kladiva.  
 

8.8     Jakost a kontrola 
Kontrola kvality je detailněji popsána v Kontrolním a zkušebním plánu pro 

provedení vrtaných ŽB pilot, který je součástí diplomové práce. 
 

8.8.1  Vstupní kontrola  
 Při vstupní kontrole se dbá především na projektovou dokumentaci, vstupní 
materiály, připravenost pracoviště a kontrolu mechanizace a způsobilost pracovníků. Na 
vstupní kontrole se podílí stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, ale i statik. 
 

8.8.2  Mezioperační kontrola  
V rámci mezioperační kontroly je nutné dohlédnout na správné osové vzdálenosti 

a rozměry vytyčení pilot. 
U čerstvého betonu se zkontroluje stupeň konzistence (zkouška sednutí kužele) a 

překontrolují se i parametry na dodacím listu z betonárny. Ze zkušebního odběru se 
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provede zkušební krychle o rozměrech 150 x 150 x 150 mm, která bude po celou dobu 
uschována na staveništi. 

V rámci kontroly výztuže je nutné zjistit, zda je bez nečistot a mastných skvrn, 
jsou-li armokoše správně spojeny (tvar a rozměr) a jsou-li správně osazeny distanční 
prvky.  

Při betonáži je nutné dohlížet na správnou výšku shozu (neměla by překročit 1,5 
m).   

Tyto kontroly provádí stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, statik, 
případně i geodet. 

 

8.8.3  Výstupní kontrola  
Výstupní kontrola bude probíhat vždy po dokončení každé piloty a poté i po 

dokončení všech pilot.  
Po dokončení prací se provede kontrola polohového umístění pilot, jejich svislost, 

výšky hlav a délky armokošů.  
Nedílnou součástí výstupní kontroly je i provedení statických a dynamických 

zkoušek pevnosti.  
Výsledky všech kontrol a zkoušek budou zapsány do stavebního deníku.  
Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, statik, 

geodet.  
 
 

8.9     Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, budou povinně nosit osobní 

ochranné pracovní pomůcky jako je pracovní oděv, pevná obuv s kovovou špičkou, 
ochranné rukavice, přilba, reflexní vesta, brýle, ohnivzdorné vybavení a chrániče sluchu, 
bez těchto pravidel nesmí pracovník vstoupit na staveniště.  

V průběhu realizace pilotových základů je nutné dodržovat vymezení ploch 
určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno 
pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. Při pracích za snížení viditelnosti musí být 
zajištěno dostatečné osvětlení.  

O provedeném školení o BOZP bude proveden zápis do stavebního deníku. 
BOZP bude dodržováno dle: 

Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

  
Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí  
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Nařízení vlády 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 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí  

 
Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  

 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci)  

 
 

8.10     Ekologie a nakládání s odpady 
Při provádění prací (opakovanou stavební činností) dochází k přechodnému 

zatížení životního prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit 
požadavkům zákonů a souvisejících předpisů, zejména: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí  
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
- vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 
hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením doby 
provozu strojů jen na dobu nezbytnou, vypínáním motorů strojů při přerušení provozu, 
atd. 

Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu s plánem odpadového 
hospodářství obce. Zásadně musí být dodrženy podmínky zák. č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Během výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit znečištění půdy 
popřípadě podzemní vody. 

Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před 
najetím na veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné 
znečištění komunikací bude okamžitě odstraněno. Spalování odpadních látek a obalů 
v otevřeném ohništi není dovoleno. 
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Na staveništi budou umístěny kontejnery s tříděným odpadem a kontejner na 
směsný komunální odpad.  

Při provádění pilot budou na staveništi vznikat tyto odpady: 
 

Tab. 10 - Odpady 
ČÍSLO N (O) NÁZEV ZPŮSOB 

LIKVIDACE 
130206 N Provozní kapaliny Chemická likvidace 
170101 O Beton Skládka 
170201 O Dřevo Použití na topení 
170201 O Znečištěné dřevo Skládka 
170405 O Ocel Skládka 
170407 O Plech Recyklace 
170504 O Zemina Skládka 

Legenda:  O - ostatní odpad   
N - nebezpečný odpad 
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9.1     Obecné informace o stavbě  
9.1.1  Obecné informace o stavbě 

Obecné informace o stavbě jsou popsány v kapitole č. 8.1.1.  

9.1.2  Obecné informace o procesu 

Předmětem technologického předpisu je založení bytového domu B a přilehlé 
restaurace C (objekt SO 01) technologií „bílé vany“. Pilotové založení je řešení 
v samostatném technologickém předpise (kapitola č. 8.). 

Bílá vana je odborný název používaný pro základovou vanu z monolitického 
železobetonu, u které jako ochrana proti pronikání vody a vlhkosti z podloží slouží pouze 
vlastní hmota betonové konstrukce. 

Na hlavách pilot je navržena navazující železobetonová deska tl. 300 mm.  
Součástí železobetonové desky jsou pod jihovýchodní a severovýchodní 

obvodovou stěnou a pod obvodovou stěnou restaurace železobetonové základové pasy 
uložené na pilotách. 

Základová deska je v místech uložení na piloty zesílena. Součástí základové desky 
jsou protahovací šachty elektro, vodoměrná šachta a vstupní šachta přípojky teplovodu. 

Železobetonová základová deska i pasy budou prováděny vždy na vrstvu 
podkladního betonu tl. 100 mm a štěrkopískového podsypu tl. 300 mm (v některých 
místech pouze tl. 150 mm – viz projektová dokumentace).   

Na betonáž konstrukce bílé vany je navržen beton třídy C 25/30, XC4, XD2, XF1, 
XA1 S3, jedná se o beton odolný vůči pronikání vody (tzv. vodonepropustný beton). 
Z důvodu zajištění ještě větší vodonepropustnosti bude použita krystalizační přísada. Pro 
vyztužení konstrukce bude použita ocel B 500 B.  

Armokoše pilot jsou navrženy s přesahem výztuže do navazující železobetonové 
desky resp. pasů. Délka přesahu výztuže je 200 mm. 

Bednění bude použito systémové Doka a to oboustranné na základové stěny bílé 
vany.  
 
 

9.2     Výkaz materiálu 
9.2.1  Výkaz materiálu 

Štěrkopískový podsyp 
Tab. 11 – Štěrkopískový podsyp 

Plocha [m2] Tloušťka [m] Objem [m3] Objem nezhutněný (+20%)  [m3] 
1679,4 0,3 503,8 604,6 
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Podkladní beton C 12/15, X0, S3 
Tab. 12 – Podkladní beton 

Konstrukce Plocha [m2] Tloušťka 
[m] 

Objem 
[m3] 

Celkový objem vč. ztrát 
10% [m3]  

Podkladní beton pod 
základovou desku 

1679,4 0,1 167,9 184,7 

         
Vodonepropustný beton C 25/30, XC4, XD2, XF1, XA1, S3 (+ krystalizační 
přísada) 

Tab. 13 – Vodonepropustný beton 
Konstrukce Plocha [m2] Tloušťka [m] Objem [m3] Celkový objem vč. ztrát 

10% [m3]  
Základová deska 1679,4 0,3 503,8 554,2 
Základové stěny 585,3 0,3 175,6 193,2 
Základové pasy 89,4 0,4 35,8 39,4 

         Objem celkem: 786,8 m3 
 

Bednění Doka  
(Navrženo rámové bednění Doka Framax Xlife, počty kusů prvků bednění je přibližné) 
 

Tab. 14 – Bednění 1 
Název prvku Ks 
Rámový prvek Framax Xlife (1,35 x 3,30) 280 
Rámový prvek Framax Xlife (0,60 x 3,30) 4 
Rychloupínač RU Framax 568 
Upínací kolejnice Framax 284 
Kotevní systém Doka 20,0 568 
Vnitřní roh Framax Xlife 4 
Univerzální svorka + kotevní matka s podložkou 15,0  20 
Opěra bednění 340 48 
Betonářská plošina Framax U 1,25/2,70 m 145 
Prkno zábradlí  145 
Sloupek zábradlí 290 

Pozn.: Pro obednění okrajů základové desky bude použito klasické Doka bednění 
případně tradiční bednění, potřeba tohoto druhu bednění je cca 68,8 m2. 
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Bednění Doka – půlkruhová část 
(Navrženo rámové bednění Doka Framax Xlife, počty kusů prvků bednění je přibližné) 
 

Tab. 15 – Bednění 2 
Název prvku Ks 
Rámový prvek Framax Xlife (0,3 x 3,30) 70 
Rámový prvek Framax Xlife (0,60 x 3,30) 18 
Rychloupínač RU Framax 176 
Upínací kolejnice Framax 88 
Kotevní systém Doka 20,0 176 
Vnitřní roh Framax Xlife 2 
Univerzální svorka + kotevní matka s podložkou 15,0  20 
Vnější kloubový roh Framax A 11 
Vnitřní kloubový roh Framax I 11 
Opěra bednění 340 10 
Betonářská plošina Framax U 1,25/2,70 m 12 
Prkno zábradlí  12 
Sloupek zábradlí 24 

 
Betonářská výztuž  
Ocelové výztuž je navržena z oceli B 500 B, výpočet potřeby výztuže je přibližný.  
 

Tab. 16 - Výztuž 
Objem betonu [m3]  Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 

786,8 100 78 680 
 
Doplňkový materiál 
Pro odbednění bude použit odbedňovací olej DMA 1000, spotřeba tohoto 

přípravku je cca 0,03 kg/m2, celková spotřeba bude cca 17,6 kg. 
 Pro provedení základů bude třeba i vázacích drátů pro spojení armatury a 
distančních prvků k zabezpečení krytí výztuže. Pro technologii „bílé vany“ je nutné 
dodržet minimální krytí výztuže 30 mm. 

Před betonáží je nutné vložit těsnící plech Fradiflex mezi základovou desku a 
základovou stěnu. Spotřeba tohoto plechu je cca 229,2 m (+ cca 1 m na přeplátování). 
Plech Fradiflex bude osazen i pro vytvoření dilatačních spár a to jak v základové desce, 
tak i ve stěně. Spotřeba bude cca 112 m (+ cca 0,5 m na přeplátování).  
 Z důvodu vytvoření prostupů pro instalace je nutné osadit těsnící pouzdra 
s ochrannými záslepkami.  
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9.2.2  Doprava materiálu 
9.2.2.1  Primární doprava 
 Doprava štěrkopískového podsypu na staveniště bude zajištěna sklápěčem MAN 
TGS 35.440 ze štěrkovny Alstec s.r.o. na ulici Brněnská vzdálené cca 11 km od 
staveniště. 

Výztuž i bednění bude na staveniště dovezena nákladním automobilem Iveco 
Eurocargo ML 190EL 30 s bočnicovým návěsem Fliegl. Výztuž bude z armovny 
v Králově Poli (vzdálenost cca 10 km).  

Čerstvý beton bude na staveniště dovezen autodomíchávačem Tatra 815 
s nástavbou Liebherr (objem 5 m3) z betonárny v Horních Heršpicích, která je vzdálena 
od staveniště cca 17 km. Dojezdová doba je cca 20 minut.  

Doplňkový stavební materiál je na staveniště dopravován pomocí osobního 
automobilu popřípadě pomocí dodávky. 

 
9.2.2.2  Sekundární doprava  
 Štěrkopískový podsyp bude do stavební jámy dopravován přímo z korby sklápěče 
a rozhrnován bude pomocí rýpadlo-nakladače.  

Po dobu výstavby bude na staveništi věžový jeřáb MB 1043 s kolejovým 
pojezdem, který bude sloužit pro přepravu bednění a výztuže na místo uložení. 

Čerstvý beton bude do bednění ukládán autočerpadlem SCHWING S 47 SX.  
Doplňkový materiál je na staveništi skládán ručně nebo za použití vhodné 

mechanizace.  

 
9.2.3  Skladování materiálu 

Výztuž bude na staveništi skladována na zpevněné a odvodněné ploše na 
dřevěných hranolech průřezu 150 x 150 mm a to vždy ve vodorovné poloze. Každý prut 
musí mít svůj identifikační štítek.  

Prvky bednění, stropní podpěry a nosníky Doka budou uskladněny na ploše z 
dřevěných palet a na ukládacích paletách Doka 1,55 x 0,85 m.  

Doplňkový materiál bude uskladněn také na ploše opatřené dřevěnými paletami, 
v kontejnerech se síťovými bočnicemi a v uzamykatelných kontejnerech.  
 
 

9.3     Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhne mezi subdodavatelem a hlavním dodavatelem 

stavby. V této fázi výstavby jsou již dokončeny zemní práce a vrtané piloty.  
Záznam o převzetí pracoviště bude zapsán do stavebního deníku a s tímto se i 

kontroluje správnost provedení vrtaných pilot.  
Při převzetí pracoviště se předá i potřebná projektová dokumentace (ta musí být 

úplná, ověřená a schválená) a pevný výškový bod.  
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Zhotoviteli bílé vany bude předáno i základní směrové a výškové vytyčení stavby 
– modulové osy stavby a úroveň 0,000.  

 
 

9.4     Pracovní podmínky 
9.4.1  Klimatické podmínky  

Pokud teplota venkovního prostředí přesáhne hodnoty +5 °C nebo +30 °C práce 
budou probíhat za speciálních podmínek nebo budou přerušeny. Rychlost větru nesmí 
přesáhnout 11 m/s.  

Základy budou prováděny v květnu a červnu, nejsou proto nutná opatření pro 
betonování v zimě. V případě trvalého deště budou betonářské práce přerušeny až do 
doby zlepšení pracovních podmínek.  

 

9.4.2  Vybavenost staveniště  
Příjezd na staveniště je možný po zpevněné příjezdové komunikaci. Na nově 

trvale zřízenou přípojku vody bude napojena dočasná přípojka pro zařízení staveniště. Na 
ní bude nainstalován dočasný vodoměr. Elektrická přípojka zařízení staveniště bude také 
napojena na nově trvale zřízenou přípojku elektrické energie (220/380 V). Osvětlení bude 
zajištěno denním osvětlení. Případně bude provedeno dosvícení pomocí přenosných 
montážních lamp o vysoké svítivosti. 

Na staveništi je umístěno hygienické zařízení pro pracovníky, sklady nářadí, 
kanceláře, atd. (viz výkresy zařízení staveniště). 

Z důvodu práce nad terénem bude na bednění osazeno zábradlí.  
 

9.4.3  Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámení s BOZP a musí používat osobní ochranné 

pracovní pomůcky. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci v oboru a před zahájením 
musí být seznámeni s pracovním postupem pro práci, kterou budou provádět. O školení 
pracovníku bude proveden zápis do stavebního deníku a toto školení bude stvrzeno 
podpisy proškolených pracovníků.  

V rámci instruktáže pracovníků bude probíhat i seznámení s umístěním přípojek 
a vypínačů. Instruktáž provede stavbyvedoucí, případně jím pověřená osoba.  
 
 

9.5     Personální obsazení 
Pracovní stroje a nástroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a 

řádně proškolení. V případě nutnosti se budou prokazovat osvědčením o kvalifikaci, 
strojními průkazy, výučními listy, atd.  

Zhotovení bílé vany budou provádět tito pracovníci:  
1x vedoucí čety (vyučen v oboru betonář)  
3x vazač (proškolen železář, provádí vázání výztuže) 
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2x betonář (proškolen a zaučen betonář či stavební dělník, který 
provádí betonářské práce) 

2x svářeč (vyučen v oboru svářeč, provádí svařování výztuže) 
3x tesař (vyučen v oboru tesař, provádí montáž a demontáž bednění) 
1x geodet (středoškolské vzdělání s maturitou, ověření pro provádění 

geodetických prací, vytyčení konstrukcí) 
2x pomocný pracovník (proškolen a zaučen stavební dělník) 
1x obsluha autodomíchavače (proškolený pracovník s ŘP skupiny C a 

se strojním průkazem) 
1x obsluha autočerpadla (proškolený pracovník s ŘP skupiny C a se 

strojním průkazem) 
1x obsluha rýpadlo-nakladače (proškolený pracovník s ŘP a se 

strojním průkazem) 
1x obsluha jeřábu (proškolený jeřábník s jeřábnickým průkazem) 
1x řidič nákladního automobilu (proškolený pracovník s ŘP skupiny 

C) 
1x řidič sklápěče (proškolený pracovník s ŘP skupiny C) 
Počet dělnických pracovníků: 13, počet řidičů: 6, počet pracovníků 

celkem: 20x 
 

 

9.6     Stroje a pracovní pomůcky 
9.6.1  Velké stroje  

- Autodomíchávač Mercedes Benz Actros s nástavbou Schwing Stetter AM 6 C 
(objem 5 m3) 

- Autočerpadlo SCHWING S 47 SX – tlak: 85 bar, výložník: 47 m 
- Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190 EL 30 s bočnicovým návěsem 

Fliegl 
- Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
- Sklápěč MAN TGS 35.440  
- Věžový jeřáb MB1043 – délka výložníku: 32 m 

 

9.6.2  Nářadí  
- Pákové kleště, ohýbačka, stříhačka, ruční nebo okružní pila, ponorný vibrátor, 

vibrační lišta, vibrační válec, dřevěné klíny nebo páčidla 
 

9.6.3  Měřicí technika  
- Vodováha, pásmo, skládací metr, nivelační přístroj, nivelační lať 

9.6.4  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv, pevná obuv s kovovou špičkou, ochranné rukavice, přilba, reflexní 

vesta, brýle 
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9.7     Pracovní postup 
9.7.1  Základová deska a základové pasy 

Podkladní vrstvy 
V této fázi výstavby jsou již hotové vrtané ŽB piloty a je tedy možné zhotovit ŽB 

základové pásy a podkladní vrstvy pod bílou vanu a to navezením štěrkopískový podsypu 
a vybetonováním podkladní betonové vrstvy. Štěrkopískový podsyp bude nutné zhutnit 
vibračním válcem (Edef,2 = 40 MPa). 

 
Bednění 
Pro bednění okrajů základové desky bude použito klasické Doka bednění případně 

tradiční bednění. Bednění se opatří odbedňovacím prostředkem. Je nutné dodržet krytí 
výztuže dle výkresů statiky, minimální krytí výztuže pro bílé vany je 30 mm, to bude 
zabezpečeno dostatečným počtem distančních prvků.  

 
Armování 
Před začátkem armování se musí zkontrolovat výztuž, zda není poškozena nebo 

znečištěna, případně zkorodována. Výztuž bude uložena dle statických výkresů a veškeré 
změny oproti návrhu musí být konzultovány se statikem. Nejprve se umístí na distanční 
podložky spodní výztuž v jednom směru, na ni se položí výztuž v druhém směru. 
Přidrátováním se zajistí jejich poloha.  

Výztuž, která vystupuje z již zhotovených pilot, musí být naohýbaná a svařena či 
svázána s výztuží základové desky. Dále je nutné vytažení výztuže desky pro následné 
zhotovení základových stěn.  

 
Spáry a prostupy 
Před betonáží je nutné vložit těsnící plech Fradiflex mezi základovou desku a 

základové stěny, tímto se vytvoří pracovní spáry. Role těsnicího plechu Fradiflex (25 m) 
se rozvine, povlak směřuje na návodní stranu. Před připevněním plechového pásu se 
odstraní spodní pruh ochranné fólie. Styky se jednoduše vytvoří přesahem 100 mm, konce 
plechů se na sebe pevně přitlačí a zajistí přiloženým svěrným třmínkem. Rohy a zaoblení 
v průběhu pracovní spáry se dají jednoduše vytvarovat ohnutím těsnicího plechu. 
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Obr. 15 – Těsnící plech 
 
Z důvodu vytvoření prostupů pro instalace je nutné osadit těsnící pouzdra 

s ochrannými záslepkami.  
 
Betonáž 
Betonáž se bude provádět hadicí autočerpadla z autodomíchávače. Výška shozu 

betonu nesmí překročit 1,5 m. Maximální tlak čerstvého betonu na bednění je 60 kN/m2.  
Při betonování se nesmí změnit poloha výztuže. Po dokončení betonáže se nesmí 

beton vystavovat následujících 7 dní otřesům. Beton se bude hutnit pomocí vibrační lišty 
a ponorného vibrátoru. 

Z každé dodávky čerstvého betonu bude odebrán vzorek a bude provedena 
zkouška sednutí kužele pro zjištění konzistence čerstvého betonu a dále se zhotoví 
zkušební kostky, které budou uloženy na staveništi. Na těchto zkušebních tělesech se 
budou po určité době provádět pevnostní zkoušky, ale i zkouška průsaku tlakovou vodou.  

 
Ošetřování betonu 
Beton se ošetřuje podle povětrnostních podmínek. Může dojít k vysoušení 

povrchu betonu, vyplavování cementu z povrchu betonu nebo promrznutí konstrukce.  
V teplých dnech se beton kropí vodou, která by měla mít stejnou teplotu jako 

povrch betonu. S kropením se začíná, jestliže má beton takovou pevnost, že nedochází k 
vyplavování cementu na povrch při styku s vodou, tj. za 24 hod od zhutnění po dobu 7 
dní.  

Za větrných podmínek chráníme beton před ztrátou vody nástřikem 
nepropouštějícím vodu.  

Před deštěm je nutné zakrýt konstrukci fólií, tak aby dešťová voda neodplavovala 
cement z betonu.  

Proti vysychání se musí chránit beton překrýváním plachtami, izolačními povlaky. 
Tvrdnutí betonu se může urychlit ohřevem čerstvého betonu, buď při výrobě, nebo po 
jeho zhutnění. Je nutné dávat pozor na objemové změny betonu, tudíž pozvolný nárůst 
teploty během 4 hod je přípustný do max. 40°C. 
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9.7.2  Základové stěny 
 Vytyčení 

Na základovou desku budou geodetem vytyčeny jednotlivé stěny a sloupy 2.PP 
(ve výkazu výměr jsou uvedeny kubatury pouze obvodových základových stěn, na vnitřní 
nosné stěny a sloupy není třeba použít vodostavební beton, tyto konstrukce nejsou 
součástí technologického předpisu bílé vany).  
 

Bednění 
Po vytyčení stěn se zahájí montáž bednění, s kterým bude manipulováno pomocí 

jeřábu. Základové stěny budou zhotoveny pomocí oboustranného bednění.  
S montáží bednění se začne v rohu. Sestavy spojených prvků se předmontují 

naležato na rovném podkladu. Na ležatou sestavu prvků se namontují opěry bednění. 
Jeřábový závěs se uchytí pomocí jeřábového oka a zvedne se sestava spojených prvků.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16 – Uchycení sestavy spojených prvků 
 

Bednící desky se opatří odbedňovacím prostředkem. Přebytečný přípravek bude 
z bednění otřen.  

Nyní se může přemístit sestava spojených prvků na místo použití. K ustavování 
prvků se mohou použít pouze taková nářadí, která nezpůsobí poškození prvků bednění 
(tzn. nepoužívat kladivo).  

Po umístění se zafixují opěry bednění na zemi. A sestava spojených prvků je nyní 
stabilní a může se přesně ustavit bez pomoci jeřábu a poté je možné připevnit betonářskou 
plošinu (opět pomocí jeřábu). Tímto způsobem se řadí sestavy spojených prvků k sobě a 
mezi sebou se spojují. Prvky bednění se spojují pomocí rychloupínače RU Framax. 

 
Armování 
Jakmile je bednění připraveno včetně použití odbedňovacího přípravku, začne se 

s armováním. Opět je nutné dodržet všechny výše uvedené zásady a postupy. Poté je 
možné zhotovit druhou stranu systémového bednění (protibednění).  
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Bednění 
Na ležící sestavu spojených prvků protilehlého bednění se namontuje zábradlí. 

Bednící desky se opět nesmí zapomenout opatřit odbedňovacím prostředkem. Přebytečný 
přípravek bude z bednění otřen. Nyní se jeřábem přemístí protibednění na místo použití.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17 – Přemístění protibednění na místo použití 
 

V neposlední řadě se namontují kotvy. Kotvení se provede pomocí kotevního 
systému Doka 20,0, který se skládá z kotevní tyče, kotevních matek s podložkou a trubky 
z umělé hmoty. Jelikož je protilehlé bednění bez opěr je nutné uvolnit prvek z jeřábu 
teprve poté, co je osazen dostatečný počet kotev a tím je prvek spolehlivě zajištěn proti 
převrhnutí. Tímto způsobem se řadí sestavy spojených prvků k sobě a mezi sebou se 
spojují.  
 

Betonáž 
Základové stěny budou opět betonovány vodostavebním betonem.  
Betonáž se bude provádět hadicí autočerpadla z autodomíchávače. Výška shozu 

betonu nesmí překročit 1,5 m. Maximální tlak čerstvého betonu na bednění je 60 kN/m2.  
Z každé dodávky čerstvého betonu bude odebrán vzorek a bude provedena 

zkouška sednutí kužele pro zjištění konzistence čerstvého betonu a dále se zhotoví 
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zkušební kostky, které budou uloženy na staveništi. Na těchto zkušebních tělesech se 
budou po určité době provádět pevnostní zkoušky, ale i zkouška průsaku tlakovou vodou.  

Betonování ucelených částí budou betonovány plynule a bez přerušení. Čerstvý 
beton bude hutněn po vrstvách, toto hutnění bude probíhat tak, že vibrátor bude zasahovat 
do předchozí vrstvy cca 50 až 100 mm a nemělo by dojít ke styku vibrátoru s bedněním 
či výztuží.  

 
Odbedňování 
Odbedňování probíhá tak, že se nejprve odstraní volné díly od bednění a plošin 

(případně se zajistí). Dále se uchytí sestava spojených prvků protibednění na jeřáb 
(jeřábové oko se musí obsluhovat z protilehlé betonářské plošiny). Nyní se odstraní kotvy 
a uvolní se spojovací díly k sousednímu prvku. V prvku musí zůstat minimálně tolik 
kotev, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost proti převrhnutí. Pokud je bednění 
přichycení na betonu, použije se vhodné nářadí k uvolnění, např. dřevěné klíny nebo 
páčidla.  

Dále je možné zvednout sestavu spojených prvků a přemístit ji na místo dalšího 
použití (případně na skládku, sestavy spojených prvků s jednou opěrou bednění se 
skladují naležato). Bednící desky se musí očistit od zbytků betonu.  
 
 

9.8     Jakost a kontrola 
Kontrola kvality je detailněji popsána v Kontrolním a zkušebním plánu pro 

provedení základové desky – technologie „bílá vana“, který je součástí diplomové práce. 

 
9.8.1  Vstupní kontrola 
 Při vstupní kontrole se dbá především na projektovou dokumentaci, vstupní 
materiály, připravenost pracoviště a kontrolu mechanizace a způsobilost pracovníků. Na 
vstupní kontrole se podílí stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, ale i statik.  
 

9.8.2  Mezioperační kontrola 
 Ve fázi provádění prací se kontroluje provádění jednotlivých fází a to z hlediska 
správné geometrie, kvality a rozměrů konstrukcí, ale i z hlediska BOZP. Tyto kontroly 
provádí stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, statik, případně i geodet.  

 
9.8.3  Výstupní kontrola 
 Výstupní kontrola spočívá kromě kontroly celkového provedení konstrukce i v 
provedení zkoušky pevnosti betonu v tlaku a zkoušky hloubky průsaku tlakovou vodou. 
Tyto zkoušky budou prováděny na již dříve odebraných vzorcích. Výstupní kontrolu 
provádí stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, statik, geodet.  
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9.9     Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Viz Technologický předpis pro provedení vrtaných ŽB pilot (bod č. 8.9). 

 
 

9.10     Ekologie a nakládání s odpady 
Viz Technologický předpis pro provedení vrtaných ŽB pilot (bod č. 8.10). 
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10.1     Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace 
 Kontroluje se, zda je projektová dokumentace v souladu s platnou legislativou a 
zda je úplná a správná (poslední platná verze). Projektová dokumentace musí být 
odsouhlasena objednatelem a projektantem (který má patřičnou autorizaci) a musí být 
v souladu s platným stavebním povolením. 

Součásti dokumentace bude i výkaz výměr, který musí být v souladu s PD a dále 
i informace o geotechnickém průzkumu. V neposlední řadě se zkontroluje technologický 
postup a dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí. 

Kontrolu provedl: technický dozor investora, stavbyvedoucí 
 
2. Kontrola připravenosti pracoviště a přístupnosti 
 V této fázi kontroly se řeší připravenost pracoviště i staveniště celkově. Kontroluje 
se oplocení staveniště, které by mělo být minimálně 1,8 m s uzamykatelnou bránou, 
staveništní komunikace, kontejnery a další objekty a součásti zařízení staveniště. Dále se 
kontrolují přípojky a výškové body.  

Při převzetí pracoviště je důležité zkontrolovat i založení a vedení stavebního 
deníku. Sklon výkopu by měl být mezi 1:1 až 2:1, nájezdové rampy do výkopu maximálně 
15°. 

Kontrolu provedl: technický dozor investora, stavbyvedoucí 
 
3. Kontrola provedení zemních prací 
 Kontroluje se celkové zhotovení zemních prací, především výška a rovinnost 
pilotovací úrovně a zhutnění zemní pláně (Edef,2 = 40 MPa). V rámci této kontroly bude 
provedena i statická zatěžovací zkouška podloží.  
 Výška pilotovací úrovně bude změřena pomocí nivelačního přístroje na 
maximální povolenou odchylku ± (40 + dmax10-1) mm (d je vzájemná vzdálenost 
pozemních stavebních objektů). Rovinnost pilotovací úrovně se měří na třímetrové lati 
s maximálními povolenými odchylkami v rozmezí -50 mm až +30 mm.  

Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, nepromrzlá nebo jinak 
poškozená. Provádí se i kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů 
výkopů s projektovou dokumentací.  

Kontrolu provedl: technický dozor investora, stavbyvedoucí 
 

4. Kontrola kvality výztuže a její skladování 
 Kontrolují se rozměry armokošů, množství, požadované profily, třída oceli, 
pevnost svárových spojů, čistota a případná koroze.  
 Armokoše musí být provedeny dle příslušných výkresů a případná provedená 
změna musí být odsouhlasena statikem.  
 Dodací listy musí odpovídat obdržené dodávce a to z hlediska množství, rozměrů, 
ceny, atd. Dále je nutné zkontrolovat štítky připevněné na armokoších, ty musí být po 
celou dobu čitelné, aby nedošlo k záměně armokošů. 
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 Místo pro skladování výztuže musí být rovné, únosné a odvodněné.  
 Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, statik 
 
5. Kontrola kvality bednění a jeho skladování 
 Kontrola dodávky bednění spočívá v kontrole dodaného množství a rozměrů 
materiálu dle dodacích listů a dle projektové dokumentace. Bednění musí být čisté a 
nepoškozené.  
 Místo pro skladování bednění musí být rovné, únosné a odvodněné. 

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 

6. Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Potřeba je zkontrolovat především profesní, vazačské, řidičské průkazy a jejich 
platnost včetně platné lékařské prohlídky. Pracovníci musí být řádně proškoleni nejen o 
BOZP.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 

7. Kontrola pracovních podmínek 
 Teplota ovzduší se musí pohybovat od +5 do +30 °C. Denní měření teploty bude 
probíhat 3x a to jednou v ranních hodinách, jednou v poledne a poslední měření bude 
prováděno v odpoledních hodinách, měření teploty bude zapisováno do stavebního 
deníku.  
 Rychlost větru nesmí překročit 10 m/s, dohlednost v místě práce musí být větší 
než 30 m. Pokud nebudou tyto pracovní klimatické podmínky dodrženy, může dojít 
k zastavení provádění prací a to i v dalších případech jako je silný déšť, bouře nebo 
sněžení. 

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 

8. Kontrola mechanizace 
 Ihned po příjezdu na staveniště bude provedena kontrola strojního vybavení a to 
především vrtné soupravy. Po zprovoznění bude stroj uveden do chodu, aby se 
zkontrolovala jeho funkčnost.  

Kontroluje se technický stav, hladina provozních kapalin, promazání stroje, 
rovinnost pažnic, funkčnost výstražných zařízení.  

I na konci pracovní doby proběhne kontrola stroje, a pokud se zjistí, že stroj není 
v pořádku, bude pokud možno opraven přes večerní hodiny, aby byl na druhý den opět 
k dispozici. Stroj musí být vždy správně zaparkován a zabezpečen proti samovolnému 
pohybu a musí být zabrzděn a uzamčen. 

Stroje se musí opatřit nádobami na zachytávání olejů a kapalin.  
Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, vrtmistr 
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10.2     Mezioperační kontrola 
9. Kontrola vytyčení polohy pilot 
 Polohové vytyčení os pilot bude probíhat dle technologického předpisu a dle 
projektové dokumentace. Přípustná odchylka činní ± 15 mm. 

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, geodet, technický dozor investora 
 
10. Kontrola umístění vrtné soupravy 
 Kontrola umístění vrtné soupravy bude probíhat především v ustálení vrtné 
soupravy nad vrtaným bodem a zajištění svislosti vrtné věže. Vše bude přeměřeno. 

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, vrtmistr, mistr 
 

11. Kontrola provádění vrtu 
 Bude probíhat kontrola svislosti vrtu, pořadí provádění, hloubka vrtu a pořadí 
provádění vrtu. Svislost vrtu bude měřena vodováhou a to minimálně jednou za každý 
odvrtaný metr. Dále se kontroluje vzdálenost od okraje vrtu ke čtyřem dřevěným kolíkům, 
což má vymezit osu piloty.  

V rámci provádění každého vrtu bude nutné vyplnit Protokol o provádění pilot, 
kde se zaznamenají údaje jako je číslo, typ a rozměr piloty, popisy zeminy a podzemní 
vody, datum zahájení vrtu, atd. 

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, vrtmistr, mistr 
 

12. Kontrola pažení 
 S postupným prohlubováním vrtaných pažených pilot dojde k napojování 
výpažnic. Bude se kontrolovat řádné napojení na sebe navazujících dílců a kontrola 
svislosti pažnice. 

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, vrtmistr, mistr 
 

13. Kontrola těžené zeminy 
 U vrtaných pilot s výpažnicí bude umožněno provádět kontrolu zeminy ihned po 
vytěžení. Bude se kontrolovat složení, vrstvy zeminy a druh základové půdy. 
V předpokládané únosné hloubce bude proveden rozbor zeminy geologem a bude 
zjištěno, zda je hloubka dostačující.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, geolog, mistr 
 

14. Kontrola kvality čerstvého betonu 
 Při dodávce čerstvého betonu se zkontrolují údaje na dodacím listu, jako jsou 
identifikace betonárny, druh a třída betonu, konzistence, složky (frakce kameniva, druh a 
třída cementu, přísady a příměsi), množství, datum a čas výroby čerstvého betonu.  
 Čerstvý beton nebude přijat v případě, kdy bude překročen čas pro dopravu nebo 
nebude-li beton odpovídat objednaným parametrů (ty musí odpovídat projektové 
dokumentaci i technologickému předpisu).  
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Doba dopravy čerstvého betonu je od 30 do 90 minut, v závislosti na druhu 
cementu a teplotě prostředí.  

Z každého autodomíchávače bude odebrán vzorek betonu a provedou se zkoušky 
čerstvého betonu a zhotoví se zkušební krychle na pozdější zkoušku pevnosti betonu a 
případně zkoušku vodotěsnosti betonu.  

Pro betonování pilot pomocí žlabu z autodomíchávače je požadovaná konzistence 
S4, dle zkoušky sednutí kužele je to 180 ± 30 mm. Odpovídající stupeň konzistence ze 
zkoušky rozlitím je F5 (560 ± 30 mm). 

Zkušební krychle budou standardní velikosti 150 x 150 x 150 mm a budou uloženy 
na staveništi po celou dobu výstavby a budou opatřeny štítky, na kterém budou 
zaznamenány následující údaje: 

 - datum a čas odebrání vzorku 
 - číslo dodávky čerstvého betonu z dodacího listu 
 - konzistence dle sednutí kužele (stupeň i mm) 
 - druh a třída betonu  
Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 

15. Kontrola armokošů před osazením 
 V této fázi je nutné zkontrolovat připravené armokoše, zda jsou čisté, 
nepoškozené, opatřené distančními prvky a zda mají správné geometrické rozměry. 
Důležité je i zkontrolovat použití správného armokoše na dané pilotě. 
 Umístění distančních kroužků bude vždy v počtu 3 ks v jedné výškové úrovni 
každé 2 m délky piloty. 

Výškové osazení nosné výztuže musí být -50 mm až + 100 mm oproti projektové 
dokumentaci a rozmístění rozdělovací výztuže musí být ± 60 mm oproti PD. 

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 
16. Kontrola osazení armokošů 
 Kontroluje se polohové a výškové osazení armokoše a jeho svislost při osazování.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora 
 

17. Kontrola betonáže piloty 
 Po provedení zkoušek konzistence čerstvého betonu může být zahájena betonáž 
piloty, která bude probíhat pomocí žlabu z autodomíchavače, přičemž nesmí být 
překročena výška shozu 1,5 m. Při kontrole betonáže probíhá i kontrola klimatických 
podmínek.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, vrtmistr, mistr 
 
18. Kontrola úpravy hlavy piloty 
 Úprava hlavy piloty spočívá v odbourání hlavy piloty až na základovou spáru. 
Bude se kontrolovat čistota hlavy piloty. Dále je třeba zkontrolovat výztuž a to její 
rovinnost a osazení plastovými koncovkami z důvodu bezpečnosti.  
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Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 
 

10.3     Výstupní kontrola  
19. Kontrola geometrie pilot, úpravy pilot a zkouška integrity PIT 
 Kontrola geometrie piloty bude provedena měřením pomocí měřící techniky a to 
především nivelačním přístrojem. Odchylka osy piloty od projektované polohy piloty 
může být maximálně ± 15 mm. Odchylka výškové úrovně hlavy piloty po odbourání je ± 
25 mm. Výšková poloha armokoše piloty se může lišit maximálně o ± 150 mm. 
 V rámci kontroly geometrie a správného zhotovení piloty se provede zkouška 
integrity piloty. Při zkoušce integrity se využívá pohybu (chvění) na hlavě piloty. Impuls 
je vyvolán jednoduchým úderem kladiva na hlavu zhotovené (tj. v zemi zabudované) 
piloty a zachycený odraz vlnění by měl poskytnout informace o průřezu piloty a její délce.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, technický dozor investora, geodet 
 
20. Kontrola odebraných vzorků betonu 
 Bude se provádět kontrola pevnosti betonu v tlaku a to destruktivní zkouškou na 
dříve zhotovených krychlích. Hodnota pevnosti betonu v tlaku musí odpovídat pevnostní 
třídě uvedené na dodacím listu z betonárny.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, technický dozor investora, statik 
 
21. Kontrola dokumentů 
 V průběhu provádění všech pilot se zhotovovaly protokoly o provádění pilot. Je 
důležité překontrolovat tyto dokumenty i případné další dokumenty týkající se tohoto 
procesu a srovnat údaje s projektovou dokumentací.  

Do protokolu o provádění pilot se uvádí následující údaje: zhotovitel, stavba, 
objekt, číslo, typ, rozměr a délka piloty, datum betonáže, údaje o vrtné soupravě, popisy 
zeminy a podzemní vody, datum zahájení vrtu, pažení, výztuž, údaje o betonu (z dodacího 
listu a ze zkoušek na staveništi), spotřeba betonu, projektovaná a skutečná úroveň a další 
odchylky. Stavbyvedoucí i technický dozor investora musí opatřit protokoly svými 
podpisy.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, technický dozor investora 
 
 
 
Poznámka: Tabulka ke KZP je samostatnou přílohou č. P13 – Kontrolní a zkušební plán 
pro provedení vrtaných ŽB pilot.  
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11.1     Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace 
 Kontroluje se, zda je projektová dokumentace v souladu s platnou legislativou a 
zda je úplná a správná (poslední platná verze). Projektová dokumentace musí být 
odsouhlasena objednatelem a projektantem (který má patřičnou autorizaci) a musí být 
v souladu s platným stavebním povolením. 

Součásti dokumentace bude i výkaz výměr, který musí být v souladu s PD. 
V neposlední řadě se zkontroluje technologický postup a dodržení podmínek v rámci 
ochrany životního prostředí. 

Kontrolu provedl: technický dozor investora, stavbyvedoucí 
 
2. Kontrola připravenosti pracoviště a přístupnosti 
 V této fázi kontroly se řeší připravenost pracoviště i staveniště celkově. Kontroluje 
se oplocení staveniště, které by mělo být minimálně 1,8 m s uzamykatelnou bránou, 
staveništní komunikace, kontejnery a další objekty a součásti zařízení staveniště. Dále se 
kontrolují přípojky, výškové body, základní vytyčení stavby.  

Při převzetí pracoviště je důležité zkontrolovat i založení a vedení stavebního 
deníku. Sklon výkopu by měl být mezi 1:1 až 2:1. V neposlední řadě se zkontroluje, zda 
je pracoviště přístupné pro pracovníky i stroje a zda je volná plocha pro stání těchto strojů 
(především autodomíchavačů a autočerpadel).   

Kontrolu provedl: technický dozor investora, stavbyvedoucí 
 
3. Kontrola provedení vrtaných pilot 
 Kontroluje se celkové zhotovení vrtaných pilot a to především geometrie piloty, 
odchylka osy piloty od projektované polohy , čistota hlav pilot. Dále je třeba zkontrolovat 
vystupující výztuž z pilot.  

Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, nepromrzlá nebo jinak 
poškozená.  

Kontrolu provedl: technický dozor investora, stavbyvedoucí 
 

4. Kontrola kvality výztuže a její skladování 
 Kontrolují se rozměry výztuže, množství, požadované profily, třída oceli, čistota 
a případná koroze.  
 Betonářská výztuž musí být dodána dle příslušných výkresů a případná provedená 
změna musí být odsouhlasena statikem.  
 Dodací listy musí odpovídat obdržené dodávce a to z hlediska množství, rozměrů, 
ceny, atd. Dále je nutné zkontrolovat štítky připevněné na prutech, ty musí být po celou 
dobu čitelné, aby nedošlo k záměně těchto prutů. 
 Místo pro skladování výztuže musí být rovné, únosné a odvodněné.  
 Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, statik 
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5. Kontrola kvality bednění a jeho skladování 
 Kontrola dodávky bednění spočívá v kontrole dodaného množství a rozměrů 
materiálu dle dodacích listů a dle projektové dokumentace. Bednící panely i drobný 
materiál musí být čisté a nepoškozené.  
 Místo pro skladování bednění musí být rovné, únosné a odvodněné. Bednící 
panely se budou skladovat ve stozích maximálně 2 m vysokých a s uličkami minimálně 
600 mm širokými.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 

6. Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Potřeba je zkontrolovat především profesní a řidičské průkazy a jejich platnost 
včetně platné lékařské prohlídky. Pracovníci musí být řádně proškoleni nejen o BOZP.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 

7. Kontrola pracovních podmínek 
 Teplota ovzduší se musí pohybovat od +5 do +30 °C. Denní měření teploty bude 
probíhat 3x a to jednou v ranních hodinách, jednou v poledne a poslední měření bude 
prováděno v odpoledních hodinách, měření teploty bude zapisováno do stavebního 
deníku.  
 Rychlost větru nesmí překročit 10 m/s, dohlednost v místě práce musí být větší 
než 30 m. Pokud nebudou tyto pracovní klimatické podmínky dodrženy, může dojít 
k zastavení provádění prací a to i v dalších případech jako je silný déšť, bouře nebo 
sněžení. 

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 

8. Kontrola mechanizace 
 Před zahájením prací bude provedena kontrola strojů i nářadí. Po zprovoznění 
budou stroje uvedeny do chodu, aby se zkontrolovala jejich funkčnost. V této fázi je již 
na staveništi k dispozici i věžový jeřáb, bude se kontrolovat jeho správné založení, 
nosnost, atd.  

U všech strojů se zkontroluje technický stav, hladina provozních kapalin, 
promazání strojů a funkčnost výstražných zařízení.  

I na konci pracovní doby proběhne kontrola strojů, a pokud se zjistí, že některý 
stroj není v pořádku, bude pokud možno opraven přes večerní hodiny, aby byl na druhý 
den opět k dispozici. Stroj musí být vždy správně zaparkován a zabezpečen proti 
samovolnému pohybu a musí být zabrzděn a uzamčen. 

Stroje se musí opatřit nádobami na zachytávání olejů a kapalin.  
Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
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11.2     Mezioperační kontrola 
9. Kontrola kvality čerstvého betonu 
 Při dodávce čerstvého betonu se zkontrolují údaje na dodacím listu, jako jsou 
identifikace betonárny, druh a třída betonu, konzistence, složky (frakce kameniva, druh a 
třída cementu, přísady a příměsi), množství, datum a čas výroby čerstvého betonu.  
 Čerstvý beton nebude přijat v případě, kdy bude překročen čas pro dopravu nebo 
nebude-li beton odpovídat objednaným parametrům (ty musí odpovídat projektové 
dokumentaci i technologickému předpisu).  

Z každého autodomíchávače bude odebrán vzorek betonu a provedou se zkoušky 
čerstvého betonu a zhotoví se zkušební krychle na pozdější zkoušku pevnosti betonu a 
zkoušku vodotěsnosti betonu (hloubka průsaku tlakovou vodou).  

Pro podkladní beton i pro vodonepropustný beton je požadovaná konzistence S3, 
dle zkoušky sednutí kužele je to 100 až 150 mm.  

Zkušební krychle budou standardní velikosti 150 x 150 x 150 mm a budou uloženy 
na staveništi po celou dobu výstavby a budou opatřeny štítky, na kterém budou 
zaznamenány následující údaje: 

 - datum a čas odebrání vzorku 
 - číslo dodávky čerstvého betonu z dodacího listu 
 - konzistence dle sednutí kužele (stupeň i mm) 
 - druh a třída betonu  
Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 

 
10. Kontrola provádění ŽB pásů a podkladních vrstev 

Podkladními vrstvami se myslí štěrkopískový podsyp a podkladní beton.  
Kontroluje se kvalita štěrkopískového podsypu, jeho správná tloušťka dle PD, 

zhutnění vibračním válcem (Edef,2 = 40 MPa) a dále výška a rovinnost.  
Dále se kontrolují správné rozměry a provedení (i armování) základových pasů 

dle PD. Betonáž základových pasů i podkladního betonu bude probíhat pomocí hadicí 
autočerpadla z autodomíchávače. Kontroluje se maximální výška shozu 1,5 m. 

U podkladního betonu bude kontrolována zejména tloušťka vybetonované vrstvy, 
která má být 100 mm. Dovolená odchylka rovinnosti podkladního betonu je ± 5 mm, 
měřeno 2 m latí.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, geodet, technický dozor investora 
 
11. Kontrola montáže bednění a výztuže základové desky 
 Kontroluje se poloha bednění okrajů základové desky s přípustnou odchylkou ± 
25 mm od PD, odchylka svislosti bednění může být ± 15 mm. Dále se musí zkontrolovat 
tvarová stabilita bednění, nesmí být prohnuté nebo jinak tvarově poškozené. V neposlední 
řadě se zkontroluje správné opatření odbedňovacím přípravkem.  

Výztuž bude ukládána dle projektové dokumentace. Musí se zkontrolovat, zda je 
výztuž správně opatřena distančními prvky, minimální tloušťka krytí pro technologii 
„bílé vany“ je 30 mm. Dále se zkontroluje, zda jsou použity správné průměry prutů ve 
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správné poloze a zda je výztuž osazena ve správných roztečích. Kontroluje se, zda je 
výztuž svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži a výztuž nesmí být znečištěna 
škodlivými látkami. V případě nastavování nebo spojování stykováním se ověřuje 
minimální délka přesahu (je-li l = délka přesahu, potom tolerance je 0,06*l). V neposlední 
řadě se zkontroluje vytažení betonářské výztuže pro budoucí základové stěny.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, statik, technický dozor investora 
 

12. Kontrola spár a prostupů 
Před betonáží je nutné vložit těsnící plech mezi základovou desku a základové 

stěny, tímto se vytvoří pracovní spáry. Kontrola správného provedení těchto spár je 
důležitá z důvodu vodotěsnosti konstrukce. Bude se kontrolovat i správné přeplátování 
100 mm.  

Z důvodu vytvoření prostupů pro instalace je nutné osadit těsnící pouzdra. Bude 
se kontrolovat správné osazení a dostatečné dimenze pro průchod přípojek. Důležité je 
zkontrolovat i nasazení ochranných záslepek na pouzdra, aby při betonáži nedošlo 
k zatečení betonu dovnitř pouzdra.   

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
 

13. Kontrola betonáže základové desky 
 Po provedení zkoušek konzistence čerstvého betonu může být zahájena betonáž 
základové desky, která bude probíhat pomocí hadicí autočerpadla z autodomíchávače. 
Kontroluje se maximální výška shozu 1,5 m.  

Při kontrole betonáže probíhá i kontrola klimatických podmínek.  
Při betonování se nesmí změnit poloha výztuže. Po dokončení betonáže se nesmí 

beton vystavovat následujících 7 dní otřesům.  
Po dokončení betonáže bude probíhat hutnění, kontroluje se dostatečné hutnění 

pomocí vibrační lišty a ponorného vibrátoru. 
Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora 

 
14. Kontrola ošetřování základové desky 
 Kontroluje se správný způsob ošetřování betonu a to především dle povětrnostních 
podmínek. V teplých dnech se beton kropí vodou, která by měla mít stejnou teplotu jako 
povrch betonu. Kontroluje se započetí kropení za 24 hod od zhutnění betonu, aby již 
nedocházelo k vyplavování cementu na povrchu při styku s vodou.  
 Při větrných dnech se kontroluje ošetřování betonu nástřikem nepropouštějícím 
vodu. Při dešti se chrání konstrukce fólií. Tak aby dešťová voda neodplavovala cement 
z betonu.  
 Při kontrole ošetřování se dbá i na dobu ošetřování, ta by měla být alespoň 7 dní 
od zhutnění.  

Dále se kontroluje nárůst teploty povrchu betonu, z důvodu možných objemových 
změn betonu. Pozvolný nárůst teploty během 4 hod je přípustný do max. 40°C. 

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr 
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15. Kontrola montáže bednění základové stěny 
 Nejprve se zkontroluje správné vytyčení stěn a teprve poté se může začíst 
s montáží bednění.   
 Kontroluje se správná manipulace jeřábu s bedněním, především uchycení sestavy 
spojených prvků a s tím související bezpečnost práce. Dále se kontroluje správné spojení 
a namontování všech prvků/konstrukcí bednění, jako jsou opěry bednění a betonářské 
plošiny.  

Kontroluje se celková poloha bednění základové stěny s přípustnou odchylkou ± 
25 mm od PD, odchylka svislosti bednění může být ± 15 mm. Dále se musí zkontrolovat 
tvarová stabilita bednění, nesmí být prohnuté nebo jinak tvarově poškozené a důležitá je 
i těsnost bednění. V neposlední řadě se zkontroluje správné opatření odbedňovacím 
přípravkem.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, statik, technický dozor investora 
 
16. Kontrola osazení výztuže základové stěny 

Výztuž bude ukládána dle projektové dokumentace. Musí se zkontrolovat, zda je 
výztuž správně opatřena distančními prvky, minimální tloušťka krytí pro technologii 
„bílé vany“ je 30 mm. Dále se zkontroluje, zda jsou použity správné průměry prutů ve 
správné poloze a zda je výztuž osazena ve správných roztečích.  

Kontroluje se, zda je výztuž svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži a 
výztuž nesmí být znečištěna škodlivými látkami.  

V případě nastavování nebo spojování stykováním se ověřuje minimální délka 
přesahu (je-li l = délka přesahu, potom tolerance je 0,06*l).  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, statik, technický dozor investora 
 
17. Kontrola montáže protibednění základové stěny 
 Nejprve se zkontroluje správná montáž zábradlí. 
 Kontroluje se správná manipulace jeřábu s bedněním, především uchycení sestavy 
spojených prvků a s tím související bezpečnost práce. Dále se kontroluje správné kotvení.  

Kontroluje se celková poloha bednění základové stěny s přípustnou odchylkou ± 
25 mm od PD, odchylka svislosti bednění může být ± 15 mm. Dále se musí zkontrolovat 
tvarová stabilita bednění, nesmí být prohnuté nebo jinak tvarově poškozené a důležitá je 
i těsnost bednění. V neposlední řadě se zkontroluje správné opatření odbedňovacím 
přípravkem.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, statik, technický dozor investora 
 
18. Kontrola betonáže základové stěny 

Po provedení zkoušek konzistence čerstvého betonu může být zahájena betonáž 
základové stěny, která bude probíhat pomocí hadicí autočerpadla z autodomíchávače. 
Kontroluje se maximální výška shozu 1,5 m.  

Při kontrole betonáže probíhá i kontrola klimatických podmínek. Kontroluje se 
dostatečné hutnění pomocí ponorného vibrátoru a to tak, že se bude hutnit po vrstvách. 
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Toto hutnění bude probíhat tak, že vibrátor bude zasahovat do předchozí vrstvy cca 50 až 
100 mm a nemělo by dojít ke styku vibrátoru s bedněním či výztuží. Při použití ponorných 
vibrátorů se kontroluje vzdálenost jednotlivých vpichů, které by neměly přesáhnout 1,4 
násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru.  

Při betonování se nesmí změnit poloha výztuže. Po dokončení betonáže se nesmí 
beton vystavovat následujících 7 dní otřesům.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora 
 
19. Kontrola odbednění základové stěny 
 Kontroluje se správné a především bezpečné odbednění konstrukce a to po 
dosažení 70% pevnosti betonu, nejlépe po dohodě se statikem. Kontroluje se postup 
odbednění dle technologického předpisu, případně dle Návodu k montáži od výrobce 
bednění.  
 Dále se kontroluje správné očištění bednících desek a jejich následné skladování 
před dalším použití.   

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, statik 
 
 

11.3     Výstupní kontrola  
20. Kontrola celkového provedení konstrukce 
 Kontrola geometrie základů bude provedena měřením pomocí měřící techniky a 
to především nivelačním přístrojem.  

Kontrolují se rozměry, poloha, úhly, rovinnost a povrchy konstrukcí. Dovolená 
odchylka rovinnosti konstrukcí je ± 5 mm, měřeno 2 m latí. Odchylky od rozměrů jsou 
povoleny dle délky konstrukce: 6 mm/1-4 m, 12 mm/4-10 m, 15 mm/10-16 m, 20 mm/> 
16 m. 

Povrch betonu se kontroluje vizuálně, nesmí se vyskytovat kaverny, dutiny, 
trhliny, skvrny jiného zbarvení, atd.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, technický dozor investora, geodet, statik 
 

21. Kontrola odebraných vzorků betonu 
 Bude se provádět kontrola pevnosti betonu v tlaku a to destruktivní zkouškou na 
dříve zhotovených krychlích. Hodnota pevnosti betonu v tlaku musí odpovídat pevnostní 
třídě uvedené na dodacím listu z betonárny.  
 Pro technologii bílé vany bude použit vodonepropustný beton, a proto bude 
probíhat i zkouška hloubky průsaku tlakovou vodou.  

Kontrolu provedl: stavbyvedoucí, technický dozor investora 
 

Poznámka: Tabulka ke KZP je samostatnou přílohou č. P14 – Kontrolní a zkušební plán 
pro provedení základové desky (technologie „bílá vana“).  
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12.1     RÝPADLO-NAKLADA Č JCB - 4CX ECO 
Multifunkční rýpadlo-nakladač bude na stavbě využíváno průběžně. Na začátku 

bude využit při snímání ornice, hloubení rýh a jam, nakládání pokácených stromů a dále 
při vykládání materiálu, terénních úpravách, atd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18 – Rýpadlo - nakladač 

 
12.1.1  Rozměry 
A – 5,91 m 
B – 2,22 m 
C – 1,36 m 
D – 0,34 m 
E – 0,50 m 
F – 1,88 m 
G – 3, 03 m 
H – 3,62 m 
J – 2,36 m 
K – 2,33 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19 – Rýpadlo – nakladač 2 

 
12.1.2  Technické parametry  
Podvozek:     kolový 
Max. výkon motoru:    81 kW 
Max. hloubka výkopu:   5,88 m 



98 
 

Max. kapacita nakladače:   1,3 m3 
Nájezdový úhel svahu, vpředu (A):  74° 
Úhel přejetí (B):    118° 
Nájezdový úhel svahu, vzadu (C):  19° 
Provozní hmotnost:    8,8 tun 
Objem lopaty:     0,7 – 1,3 m3 

 

 

12.2     PÁSOVÉ RÝPADLO CATERPILLAR 304E CR  
 Multifunkční pásové rýpadlo bude využíváno k obdobným pracím jako výše 
zmíněný rýpadlo-nakladač a to především k hloubení rýh a jam a dále k bourání ploch a 
dalších přípravných prací.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 20 – Pásové rýpadlo 
 
12.2.1  Technické parametry  
Maximální rypná hloubka:   3,4 m 
Maximální dosah:    5,6 m 
Objem lopaty:     0,06 – 0,28 m3 
Hmotnost:     4 t 
Výkon motoru:    31,2 kW 
 
 

12.3     VĚŽOVÝ KOLEJOVÝ JE ŘÁB MB 1043  
 Tento jeřáb bude k dispozici na staveništi pro manipulaci se stavebním materiálem 
(především bednění, výztuž, keramické tvarovky).  

Stavební věžový kolejový jeřáb MB 1043 je jeřáb s pevnou věží a otočným 
výložníkem a protivýložníkem. Bude provozován jako pojízdný na dráze o rozchodu 
kolejí 6 m. Výška zdvihu je variabilní dle počtu namontovaných dílů věže o výšce 3 m. 
Jeřáb se montuje autojeřábem. Věž jeřábu se zvyšuje vlastním hydraulickým šplhadlem. 
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Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve 
vypnuté poloze jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 21 - Jeřáb 

 
12.3.1  Technické parametry 
Rozchod kolejí:    6 m 
Délka výložníku (maximální dosah):  32 m 
Maximální zatížení:    10 t 
Maximální dosah při max. zatížení:  18 m 
Maximální zatížení při max. dosahu:  5 t 
 
 

12.4     VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG 25  
 Tato vrtná souprava je na staveništi pro provádění vrtaných pilot, na kterých je 
založen objekt SO 01.  
 

12.4.1  Technické parametry 
Max. průměr vrtu bez pažení:  2000 mm 
Max. průměr vrtu s pažením:   1500 mm 
Transportní výška soupravy:   3,4 m 
Hmotnost soupravy:    58 t 
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Maximální hloubka vrtu:   37,4 m 
Výkon:     365 kW 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 22 – Vrtná souprava 
 
 
 
        Obr. 23 – Vrtná souprava 2 
 
 

12.5     AUTOJEŘÁB AD 20 
 Tento autojeřáb bude k dispozici pro montáž a demontáž věžového kolejového 
jeřábu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 24 - Autojeřáb 
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12.5.1  Technické parametry 
Nosnost:    20 t / 3 m 
Výška zdvihu:    29 m / 2,2 t 
Celková hmotnost:   24 t 
Výška / šířka / délka:   3,85 m / 2,5 m / 9,4 m 
 
 

12.6     SKLÁPĚČ MAN TGS 35.440  
Nákladní automobil bude použit především pro transport zeminy a sypkých materiálů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 25 - Sklápěč 
 

12.6.1  Technické parametry  
Hmotnost:    35 t 
Výkon motoru:   324 kW 
 
 

12.7     AUTODOMÍCHÁVAČ MERCEDES BENZ ACTROS 3336 S 
NÁSTAVBOU SCHWING STETTER AM 6 C 
 Autodomíchávač bude použit pro dopravu čerstvého betonu na staveniště z 
betonárny Skanska Transbeton, s. r. o. v Horních Heršpicích. Typ autodomíchávače dle 
betonárny.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 26 - Autodomíchávač 



102 
 

12.7.1  Technické parametry 
Výkon podvozku:   265 kW 
Hmotnost podvozku:   26 t 
Hmotnost celkem:   33 t 
Jmenovitý objem:   6 m3  
Průjezdná výška (C):   2,4 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 27 – Autodomíchávač 2 
 
 

12.8     AUTOČERPADLO SCHWING S 47 SX  
 Autočerpadlo bude sloužit jako sekundární doprava čerstvého betonu do 
bednění. Autočerpadlo bude vypůjčeno z betonárny Skanska Transbeton, s. r. o. v 
Horních Heršpicích. Typ autočerpadla dle betonárny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 28 - Autočerpadlo 
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12.8.1  Technické parametry 
Vertikální dosah:   46,4 m 
Horizontální dosah:   42,6 m 
Pracovní rádius otoče:  380° 
Dopravní potrubí:   DN 125/ DN 112 
Maximální potřebný dosah:  horizontální: 30 m, vertikální: 15 m 
 

12.9     PODVALNÍK GOLDHOFER STZ-L 6  
 Teleskopický nízkoložný návěsový podvalník bude sloužit pro přepravu vrtné 
pilotovací soupravy. Dopravu zajistí pronajímatel vrtné soupravy. Výška ložné plochy 
podvalníku nad komunikací je 0,66 m. Výška vrtné soupravy je 3,4 m. Tím vzniká 
celková podjezdná výška 4,06 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29 - Podvalník 
 

12.9.1  Technické parametry 
Celková hmotnost návěsu:  86 t 
Nosnost:    65 t 
Šířka:     2,55 m 
Délka:     13 – 32 m 
Počet náprav:    6 
 
 

12.10     TAHAČ SCANIA R730 8x4 
 Tahač bude sloužit jako tažné zařízení pro návěsový podvalník GOLDHOFER 
STZ-L 6, který bude třeba pro přepravu vrtné soupravy BAUER BG 25. Výkon tahače je 
537 kW. 
 
 
 
 
    Obr. 30 - Tahač 
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12.11     NÁKLADNÍ AUTOMOBIL IVECO EUROCARGO 
ML 190 EL 30 
 Tento nákladní automobil bude sloužit pro dopravu výztuže železobetonových 
konstrukcí, případně i pro transport palet s cihelnými tvarovkami.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. 31 – Nákladní automobil 

 
12.11.1  Rozměry 
A – 5,2 m 
B – 8,8 m 
C – 1,4 m 
D – 2,1 m 
E – 2,6 m 
F – 0,4 m 
K – 2,9 m 
L – 1,1 m 
M – 2,0 m 
N – 1,8 m 
 

12.11.2  Technické parametry 
Hmotnost vozidla:   18 t 
Nosnost náprav:   7,5 t /13 t 
 
 

12.12     MYCÍ LINKA NA PODVOZKY NÁKLADNÍCH 
AUTOMOBIL Ů 
 Semimobilní mycí linka je určena k mytí podvozků a kol nákladních automobilů 
a bude situována při výjezdu ze staveniště. Mycí linka sestává z mycí rampy, ocelových 
nájezdů, ocelových nádrží, vodního a kalového hospodářství, čerpadel a řídicího systému. 
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Mycí zařízení má akumulační nádrž na vodu. Znečištění se z mycí vody průběžně 
odstraňuje a voda se opakovaně používá. Odstraněné nečistoty jsou shromažďovány v 
ocelovém kontejneru a odváženy. Zařízení bude umístěno na zpevněný povrch (betonové 
prefabrikované panely).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 32 – Mycí linka 

 
12.12.1  Rozměry  
Šířka mycí rampy:   3,5 m 
Délka mycí rampy bez nájezdů: 4,5 m 
Vodní a kalové hospodářství:  8 x 4 m 
 

12.12.2  Technické parametry 
Instalovaný příkon čerpadla:   3 kW – 6 kW 
Max. počet umytých aut za hodinu:  15 – 20 
Spotřeba vody na 1 auto:   1000 l 
Spotřeba el. energie na umytí 1 auta:  0,13 – 0,26 kWh 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. 33 – Mycí linka 2 
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12.13     MALÉ STROJE 
12.13.1 Nivelační přístroj Bosch Gol 20D se stativem – vytyčení stavby dle projektové 
dokumentace, stroj bude obsluhován pouze geodetem 
12.13.2 Vibrační válec Ammann AR 65 – hutnění zpevněných ploch  
12.13.3 Ponorný vibrátor Perles CMP – hutnění čerstvého betonu monolitických 
konstrukcí  
12.13.4 Vibrační lišta QZG 2 m – hutnění čerstvého betonu monolitických konstrukcí  
12.13.5 Bourací kladivo Makita HM1214C – úprava hlavy piloty 
12.13.6 Stavební míchačka Atika Dynamic 165 l / 230 V – míchání suchých maltových 
směsí  
12.13.7 Ruční elektrická míchačka Meister Craft 1200 W – míchání barev, lepidel, 
malty, atd. do max. Objemu 65l /65 kg 
12.13.8 Akumulátorový šroubovák Makita BHP343SHE – příklepové vrtání, vrtání, 
šroubování, především u dokončovacích prací  
12.13.9 Svářečka Sharks SH170MIG – svařování výztuží do ŽB konstrukcí 
12.13.10 Pila Husqvarna 439 – odstranění dřevin, zhotovení vyměřovacích laviček a 
dořezy bednění monolitických konstrukcí 
12.13.11 Křížový laser Bosch PCL 20 se stativem – vynesení vodorovné čáry a svislice 
při obkladačských a malířských pracích 
12.13.12 Horkovzdušná pistole Bosch PHG 600-3 – svařování hydroizolační fólie 
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13.1     Úvod do kapitoly  
 Grafické znázornění nasazení strojů v jednotlivých měsících je znázorněn 
v samostatné příloze č. P15 – Časový plán nasazení strojů. 
 Podkladem pro vypracování této části byl Časový plán objektu SO 01, který je 
také součástí této práce.  
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14.1     BOZP 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práce je povinností zhotovitele 

stavebního díla. Práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně proškoleni a 
jejichž odbornost a kvalifikace odpovídá charakteru prováděných procesů. Školení 
pracovníků je třeba provádět pravidelně a to minimálně jednu ročně nebo při zavedení 
nových technologií či pracovních postupů.  

Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s možnými riziky na 
staveništi. Všichni pracovníci budou povinně nosit osobní ochranné pracovní pomůcky 
jako je pracovní oděv, pevná obuv s kovovou špičkou, ochranné rukavice, přilba, reflexní 
vesta, brýle, ohnivzdorné vybavení a chrániče sluchu, bez těchto pravidel nesmí 
pracovník vstoupit na staveniště.  

O absolvování školení bude proveden zápis, který bude stvrzen podpisem 
proškoleného pracovníka.  

Všichni pracovníci jsou povinni řídit se bezpečnostními a výstražnými cedulemi 
a musí dbát pokynů pověřených osob. Je nutné dodržovat předepsané a platné 
technologické postupy, vykonávat práce jen na přidělených pracovištích a obsluhovat 
stroje jen takové, které jsou určené k výkonu jejich prací, případně se musí prokazovat 
strojním průkazem (pokud je vyžadován).  

Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti, snažit se zabránit vzniku 
jakéhokoliv úrazu a neohrožovat ani ostatní pracovníky. Dále je důležité udržovat 
pořádek a je striktně zakázáno požívání veškerých omamných látek. Při podezření, že 
pracovník požil omamné látky, je nutné tuto skutečnost prověřit a případně jej vyvést ze 
staveniště.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je stanovena a bude dodržováno dle 
následující legislativy: 

Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

  
Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí  

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

 
Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  
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Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci)  

 
 

14.2     Výpis nejdůležitějších rizik  
14.2.1  Staveniště 
Nebezpeční: pád předmětu z výšky 
Bezpečnostní opatření: bezpečné ukládání materiálu mimo okraj a zajištění proti pádu 
nebo shození větrem, zajištění volných okrajů pomocných podlah včetně lešení zarážkou 
při podlaze (popřípadě sítí, plachtou), zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů, 
používat ochranné přilby 
 
Nebezpeční: pád osoby na rovině 
Bezpečnostní opatření: bezpečný stav povrchu podlah zejména u vstupů do objektu, 
udržování čistých podlah a pochůzných ploch bez překážek (stavební materiál, zařízení), 
vhodná pracovní obuv, dostatečné osvětlení za snížené viditelnosti, v zimním období 
odstraňovat námrazy a používat protiskluzový posyp komunikací 
 
14.2.2  Zemní práce 
Nebezpeční: pád osoby do hloubky 
Bezpečnostní opatření: zřízení žebříků, výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, ve 
vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zajistit zábranu zamezující přístup osob do 
prostoru ohroženého pádem do hloubky, bezpečnostní cedule označující riziko pásu osob, 
přes výkopy zřídit přechody dostatečně únosné a opatřené zábradlím 
 
Nebezpeční: sesutí svahu výkopu 
Bezpečnostní opatření: dodržovat normové sklony svahů dle druhů zemin, nepodkopávat 
svahy  
 
14.2.3  Betonářské práce 
Nebezpeční: ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí 
Bezpečnostní opatření: únosnost bednění a podpůrných konstrukcí doložit statickým 
výpočtem, bednění provádět dle výkresu bednění, zajištění bednění a jeho prvků proti 
pádu ve stádiu montáže i demontáže 
 
Nebezpeční: deformace betonové konstrukce 
Bezpečnostní opatření: správné uložení armatury dle PD, správná technologie ukládání 
čerstvého betonu, neodbedňovat konstrukce předčasně 
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Nebezpeční: úraz elektrickým proudem  
Bezpečnostní opatření: vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí dle výrobního štítku, 
používat elektrický přívod určený pro vnější prostředí, před připojením na síť musí být 
spínač v nulové poloze, při opravách odpojit od sítě, opravy pouze kvalifikovaným 
elektrikářem 
 
14.2.4  Práce ve výškách 
Nebezpeční: pád pracovníka z výšky 
Bezpečnostní opatření: montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci o 
odpovídající kvalifikací a musí být zajištěni, lešení a žebříky musí mít dostatečnou 
únosnost a stabilitu, zajištění všech volných okrajů zábradlím se zarážkou, mezera mezi 
vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 250 mm, 
nepřetěžování pomocných podlah materiálem a soustředěním více osob 
 
Nebezpeční: pád pracovníka při výstupu a sestupu 
Bezpečnostní opatření: zajištění bezpečnostních prostředků pro výstupy na zvýšená místa 
stavby (žebříky, schodiště, rampy), používat žebříky k výstupu a sestupu i na podlahy 
kozových lešení, zákaz seskakování z lešení a slézání po konstrukcí 
 
14.2.5  Práce s mechanizací 
Nebezpečí: ztráta stability autodomíchávače, autočerpadla, nákladního automobilu, … 
Bezpečnostní opatření: postavení stroje na rovném terénu, dodržování dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu a vyprazdňování 
směsi na sklonitém terénu dle návodu, pojíždění na svahu se sklonem max. 10°, vyznačení 
nebezpečných míst v blízkosti výkopů, jam apod. 
 
Nebezpeční: přitlačení osoby autodomíchávačem, autočerpadlem, nákladním 
automobilem, … 
Bezpečnostní opatření: vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se vozidla, 
nezdržovat se za couvajícím vozidlem, používání zvukového znamení, dobrý výhled 
z kabiny řidiče, soustředěnost řidiče 
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15.1     Obecné informace o stavbě  

15.1.1  Obecné informace o stavbě 
Obecné informace o stavbě jsou popsány v kapitole č. 8.1.1.  

 

15.1.12  Obecné informace o procesu 
Předmětem technologického předpisu je stropní železobetonová konstrukce nad 

2.NP. 
Stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami, jejich 

součástí jsou ŽB nadpraží okenních otvorů. 
Stropní konstrukce bude provedena z betonu pevnostní třídy C25/30 XC1, S3 a 

z výztuže B 500 B.  
Bednění bude použito systémové, značky Doka (Dokaflex 1 - 2 - 4) a bude využito 

na třetinu plochy stropu (z ekonomických důvodů, viz finanční analýza pronájmu 
stropního bednění).  
 
 

15.2     Výkaz materiálu 
15.2.1  Výkaz materiálu 

Tab. 17 - Beton 
BETON XC1, 
S3 

Plocha [m2] Tloušťka 
[m] 

Objem 
[m3] 

Celkový objem vč. ztrát 
3% [m3] 

Strop nad 2 
NP 

1053,53 0,18 189,64 195,33 

 
Tab. 18 - Výztuž 

OCELOVÁ 
VÝZTUŽ 

Spotřeba [kg/m3] Hmotnost [kg] 

Strop nad 2 NP 100 189,64*100=18 964 
 

Tab. 19 - Bednění 
PRVKY SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ Dokaflex 1-2-4 Ks 
Nosník Doka H20 TOP 2,65 m 193 
Nosník Doka H20 TOP 3,90 m 53 
Nosník Doka H20 TOP 1,80 m 29 
Nosník Doka H20 TOP 2,45 m 9 
Stropní podpěra Eurex + spouštěcí hlavice H20 + opěrná trojnožka 87 
Stropní podpěra Eurex + přidržovací hlavice H20 122 
Panel Dokadur 21 250/50 cm 188 
Panel Dokadur 21 150/50 cm 9 
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Dořezová překližka 2,5 x 1,5 x 0,021 m + 40 % prořez              celková plocha: 
53,7 m2 

15 

 
Výpis prvků bednění je pouze pro 1/3 plochy stropní konstrukce, to znamená, že 

betonáž bude probíhat po třetinách.  
Pro odbednění bude použit odbedňovací olej DMA 1000.  

  Celková plocha:    1053,53 m2 
  Spotřeba:     0,03 kg/m2 
  Spotřeba celkem:    1053,53 * 0,03 = 32 kg 

Pro provedení stropu bude třeba i vázacích drátů pro spojení armatury a 
distančních prvků k zabezpečení krytí výztuže.  
 

15.2.2  Doprava materiálu 
15.2.2.1  Primární doprava 
 Čerstvý beton bude na staveniště dovezen autodomíchávačem Tatra 815 
s nástavbou Liebherr (objem 5 m3) z betonárny v Horních Heršpicích, která je vzdálena 
od staveniště cca 17 km. Dojezdová doba je cca 20 minut.  

Výztuž i bednění bude na staveniště dovezena nákladním automobilem Iveco 
Eurocargo ML 190EL 30 s bočnicovým návěsem Fliegl. Výztuž bude z armovny 
v Králově Poli (vzdálenost cca 10 km).  

Doplňkový stavební materiál je na staveniště dopravován pomocí osobního 
automobilu popřípadě pomocí dodávky. 

 
15.2.2.2  Sekundární doprava 

Po dobu výstavby bude na staveništi věžový jeřáb MB 1043 s kolejovým 
pojezdem, který bude sloužit pro přepravu bednění a výztuže na místo uložení. 
 Pro dopravu čerstvého betonu do bednění bude k dispozici 
autočerpadlo SCHWING S 47 SX. 

Doplňkový materiál je na staveništi skládán ručně nebo za použití vhodné 
mechanizace.  
 

15.2.3  Skladování materiálu 
Výztuž bude na staveništi skladována na zpevněné a odvodněné ploše na 

dřevěných hranolech průřezu 150 x 150 mm a to vždy ve vodorovné poloze. Každý prut 
musí mít svůj identifikační štítek.  

Prvky bednění, stropní podpěry a nosníky Doka budou uskladněny na ploše z 
dřevěných palet a na ukládacích paletách Doka 1,55 x 0,85 m.  

Doplňkový materiál bude uskladněn také na ploše opatřené dřevěnými paletami, 
v kontejnerech se síťovými bočnicemi a v uzamykatelných kontejnerech.  

Skládky musí být rovné, únosné, zpevněné a odvodněné.  
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15.3     Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhne mezi subdodavatelem a hlavním dodavatelem 

stavby. V této fázi výstavby jsou již dokončeny svislé konstrukce ve druhém nadzemním 
podlaží.  

Záznam o převzetí pracoviště bude zapsán do stavebního deníku a s tímto se i 
kontrolují svislé konstrukce, které musí být rovné, pevné, zbavené nečistot a nesmí se na 
nich vyskytovat voda, sníh ani led. Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 5 
mm (při měření latí délky 2 m).  

Při převzetí pracoviště se předá i potřebná projektová dokumentace (ta musí být 
úplná, ověřená a schválená) a pevný výškový bod.  

Zhotoviteli stropní konstrukce bude předáno i základní směrové a výškové 
vytyčení stavby – modulové osy stavby a úroveň 0,000.  

 
 

15.4     Pracovní podmínky 
15.4.1  Klimatické podmínky  

Pokud teplota venkovního prostředí přesáhne hodnoty +5 °C nebo +30 °C práce 
budou probíhat za speciálních podmínek nebo budou přerušeny. Rychlost větru nesmí 
přesáhnout 11 m/s.  

Pokud hrozí nebezpečí převrácení větrem, je nutné při přerušení prací a po 
pracovní době zajistit volné prvky bednění.  

Strop nad 2.NP bude betonován na přelomu září a října, nejsou proto nutná 
opatření pro betonování v zimě. V případě trvalého deště budou betonářské práce 
přerušeny až do doby zlepšení pracovních podmínek.  

 

15.4.2  Vybavenost staveniště  
Příjezd na staveniště je možný po zpevněné příjezdové komunikaci. Na nově 

trvale zřízenou přípojku vody bude napojena dočasná přípojka pro zařízení staveniště. Na 
ní bude nainstalován dočasný vodoměr. Elektrická přípojka zařízení staveniště bude také 
napojena na nově trvale zřízenou přípojku elektrické energie (220/380 V). Osvětlení bude 
zajištěno denním osvětlení. Případně bude provedeno dosvícení pomocí přenosných 
montážních lamp o vysoké svítivosti. 

Na staveništi je umístěno hygienické zařízení pro pracovníky, sklady nářadí, 
kanceláře, atd. (viz výkres zařízení staveniště). 

Z důvodu práce ve výškách bude na okraje bednění osazeno zábradlí.  
 

15.4.3  Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámení s BOZP a musí používat osobní ochranné 

pracovní pomůcky. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci v oboru a před zahájením 
musí být seznámeni s pracovním postupem pro práci, kterou budou provádět. O školení 
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pracovníku bude proveden zápis do stavebního deníku a toto školení bude stvrzeno 
podpisy proškolených pracovníků.  

V rámci instruktáže pracovníků bude probíhat i seznámení s umístěním přípojek 
a vypínačů. Instruktáž provede stavbyvedoucí, případně jím pověřená osoba.  

 
 

15.5     Personální obsazení 

Pracovní stroje a nástroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a 
řádně proškolení. V případě nutnosti se budou prokazovat osvědčením o kvalifikaci, 
strojními průkazy, výučními listy, atd.  

Zhotovení bednění budou provádět tito pracovníci:  
1x vedoucí čety (vyučen v oboru betonář)  
2x tesař (vyučen v oboru tesař, provádí montáž a demontáž bednění)  
2x vazač (proškolen železář, provádí vázání výztuž) 
2x betonář (proškolen a zaučen betonář či stavební dělník, který 

betonuje a zhutňuje beton) 
2x svářeč (vyučen v oboru svářeč, provádí svařování výztuže) 
1x pomocný pracovník (proškolen a zaučen stavební dělník) 
1x obsluha jeřábu (proškolený jeřábník s jeřábnickým průkazem) 
1x obsluha autodomíchavače (proškolený pracovník s ŘP skupiny C a 

se strojním průkazem) 
1x obsluha autočerpadla (proškolený pracovník s ŘP skupiny C a se 

strojním průkazem) 
1x řidič nákladního automobilu (proškolený pracovník s ŘP skupiny 

C) 
Počet dělnických pracovníků: 10, počet řidičů: 4, počet pracovníků 

celkem: 14 
 
 

15.6     Stroje a pracovní pomůcky 

15.6.1  Velké stroje  
- Autodomíchávač Mercedes Benz Actros s nástavbou Schwing Stetter AM 6 C 

(objem 5 m3) 
- Autočerpadlo SCHWING S 47 SX – tlak: 85 bar, výložník: 47 m 
- Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190 EL 30 s bočnicovým návěsem 

Fliegl 
- Věžový jeřáb MB1043 – délka výložníku: 32 m 

 

15.6.2  Nářadí  
Pákové kleště, ohýbačka, stříhačka, ruční nebo okružní pila, ponorný vibrátor, 
vibrační lišta, vibrační válec 
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15.6.3  Měřicí technika  
- Vodováha, pásmo, skládací metr, nivelační přístroj, nivelační lať 

15.6.4  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv, pevná obuv s kovovou špičkou, ochranné rukavice, přilba, reflexní 

vesta, brýle 
 

 

15.7     Pracovní postup 
Bednění  

Nejprve se položí podélné a příčné nosníky po obvodu. Značky na nosníku ukazují 
maximální vzdálenosti (4 značky pro podélné nosníky a 6 značek pro podpěry s opěrnou 
trojnožkou). Nastavovacím třmenem se provede hrubé výškové nastavení stropní 
podpěry. Při současném přemisťování stropních podpěr se spouštěcími hlavicemi je nutné 
dbát na zajištění hlavice proti vypadnutí pomocí svorníků s pérem 16 mm.  
 Spouštěcí hlavice H20 se zasadí do stropní podpěry. V této fázi je nutné dbát na 
spouštěcí výšku. Nyní se postaví opěrná trojnožka a stropní podpěra se postaví do opěrné 
trojnožky a upevní se upínací pákou. Před vstupem na bednění je nutné zkontrolovat 
správné upevnění. Spouštěcí hlavice se musí natočit tak, aby bylo možno při odbedňování 
vytlouci klín.  
 Podélné nosníky se uloží do spouštěcích hlavic pomocí montážních vidlic. Do 
spouštěcí hlavice mohou být uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosníků (při 
přesahování). Pokládání břemen (např. nosníky, panely, výztuž) na bednění stropu je 
dovoleno teprve po montáži mezipodpěr. Dále se znivelují podélné nosníky podle výšky 
stropu. Maximální dovolená vzdálenost podélných nosníků je 2,65 m. 
 Příčné nosníky se uloží s přesahem pomocí montážních vidlic. Maximální 
dovolená vzdálenost příčných nosníků je 0,75 m. Maximální převislý konec nosníků je 
0,5 m.  
 Přidržovací hlavice H20 DF se nasadí na vnitřní trubku stropní podpěry a zajistí 
se integrovaným třmenem. Maximální vzdálenost stropních podpěr je 1,2 m.  

Před uložením panelů Dokadur je nutné namontovat ochranu proti pádu na okraj 
stropu. Poté co jsou panely uloženy kolmo k příčným nosníkům, postříkají se 
odbedňovacím prostředkem. Přebytečný přípravek bude z bednění otřen.  

Rozmístění a rozměry jednotlivých prvků bednění viz Výkres stropního bednění 
(P17).  
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Obr. 34 – Montáž bednění 
Armování 

Před začátkem armování se musí zkontrolovat výztuž, zda není poškozena nebo 
znečištěna, případně zkorodována.  

Krytí výztuže se zajistí u spodní výztuže distančními podložkami.  
Nejprve se umístí na distanční podložky spodní výztuž v jednom směru, na ni se 

položí výztuž v druhém směru. Přidrátováním se zajistí jejich poloha.  
 

Betonování 
Betonáž se bude provádět hadicí autočerpadla z autodomíchávače, který bude 

přistaven na příjezdové cestě. Výška shozu betonu nesmí překročit 1,5 m. Při nedodržení 
by mohlo dojít k poškození homogenity betonu. Maximální tlak čerstvého betonu na 
bednění je 60 kN/m2.  

Při betonování se nesmí změnit poloha výztuže. Po dokončení betonáže se nesmí 
beton vystavovat následujících 7 dní otřesům. Beton se bude hutnit pomocí vibrační lišty.  

 
Ošetřování betonu 

Beton ošetřujeme podle povětrnostních podmínek. Může dojít k vysoušení 
povrchu betonu, vyplavování cementu z povrchu betonu nebo promrznutí konstrukce.  

V teplých dnech se beton kropí vodou, která by měla mít stejnou teplotu jako 
povrch betonu. S kropením se začíná, jestliže má beton takovou pevnost, že nedochází k 
vyplavování cementu na povrch při styku s vodou, tj. za 24 hod od zhutnění po dobu 7 
dní.  

Za větrných podmínek chráníme beton před ztrátou vody nástřikem 
nepropouštějícím vodu.  

Před deštěm je nutné zakrýt konstrukci fólií, tak aby dešťová voda neodplavovala 
cement z betonu.  

Proti vysychání se musí chránit beton překrýváním plachtami, izolačními povlaky. 
Tvrdnutí betonu se může urychlit ohřevem čerstvého betonu, buď při výrobě, nebo po 
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jeho zhutnění. Je nutné dávat pozor na objemové změny betonu, tudíž pozvolný nárůst 
teploty během 4 hod je přípustný do max. 40°C. 
 
Odbedňování 

Po dosažení 70% pevnosti betonu je možné zahájit odbedňování.  
 Nejprve se odstraní mezipodpěry a odloží se do ukládací palety.  
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 35 – Odstraňování mezipodpěr 
Po odstranění mezipodpěr zůstane již jen rastr podpěr. Vznikne tak dostatečný 

prostor pro pojíždění mobilních zařízení a ukládacích palet.  
 Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice se spustí bednění stropu. Příčné nosníky 
se sklopí a vytáhnou se. Nosníky pod stykem desek ještě zůstanou na místě.  
 Dále se odstraní panely Dokadur a poté se demontují zbývající příčné a podélné 
nosníky.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Obr. 36 – Odstraňování panelů Dokadur 

 
Nakonec probíhá demontáž stropních podpěr. Vše se vždy po odstranění uloží do 

ukládací palety.  
 
 

15.8     Jakost a kontrola 
15.8.1  Vstupní kontrola  

Kontrolu kvality vstupního materiálu provádí mistr a případně i stavbyvedoucí. U 
čerstvého betonu se zkontroluje stupeň konzistence (zkouška sednutí kužele), maximální 
velikost zrna kameniva a překontrolují se i parametry na dodacím listu z betonárny. 
V rámci kontroly výztuže se zkontroluje množství, druh, průměr a kvalita dle dodacího 
listu. Dále se zkontroluje množství a typ distančních prvků a bednících prvků. 
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Kontrolu svislých nosných konstrukcí provádí stavbyvedoucí. Tato konstrukce 
bude přeměřena. Musí dosahovat 70 % své pevnosti.  

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují úplnost a správnost projektové dokumentace a 
rozmístění prostupů.  
 

15.8.2  Mezioperační kontrola  
Při mezioperační kontrole bude mistr provádět kontrolu výztuže (bez nečistot a 

mastných skvrn), bednění (správné osazení a nastříkání odbedňovacím přípravkem) a 
betonáž (maximální výška shozu je 1,5 m, správné hutnění a ošetřování betonu).   

 

15.8.3  Výstupní kontrola  
Po dokončení konstrukce provede stavbyvedoucí, statik a technický dozor 

investora kontrolu geometrické přesnosti. Celková rovinnost hotové stropní konstrukce 
musí být ± 5 mm na vztažnou délku 2 m (měřeno latí). Přímost hran a koutů musí být ± 
6 mm na vztažnou délku 2 m. Rovnoběžnost protilehlých konstrukcí musí být max. ± 12 
mm při délce konstrukce od 4 m do 8 m.  

Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku.  
 

 

15.9     Bezpečnost a ochrana zdraví při práci   

Viz Technologický předpis pro provedení vrtaných ŽB pilot (bod č. 8.9). 
 

15.10   Ekologie a nakládání s odpady 

Viz Technologický předpis pro provedení vrtaných ŽB pilot (bod č. 8.10). 
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ZÁVĚR 
Diplomová práce je rozdělena na několik částí, některé se zabývají pouze jedním 

objektem (například časový plán objektu, rozpočet) nebo dokonce jedním procesem 
(technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány), ale některé části jsou řešeny pro 
stavbu jako celek (například časový a finanční plán celé stavby a technická zpráva STP).  

Všechny části diplomové práce byly vytvořeny pomocí počítačových programů. 
Časový plán objektový, finanční plán objektový a kontrolní a zkušební plány jsou 
zpracovány v MS Excel, všechny výkresy a schémata jsou kresleny v programu Autocad, 
časový plán objektu SO 01 je vypracován pomocí MS Project a položkový rozpočet 
v BUILDpowerS. Vypracování diplomové práce mi mimo jiné umožnilo prohloubit 
znalosti v užívání těchto programů.  
 Diplomovou práci by bylo možné rozšířit v mnoha ohledech. Především by bylo 
vhodné zabývat se i dalšími technologickými procesy, případně i dalšími objekty.  
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PR   Přenosná rozvodná skříň 
BV   Bod vytyčování 
NN   Nízké napětí 
VN   Vysoké napětí 
SV   Stavbyvedoucí 
M   Mistr 
G   Geodet 
S   Statik 



128 
 
 

SD   Stavební deník 
SP   Stavební povolení 
PŘP   Předávací protokol 
TDI   Technický dozor investora 
V   Vyhláška 
Z   Zákon 
NV   Nařízení vlády 
KZP   Kontrolní a zkušební plán 
PTH   Porotherm 
1kř.   Jednokřídlé 
DPH   Daň z přidané hodnoty 
VN   Vedlejší náklady 
ON   Ostatní náklady 
Max.   Maximálně 
Min.   Minimálně 
PT   Původní terén 
UT   Upravený terén 
BD   Bytový dům 
DN   Diamétre nominal (světlost potrubí) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
P1 Situace širších vztahů – dodávka čerstvého betonu 
P2 Situace širších vztahů – dodávka armatury 
P3 Situace širších vztahů – dodávka jeřábu 
P4 Situace širších vztahů – dodávka vrtné soustavy 
P5 Časový plán objektový 
P6 Nasazení pracovníků 
P7 Finanční plán objektový 
P8 Výkres zařízení staveniště – zemní práce a piloty 
P9 Výkres zařízení staveniště – základová deska a hrubá vrchní stavba 
P10 Výkres zařízení staveniště – dokončovací práce 
P11 Časový plán objektu SO 01 – harmonogram 
P12 Časový plán objektu SO 01 – technologický normál 
P13 Kontrolní a zkušební plán pro provedení vrtaných ŽB pilot 
P14 Kontrolní a zkušební plán pro provedení základové desky (technologie „bílá vana“) 
P15 Časový plán nasazení strojů 
P16 Položkový rozpočet 
P17 Výkres stropního bednění 
P18 Schéma postupu pilotáže 
P19 Schéma jeřábu 
 
 
 

 
 
 
 


