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Abstrakt 

V diplomové práci je zpracován stavebn� technologický projekt bytového domu 

Sadová. V této práci se !e�í hlavn� technologický p!edpis na základovou vanu, 

za!ízení staveni�t�, "asový plán hrubé stavby, bezpe"nost a ochrana zdraví 

p!i práci a rozpo"et. 
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Abstract 

At master´s thesis is the construction and technological project of a residential 

building Sadova. In this work are addressing major technological specification 

of the building foundations, site equipment, time schedule of structural work, 

safety and health in work and financial. 
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Úvod 

V diplomové práci s názvem Obytný soubor Sadová – stavebně technologický 

projekt, řeším hlavně výstavbu bytového domu SO B4. 

Zabývám se zejména přípravou realizace hrubé stavby. V technologickém 

procesu jsem se zaměřil na realizaci základové vany, na kterou jsem zpracoval 

i kontrolní a zkušební plán. Na hrubou stavbu jsem zpracoval podrobný časový 

plán a rozpočet včetně výkazu výměr. Jako speciální zadání jsem si po 

domluvě s vedoucím zvolil porovnání nasazení bádie a autočerpadla při 

provádění monolitických konstrukcí. 
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1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA – bytové domy 

Místo stavby:  k. ú. Sadová, Brno, kraj Jihomoravský 

Investor:   IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s. 

    Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 

Generální projektant:  ATELIÉR TIŠNOVKA s.r.o. 

Tišnovská 145, 614 00 Brno 

Zhotovitel:  RGB STUDIO s.r.o. 

Ing. Arch. Josef Kobzík 

Ing. Arch. Silvie Romanová 

Kalvadova 105/5, 602 00 Brno 

Termín stavby: březen 2016 – září 2017 

Cena stavby: 41 694 178,00 CZK s DPH 

1.2. Členění stavby 

1.2.1. Inženýrské sítě 

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 02 Přípojka vody 

SO 03 Přípojka NN a VN 

SO 04 Přípojka elektrotechnických komunikací 

SO 05 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 07 Přípojka horkovod 

SO 08 Terénní a sadové úpravy 

1.2.2. Stavební objekty 

SO B4 Bytový dům 
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1.3. Charakteristika vedlejších objektů 

1.3.1. SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 

Příjezd k objektu je po navržené páteřní komunikaci ze severní strany objektu. Z této 

komunikace vede rampa ke garážím v 1. PP. Rampa bude zhotovena z betonové 

dlažby tl. 80mm a bude po celé ploše vyhřívaná. Šířka této komunikace bude 5,50m 

a délka 31,13 m se sklonem 9,87%. Před objektem budou vybudovány parkovací 

místa. Jedno parkovací místo bude vyhrazeno pro imobilní občany a jedno parkovací 

stání pro matky s dětmi. Pro pěší dopravu do objektu bude využíván chodník při 

severní fasádě domu. Tato komunikace bude zhotovena z betonové dlažby tl. 60mm. 

Šířka chodníku bude 2,0 m. 

1.3.2. SO 02 Vodovod 

Vodovodní přípojka bude napojena z veřejného vodovodu.  Délka přípojky vodovodu 

je 14,8 m. V těsné vzdálenosti před objektem je umístěna vodoměrná šachta 0,9x1,2 

m. Vlastní vodovodní přípojka bude provedena z plastových trubek PE DN 40mm. 

Uložení vodovodního potrubí přípojky bude provedeno do lože z písku v tloušťce 100 

mm. Po montáži potrubí vodovodní přípojky bude potrubí na výšku 300 mm obsypáno 

prohozenou zeminou a na obsyp se provede hutněný zásyp. Potrubí vodovodní 

přípojky bude uloženo v hloubce 1,10 m pod terénem. 

1.3.3. SO 03 Rozvody NN a VN 

Bytový dům bude napojen na distribuční vedení společnosti E.ON. Délka přípojky je 

51,8 m. Nová přípojková skříň bude umístěna na fasádě objektu. Materiál je stanoven 

dle hlavního zásad hlavního dodavatele elektrické energie. 

1.3.4. SO 04 Rozvod sítě elektrotechnických komunikací 

Rozvodná skříň RS provozovatele datových služeb bude umístěna v prostoru 

technické místnosti v 1.NP. Délka přípojky je 20,5 m a je provedena optickým 

kabelem, který je napojen na hlavní síť. 
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1.3.5. SO 05 Kanalizace dešťová 

Přípojka dešťové vody je připojena na hlavní řád. Na pozemku BD bude napojena na 

revizní šachtu. Přípojka dešťové kanalizace je z materiálu PVC KG DN200. Délka 

přípojky je 12 m. 

1.3.6. SO 06 Kanalizace splašková 

Přípojka splaškové kanalizace je od napojení na kanalizační řad k revizní přípojkové 

šachtě a bude délky 9,5 m v potrubí PVC KG DN200. Od této šachty dále k RD 

pokračuje venkovní rozvod splaškové kanalizace. 

1.3.7. SO 07 Horkovod 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je horká voda z centrální výměníkové stanice. 

Ta bude napojena na horkovodní síť Teplárny Brno a.s. Samostná přípojka bude DN 

32 2,83 m3/h a bude ústit do revizní šachty ŠA6. Délka přípojky je 14,5 m. 

1.3.8. SO 08 Terénní a sadové úpravy 

Nezpevněné plochy v okolí objektu budou opatřeny trávníkovým substrátem v tl. 150 

mm a travním osivem – rekreační směs. Na vytypovaných místech bude nízký keřový 

porost. Plocha úprav je cca 1 850 m2. 

1.4. Účel objektu 

Na pozemku je navržen dům o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlažím, 

s plochou střechou, obsahuje 9 bytových jednotek, 2 komerční plochy a parkováni v 

podzemním podlaží. Dům se obytnými prostory otevírá jižním směrem tak, aby bylo 

dosaženo co nejlepší orientace ke světovým stranám. Objekt je přístupný v 1. NP 

vstupem ze severní strany vnějším schodištěm, okolo parkovacích stání na terénu, 

nájezd do parkovacího podlaží je navržen po rampě ze západní strany. Schodiště a 

výtah prochází celým objektem i do parkovacího podlaží, na ně ve vyšších podlažích 

navazuje otevřená chodba - pavlač se sklepními kójemi a se vstupy do jednotlivých 

bytů. Komerční plochy jsou přístupné každá samostatně z ulice, při hlavním vstupu 

jsou dále umístěny plochy zázemí domu – přípojková a úklidová místnost, kočárkárna. 

Půdorys objektu je obdélníkový, ve vyšších podlažích s vysunutými lodžiemi a 

terasami. Jednotlivé byty jsou řešeny tak, že při pavlači a při severní straně domu jsou 

situovány koupelny a místnosti zázemí, obytné prostory jsou ve většině umístěny na 
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jižní, východní a západní fasádu. Byty mají dispozičně odděleny společenské zóny a 

zóny ložnic. 

1.5. Zásady architektonického, funkčního a výtvarného 
řešení 

Řešený objekt se nachází v rámci lokality obytného souboru Sadová v Brně – Králově 

Poli (k.ú. Sadová). V rámci uvedené lokality je plánována rozsáhlejší bytová zástavba. 

Řešený objekt bude vybudován na jižním okraji uvedené lokality, souběžně s páteřní 

přístupovou komunikací. 

Bytový dům s jedním podzemním a 4 nadzemními podlažími je navržen na mírně 

svažitém pozemku směrem k jihu v jižní části řešeného území. Objekt má obdélníkový 

tvar s plochou střechou o rozměru 12,4 x 39,4m a výšky 12,8 m, ve 2.-4. podlaží s 

vysunutými lodžiemi a terasami. Dům se obytnými prostory otevírá jižním směrem tak, 

aby bylo dosaženo co nejlepší orientace ke světovým stranám. 

Bytový dům obsahuje 12 bytových jednotek v 2.-4.NP (10x 3+kk a 2x 2+kk), 4 

komerční plochy v 1.NP+ parkováni v podzemním podlaží. 

Objekt je přístupný v 1. NP vstupem ze severní strany vnějším schodištěm, okolo 

parkovacích stání na terénu, nájezd do parkovacího podlaží je navržen po rampě ze 

západní strany. Schodiště a výtah prochází celým objektem i do parkovacího podlaží. 

Při hlavním vstupu jsou dále umístěny plochy zázemí domu – elektrorozvodna, 

předávací stanice tepla, úklidová místnost, kočárkárna a prostory sauny, která je 

určena pouze pro vlastníky bytů. 

Komerční plochy jsou přístupné každá samostatně z ulice. Z východní strany je z 

venkovního prostoru přístup k místnosti skladu odpadků. 

Na komunikační prostor ve vyšších podlažích navazuje chodba se sklepními kójemi a 

se vstupy do jednotlivých bytů – na každém podlaží 4 byty – viz tabulka počtu bytů. 

Dispoziční uspořádání jednotlivých bytů je řešeno tak, aby při severní straně domu 

byly situovány koupelny a místnosti zázemí, obytné prostory jsou ve většině umístěny 

na jižní, východní a západní fasádu. 

Architektonické a výtvarné řešení se opírá o hmotové rozčlenění objektu, zvláště pak 

jižního pohledu do vysunutých lodžií před půdorysný profil objektu tak, aby svojí 
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mozaikou lodžií zaujal netradičním, zdánlivě nahodilým členěním bytového domu. 

Barevné řešení bude v souladu s jistou hravostí forem, tj. barvy budou veselé a světlé 

– oranžová a bílá. Výplně otvorů budou celoplošně prosklené a tím dodají hmotě 

objektu velký prostorový vjem. Ze severní strany předstupuje před líc fasády vstupní 

schodišťový prostor, tento kvádr bude rovněž zvýrazněn oranžovou barvou oproti bílé 

fasádě. Čelní plochu kvádru lze využít pro umělecké dílo – např. mozaiku. 

1.6. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 
zastavěné plochy 

Objekt SO B4 – základní bilance 

V 1.PP se nachází podzemní parkování – 11 míst. 

V 1.NP se nachází 4 bloky komerčních ploch + vstupní prostory bytového domu, 

kočárkárna, úklidová místnost, prostory sauny, která je určena pouze pro vlastníky 

bytů, technické zázemí objektu – elektrorozvodna a předávací stanice tepla a místnost 

pro sklad odpadků. 

Ve 2.NP se nachází 4 bytové jednotky 3+kk s potřebným zázemím, sklepní kóje pro 

každý byt. 

Ve 3.NP se nachází 4 bytové jednotky 3+kk s potřebným zázemím, sklepní kóje pro 

každý byt. 

Ve 4.NP se nachází 2 bytové jednotky 3+kk a 2 bytové jednotky 2+kk s potřebným 

zázemím, sklepní kóje pro každý byt. 

 zastavěná plocha 1.NP      502 m2 

 hrubá podlažní plocha nadzemní  2.008 m2 

 hrubá podlažní plocha podzemní     502 m2 

 obestavěný prostor nadzemní  6.400 m3 

 obestavěný prostor podzemní  1.600 m3 

 čistá plocha bytů celkem:   1038,5 m2 
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1.7. Technické a konstrukční řešení objektu 

1.7.1. Zemní práce 

Plocha je v současné době nezastavěná, původní chatové objekty, které se v daném 

místě nacházely, byly již dříve zlikvidovány, stejně jako vzrostlé stromy. Nyní se 

nachází na místě pouze nižší porost plevele a keřů. Okolí je převážně nezastavěné, 

nachází se zde pouze několik rodinných domů. Terén je na dané lokalitě mírně svažitý 

směrem k jihovýchodu. 

Geodetické zaměření pozemku bylo zasláno k datu 3.10.2014. Oproti původnímu 

fotogrammetrickému zaměření se výškově liší cca o 1m. S ohledem na předchozí 

nejasnosti je nutné před zahájením vytyčovacích prací a následně výkopových prací 

přizvat geodeta, projektanta komunikací a zpracovatele objektu SO B4. 

V celé ploše určené pro zastavění nově navrženou budovou a jejím technologickém 

okolí bude sejmuta ornice ve vrstvě 300 mm a bude uložena na přechodnou skládku. 

Následně budou tyto vrstvy použity pro terénní úpravy v areálu. 

Výkopy budou prováděny převážně ve spraších, které jsou poměrně stabilní a udrží 

krátkodobě i kolmé stěny. Hlubší výkopy je nutné z důvodu bezpečnosti pažit nebo 

svahovat ve sklonu 3:1. Zajištění výkopů v případných navážkách v místech 

původních objektů chat, sklepů, jam apod. je nutné volit individuálně podle charakteru 

navážky. Je třeba počítat s tím, že v místě původních objektů se mohou vyskytovat 

navážky a původní základové a jiné podzemní konstrukce, které nebudou 

pravděpodobně dosahovat velké mocnosti a budou tedy odstraněny stavebními 

výkopy. V místech, kde by tyto materiály zasahovaly pod úroveň základové spáry, 

bude nutné jejich vytěžení a nahrazení vhodným zhutnitelným materiálem. 

Výkopy budou hloubeny převážně ve středně obtížně rozpojitelných zeminách třídy 3 

podle klasifikace ČSN 73 3050, pouze v případě hlubších výkopů, které by zasahovaly 

až do pevných jílovitých hlín a jílů se může jednat i o třídu 4. 

V daných podmínkách je geologem doporučeno dodržet krytí základové půdy 

zeminou mocnosti 1,1 m pod stávajícím terénem, aby nedocházelo k projevům 

klimatických vlivů na základové půdy. 
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Lokalita jako celek je stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa, který 

by mohl mít za následek poruchy stavby. 

Na posuzované ploše nebyla zastižena hladina podzemní vody a její výskyt se 

neočekává ani ve vlhčím období. Podzemní voda nebude ovlivňovat způsob založení. 

Zemní práce se předpokládají v rozsahu určeném navrženým založením objektu a 

výkresem výkopů. Jedná se o založení na základové desce. Zemina bude odtěžena 

a odvezena na skládku zeminy. Veškerá zemina bude těžena mobilními stavebními 

stroji. 

Vzhledem k relativně složitým základovým poměrům, způsobeným zejména výskytem 

zpevněných poloh spraší v některých částech posuzované plochy, doporučuji 

provádět dozor geotechnika při provádění zemních a základových prací, kterým by 

byla ověřena rovnoměrnost základových poměrů pod objektem bytového domu. V 

případě zjištění významných rozdílů by pak byly navrženy případné úpravy 

základových půd přímo v průběhu stavby. 

Úprava okolního terénu je popsána v oddíle komunikací a zpevněných ploch. 

1.7.2. Založení objektu 

Dle IGP lze lokalitu hodnotit jako staveniště dobře použitelné pro výstavbu 

projektovaných objektů bytových domů. 

Založení nosných stěn je, vzhledem ke konstrukčnímu systému, velikosti objektu a z 

něho vyplývající velikosti zatížení a zejména s ohledem na geologickou stavbu území 

dle doporučení v IGP, uvažováno na monolitické železobetonové desce tvořící 

společně s obvodovými stěnami základovou vanu suterénu. 

Základová deska vany je navržena v tl. 400 mm, stěny v tl. 300 mm z betonu C30/37-

XC1-S3, ocel B 500B. Pod deskou je navržen podkladní beton C8/10 tl. 100 mm. Pro 

zlepšení základových poměrů je pod podkladní beton navržen hutněný štěrkopískový 

násyp tl. 100 mm, který docílí zvýšení modulu deformace a zabrání tak případnému 

nerovnoměrnému sedání objektu. 

Objekty budou pravděpodobně zakládány do vrstvy spraší. Jedná se o zeminy z velké 

části prosedavé, které jsou citlivé na nadměrné zvýšení vlhkosti umělým svedením 

vody do jejich vápenné eolické struktury. Je proto nutné zabezpečit důkladné utěsnění 
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veškerých přípojek, ve kterých je voda. Týká se to především dešťových svodů a 

vodorovné části dešťové kanalizace. V opačném případě by mohlo docházet k 

nerovnoměrnému sedání objektu a v krajním případě i poruchám horní nosné 

konstrukce. 

1.7.3. Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém objektu bude kombinovaný. Nosná konstrukce objektu je v prvních 

dvou podlažích navržena jako monolitický železobetonový skelet doplněný na obvodu 

železobetonovými stěnami, které v 1.PP kvůli zachycení působení zemního tlaku tvoří 

spolu s podlahovou deskou základovou vanu. Tloušťky železobetonových stěn jsou 

uvažovány v 1.PP 300 mm, v 1.NP 220 mm. Vnitřní monolitické železobetonové 

sloupy jsou navrženy čtvercového průřezu 450 x 450 mm. V ostatních nadzemních 

podlažích je pak příčný stěnový systém doplněný vnitřní podélnou a obvodovou 

stěnou. Nosná konstrukce objektu je doplněna monolitickým železobetonovým jádrem 

se schodištěm a monolitickou železobetonovou výtahovou šachtou. Betonové 

konstrukce - viz statika. 

Modulový systém sloupů v podélném směru, který vytváří základ osového systému 

příčných nosných stěn v horních podlažích je 6,5 m, v příčném směru se jedná o 

dvoutrakt s osovou vzdáleností 2 x 6,0 m. Na severní straně je součástí objektu 

schodišťový trakt 1,67 x 10,45 m. Konstrukční výšky jednotlivých podlaží jsou 

navrženy 2,77 m v 1.PP, 3,325m v 1.NP a 2,975 m ve 2. a 3.NP a 2,97m ve 4.NP. 

Obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo, uvnitř komerčních jednotek a bytů 2.-4.NP je 

navrženo z broušených cihel Porotherm 30 Profi s pevností P15 na maltu pro tenké 

spáry. Obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s 

minerální izolací v tl.120 mm. Mezibytové stěny a stěny mezi komerčními prostorami 

jsou tvořeny z akustického zdiva Porotherm 30 AKU SYM s pevností P15 na maltu 

M10. Všechny mezibytové konstrukce musí splňovat akustické požadavky stanovené 

ČSN 73 0532. Tedy 53 dB (včetně započítaných korekcí). V případě, že k mezibytové 

stěně bude přistavěna přizdívka, bude keramická stěna opatřena jádrovou omítkou v 

minimální tloušťce 10 mm a až poté bude provedena přizdívka! 

Zdivo včetně malty musí dále vyhovovat na únosnost dle požadavků stavebně 

konstrukční části na jednotlivá podlaží. 
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Pro zdění zdiva jsou závazná pravidla vydaná pro výplňové zdivo skeletu. Tedy 

zejména založení zdiva i příček na asfaltových pasech, vyplnění mezery mezi zdivem 

a stropem minerální vatou (zákaz vyplňování PUR pěnou), provázání s okolním 

zdivem za pomoci kotev apod. Tyto pravidla budou použita na celý objekt. Montážní 

otvory (otvory po montážních tyčích) v monolitických železobetonových stěnách 

budou vyplněny minerální plstí. V případě pochybností jsou platná závazná 

ustanovení vydaná výrobcem Porotherm – Podklad pro navrhování v aktuálním znění. 

ŽB stěny oddělující prostor garáží a schodiště s výtahovou šachtou budou opatřeny 

kontaktním zateplením izolací z minerální vaty v tloušťce 100 mm. Bude použito 

systémového řešení shodného s kontaktním zateplením fasády. Omítka bude zvolena 

v bílé barvě. ŽB sloupy v garážích 1.PP budou 1 m od spodního líce ŽB stropní desky 

rovněž opatřeny kontaktním zateplovacím systémem v tl. 100 mm. Betonové 

monolitické konstrukce v garážích, které nebudou zakryty tepelnými izolacemi, budou 

provedeny v pohledové úpravě. Beton bude opatřen bílou interiérovou malbou, viz 

níže. Za pohledový beton se v tomto případě považuje bezvadně provedená betonová 

konstrukce, na jejímž povrchu se nevyskytují žádná hnízda, vzduchové bubliny 

(lunkry), póry, trhlinky, nepřesnosti povrchu. Hrany budou sraženy vložením rohového 

profilu do bednění. Další povrchové úpravy betonu nemají být prováděny, pouze bílý 

nátěr. Pokud povrch betonových konstrukcí nebude splňovat běžné požadavky na 

pohledovou kvalitu, bude dodavatel povinen dotčené plochy přestěrkovat bez nároku 

na navýšení ceny díla. 

1.7.4. Vodorovné nosné konstrukce 

Strop v 1.PP bude tvořen bezhřibovou monolitickou železobetonovou stropní deskou 

tl. 250 mm, nad 1.NP pak železobetonovou deskou tl. 220 mm podepřenou příčnými 

a podélnými průvlaky, které budou tvořit přechodovou konstrukci pro nosný stěnový 

systém dalších nadzemních podlaží. Stropní desky budou na okraji doplněny 

obvodovými ztužidly a také v místech větších otvorů nebo prostupů, popřípadě v 

jiných místech koncentrace zatížení, budou doplněny průvlaky, trámy a ztužidly. Strop 

nad 2-4.NP bude tvořen železobetonovou deskou tl. 220 mm, na okraji doplněnou 

obvodovými ztužidly. V místě přechodů železobetonových konstrukcí z vnitřního 

prostředí do vnějšího budou do těchto konstrukcí vloženy spárové vložky pro 

přerušení tepelných mostů. Stropní konstrukce splňuje požadavky na kročejový útlum 

dle ČSN. 
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Strop výtahové šachty tvoří monolitická železobetonová deska tl. 160 mm. Celý objekt 

je vzhledem k půdorysným rozměrům navržen jako jeden dilatační celek. 

Prostorová tuhost jednotlivých částí i objektu jako celku bude zajištěna systémem 

příčných a podélných nosných stěn u obou štítů, v rovině stropních tabulí bude ztužení 

zajištěno monolitickými železobetonovými deskami. 

Překlady v keramickém zdivu budou použity ze systému Porotherm. 

1.7.5. Střecha 

Konstrukce ploché střechy nad 4.NP bude jednoplášťová, nevětraná nepochůzí 

konstrukce. Bude použito převážně systémových skladeb s přesně určenými 

materiály. Skladby vychází ze střešních systémů DEK. Hydroizolace střechy je 

navržena v systému hydroizolačních fólií měkčeného PVC - skladba DEKROOF 01. 

Doporučený sklon povrchu střechy činí 3 %. Střecha je spádována pomocí spádových 

klínů k jednotlivým vpustím. 

Nosná konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická deska bez spádu. Na 

nosnou konstrukci bude aplikována penetrační emulze a parotěsná asfaltová 

hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. K podkladu budou montážně lepeny 

lepidlem PUK ve třech vrstvách tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového 

polystyrenu EPS 100 S v celkové tloušťce min. 250 mm. Spádová vrstva je vytvořena 

ze spádových klínů polystyrenu EPS 100 S STABIL. Tepelná izolace se klade ve více 

vrstvách se vzájemným převázáním spár, minimální výrobní tloušťka spádových klínů 

je 20 mm. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům 

sání větru. Na tepelné izolaci bude aplikována separační textilie ze 100% PP FILTEK 

300 a hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P tl. 1,5 mm určená k mechanickému 

kotvení DEKPLAN 76. Skladba je stabilizovaná systémem mechanického kotvení. Pro 

volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení 

výtažných zkoušek v souladu s ETAG 006 – Prováděni výtažných zkoušek na stavbě. 

Podrobný popis jednotlivých vrstev viz skladba střešních a obvodových plášťů. 

Součástí dodávky hydroizolací bude dodávka systémových tvarovek pro průchodky 

instalací, lemování apod. vč. poplastovaných plechů pro ukončení hydroizolace. 

Fóliová izolace bude vytažena až pod oplechování atiky. Nadstřešní části instalačních 

šachet a dojezd výtahu jsou kompletně kryty hydroizolační pvc fólií. 
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Na střeše bude instalován zabezpečovací systém - prvky proti pádu osob z výšky 

topsafe. 

1.7.6. Balkóny, lodžie 

Všechny balkóny (lodžie) jsou navrženy jako vyložené ŽB monolitické desky s 

přerušeným tepelným mostem. V místě přechodů železobetonových konstrukcí z 

vnitřního prostředí do vnějšího budou do těchto konstrukcí vloženy spárové vložky pro 

přerušení tepelných mostů. Spodní hrana balkónů bude opatřena okapovým „nosem“ 

nebo jiným opařením zabraňujícím toku vody po spodním líci vodorovné konstrukce. 

Konstrukce balkónu (lodžie) je navržena a popsána v oddíle statika. 

Skladba podlahy i ukončení hrany balkonu - viz podlahy. Zábradlí je navrženo jako 

ocelová konstrukce se skleněnou výplní – viz zámečnické výrobky. 

1.7.7. Příčky 

Příčky v objektu jsou navrženy výhradně keramické z keramických příčkovek 

Porotherm 8 P+D, 11,5 P+D a 140 P+D na maltu M5. Překlady v těchto příčkách jsou 

tvořeny překlady Porotherm. Veškeré příčky budou od stropu odděleny 2 cm tlustou 

spárou s vložením stlačitelného materiálu. Od podlahy budou všechny příčky 

oddilatovány vložením pásu Mirelonu. 

V místech mezibytových stěn, u zdiva sousedícího s koupelnami a kuchyněmi, v 

sociálních zařízeních bude pro vedení instalačních rozvodů vytvořena zděná 

přizdívka z keramických tvarovek Porotherm. Keramické zdivo za těmito přizdívkami 

bude omítnuto vápenocementovou omítkou tloušťky min. 10 mm. Veškeré rozvody 

instalací budou vedeny v těchto přizdívkách a je zakázáno jakékoliv vedení či 

zasahování do mezibytových akustických stěn ze železobetonu a cihelných 

omítnutých akustických stěn. 

Ve 2.-4.NP u krajních bytů bude nad vstupními dveřmi do bytu provedena pro 

vestavěné bytové rozvaděče SDK předstěna. Bude využito systému KNAUF včetně 

sádrokartonových desek, nosných a pomocných profilů, kotevních prvků. Předstěny 

budou provedeny dle doporučených detailů a požadavků výrobce dle jednotlivých 

skladeb. 



 
 

13 
 

1.7.8. Schodiště 

Z monolitického železobetonu je rovněž navrženo dvouramenné přímočaré schodiště 

s mezipodestou na severní straně objektu. Konstrukční systém schodiště bude tvořen 

stropními deskami tloušťky 220 mm a mezipodestami tloušťky 160 mm uloženými na 

podélné nosné stěny, do nichž jsou také zavázány monolitické železobetonové 

schodišťové desky ramen tloušťky 160 mm betonované současně se stupni. Podle 

možností a zvyklostí dodavatele však bude možno provést schodišťová ramena jako 

prefabrikovaná. 

Povrchová úprava pro schodišťové stupně je navržena z litého teraca světle béžové 

barvy, kontrastní stupeň barvy hnědé (dodavatel Stonework, s.r.o. Lipová 21, Ing. 

Prachař). Na podestách bude keramická dlažba. Výstupní kontrastní stupeň, který je 

již součástí podesty, bude proveden z litého teraca. 

Na stěnu u schodišťových ramen a mezipodest budou provedeny sokly ze stejného 

materiálu jako bude na podestách – z keramické dlažby, výška soklu 70 mm. 

1.7.9. Výtah 

Z hlediska komfortu je v objektu umístěn komfortní osobonákladní výtah KONE – 

EcoSpace - 1, splňující požadavky nejen pro dopravu tělesně postižených ale i pro 

stěhování velkých kusů nábytku. 

 Výtah je navržen lanový bez strojovny o nosnosti 630 kg, počet osob 8. Rychlost 

výtahu je 1 m/s. Velikost kabiny je 1100x1400 mm, výška 2100 mm s automatickými 

dveřmi 900x2000 mm na jedné straně. 

 Šachta výtahu o vnitřním rozměru 1600x2000 mm je z monolitického železobetonu tl. 

150 mm. Vnitřní povrch stěn šachty, hlavně na straně vstupu bude hladký, vybílený. 

Šachta musí být čistá. Ve všech nástupištích bude otvor pro šachetní dveře. Tyto 

otvory musí ležet ve svislici. Před montáží šachetních dveří musí být dveřní otvory do 

šachty zabezpečeny proti případnému pádu do šachty. Po montáži šachetních dveří 

bude mezera mezi rámem dveří a dveřním otvorem začištěna s ohledem na požární 

odolnost dveří. Ve stropě šachty budou montážní oka s vyznačenou max. nosností. 

 V horní části šachty bude větrací otvor o průřezu min. 1% z půdorysné plochy šachty 

= 320 cm2= 320x100 mm osazený krycí mřížkou. 
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 Prohlubeň výtahové šachty bude opatřena protiprašným nátěrem na beton s odolností 

proti ropným produktům. Šachta bude osvětlena, v prohlubni bude umístěna zásuvka 

230V/16A a žebřík pro přístup do prohlubně. 

 Po montáži výtahu bude proveden konečný nátěr nebo oprava nátěru výtahových 

částí. 

 Pro splnění ust. § 8 odst. 1 písm. d) a § 10 odst. 1 či § 14 odst. 1 vyhl.č. 268/2009 Sb. 

(hluk od provozu výtahu ) bude v rámci realizace provedeno měření o splnění výše 

zmíněného požadavku. V případě nesplnění požadovaných limitů vyžadovaných 

vyhláškou musí být provedeno opatření (např. kotvy s tlumícími podložkami apod.) a 

následným měřením musí být prokázáno splnění požadovaných limitů. 

1.7.10. Hydroizolace 

Pro spodní stavbu je použita konstrukce bílé vany zhotovena z vodotěsného betonu 

C30/37-XC1-S3, ocel B – viz statika. Nepředpokládá se výskyt podzemní vody v 

hloubce založení objektu. 

S ohledem na výsledek radonového průzkumu je schodišťový trakt a výtahová šachta 

opatřena navíc hydroizolací, která současně vyhovuje ochraně před středním rizikem 

radonu - Izolace z hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 

vložkou z polyesterové rohože plošné hmotnosti 200g/m2 2 x GLASTEK 40 Special 

Mineral. Pásy budou celoplošně nataveny k podkladu. Pod hydroizolací bude 

proveden penetrační nátěr Dekprimer. Hydroizolace bude po obvodu objektu 

vytažena min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Pro minimalizaci pronikání 

radonu do objektu bude zabezpečeno řádné provedení hydroizolace s utěsněnými 

prostupy. Na hydroizolaci bude přiložen extrudovaný polystyren a nopová folie s 

geotextílií – tvoří ochrannou vrstvu hydroizolace. Drenážní vrstva (nopová folie) bude 

ukončena pod úrovní upraveného terénu. 

Na obvodu stavby je navržena drenáž (u zdi nopová folie s geotextílií, ve spodní části 

betonové lože, drenážní trubka (flexibilní perforované potrubí z PE s vysokou 

mechanickou a chemickou odolností) a obsyp kačírkem – doporučené provedení 

drenáže dle Dektrade). V místě drenáže bude v dolní části základové vany aplikován 

na penetraci Dekprimer hydroizolační pás 2 x GLASTEK 40 Special Mineral – viz 

detail drenáž. 
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V místech, kde je upravený terén v úrovni -0,020, bude rovněž na svislou stěnu min. 

30 cm nad upravený terén aplikován na penetraci Dekprimer hydroizolační pás 2 x 

GLASTEK 40 Special Mineral. 

Hydroizolace střechy je navržena v systému hydroizolačních fólií měkčeného PVC, tl. 

3 mm. Na tepelné izolaci bude aplikována separační textilie ze 100% PP např. FILTEK 

300 a hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P určená k mechanickému kotvení např. 

DEKPLAN 76. Součástí dodávky hydroizolací bude dodávka systémových tvarovek 

pro průchodky instalací, lemování apod. vč. poplastovaných plechů pro ukončení 

hydroizolace. Fóliová izolace bude vytažena až pod oplechování atiky. 

V sociálních zařízeních bude pod keramickou dlažbou a obkladem sprchových koutů 

a van aplikován stěrkový hydroizolační systém na bázi cementu. Hydroizolační 

systém bude vytažen 150 mm nad úroveň čisté podlahy, u sprchových koutů a van 

do výšky 2100 mm s půdorysným přesahem sprchy a vany 600 mm. V rozích a 

koutech budou vloženy výztužné systémové prvky. 

Součástí sytému je i lepidlo, spárovací hmota a tmel pro pokládání obkladu a dlažby. 

Systém stěrkové hydroizolace tvoří: 

• penetrace podkladu 

• izolační stěrka na bázi syntetické pryskyřice 

• doplňky pro zatěsnění rohů a spojů, prostupů (vpustí) 

• speciální tenkovrstvé lepidlo pro kladení obkladu a dlažby 

• spárovací hmota (flexibilní) 

 • spárovací tmel (silikonový, fungicidní, vodotesný, elastický,…)  

1.7.11. Tepelné a zvukové izolace 

Tepelné izolace jsou v objektu navrženy v několika konstrukcích, jsou aplikovány tak, 

aby byly splněny požadavky ČSN 730540-2 “Tepelná ochrana budov“. 

Na ploché střeše jsou navržené ve třech vrstvách tepelněizolační desky ze 

stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S v celkové tloušťce min. 250 mm. 
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Spádová vrstva je vytvořena ze spádových klínů polystyrenu EPS 100 S STABIL. K 

podkladu budou montážně lepeny lepidlem PUK. Podrobnější popis viz skladby 

střešních plášťů a výkresová PD. 

Svislé obvodové stěny horní stavby jsou zaizolovány vnějším kontaktním 

zateplovacím systémem s mechanicky kotvenou tepelnou izolací z minerálních vláken 

s λD=0,036 W.M-1K-1 v tloušťce 100 mm. Svislé obvodové stěny v rámci spodní 

stavby jsou zaizolovány perimetrovými deskami z expandovaného pěnového 

polystyrenu s λD=0,035 W.M-1K-1. Perimetrové desky budou vytaženy min. 300 mm 

nad úroveň upraveného terénu. Podrobnější popis viz skladby obvodových plášťů a 

výkresová PD. Styky oken a dveří se zdivem budou vypěněny polyuretanovou pěnou 

a budou opatřeny systémovými páskami (zevnitř parotěsnými a z venku difúzními). 

Kontaktní zateplovací systémy na fasádách budou prováděny dle sborníku 

technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy 

(ETICS). 

Ve vnitřním prostředí je rovněž navržen kontaktní zateplovací systém na bázi 

minerální vlny. ŽB stěny oddělující prostor garáží a schodiště s výtahovou šachtou 

budou opatřeny kontaktním zateplením izolací z minerální vaty v tloušťce 100 mm. ŽB 

strop v garážích bude opatřen kontaktním zateplením izolací z minerální vaty v 

tloušťce 140 mm. ŽB sloupy v garážích 1.PP budou 1 m od spodního líce ŽB stropní 

desky rovněž opatřeny kontaktním zateplovacím systémem v tl. 120 mm. ŽB průvlaky 

v 1.NP budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem v tl. 100 mm. K takto 

zatepleným průvlakům doběhne zateplený podhled. Výměníková stanice, 

elektrorozvodna a sklad odpadků bude mít strop zeteplen kontaktním zateplovacím 

systémem s minerální izolací tl. 140 mm. Bude použito systémového řešení shodného 

s kontaktním zateplením fasády. 

V exteriéru je KZS ukončen probarvenou omítkou na bázi silikonu, v interiéru na bázi 

silikátu. Dále viz výkresová část PD. 

Akustické mosty (kročejový hluk) budou vyřešeny zvukovými izolacemi v podlahách a 

odhlučněním výtahu a schodiště. Akustické mosty (vzduchová neprůzvučnost) budou 

řešeny stěnami splňujícími předepsané normy. Tepelné mosty budou řešeny 

kontaktním zateplovacím systémem, který je v místech betonových konstrukcí 

zesílen. 
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Tepelnou izolaci v podlahách v kontaktu s terénem bude tvořit polystyren EPS 100 S. 

Pro zateplení spodní části výtahové šachty je navrženo pěnosklo, které je navrženo 

pod základovou deskou. 

V místech vedení ležatých částí kanalizace tepelnou izolací je třeba použít izolaci 

lepších tepelných vlastností z důvodů oslabení izolační vrstvy. Stejně tak potrubí 

zapěnit nízkoexpanzivní PUR pěnou. 

Pro útlum kročejového hluku je do skladeb podlah vložena polotuhá tepelně izolační 

deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu 

hydrofobizovaná Steprock ND. Podrobnější popis viz skladby podlah. 

Kotvení schodiště do nosných konstrukcí je provedeno přes systémové prvky. Zbylé 

části budou od okolí dilatovány páskem polystyrenu pro kročejový útlum tl.15 mm 

(standard BACHL T 3500). 

Komerční prostory jsou navrženy jako provozovny s hlukem LA,max<= 85 dB a s 

provozem nejvýše do 22 hod. Požadovanou neprůzvučnost stropní konstrukce 

R'W=57 dB splňuje samotná betonová nosná konstrukce, která je navržena v tloušťce 

220 mm. Z horní strany zlepší její hodnoty podlahové vrstvy, ze spodní strany je tato 

konstrukce opatřena minerální izolací v tl. 140 mm. 

Technické zázemí má požadovanou neprůzvučnost stropní konstrukce rovněž 

R'W=57 dB, což splňuje samotná betonová nosná konstrukce, která je navržena v 

tloušťce 220 mm. Z horní strany zlepší její hodnoty podlahové vrstvy, ze spodní strany 

je tato konstrukce opatřena minerální izolací v tl. 140 mm. 

1.7.12. Prostupy 

Objekt spodní stavby je proveden z vodostavebního betonu, v severní části z větší 

části izolován ještě bitumenovými pásy 2 x Glastek SP Mineral. Všechny prostupy 

všech instalací budou řešeny dvoustupňovým utěsněním. V úrovni vodostavebného 

betonu budou osazeny systémové prvky pro utěsnění v betonu např. prvky IIIichman 

Master, v místě prostupu bude natavena asfaltová izolace a v ní bude prostup utěsněn 

manžetou HL 800, 801 s bitumenovou manžetou. V případě prostupů větších než DN 

160 bude použito vysoce roztažitelného bitumenového rukávu např. Flexobit. 
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1.7.13. Podlahy 

Podlahy v obytných místnostech laminátové, případně dřevěné plovoucí, sociální 

zázemí keramické dlažby, společné místnosti keramická dlažba, schodišťové stupně 

lité teraco. V prodejních prostorech včetně zázemí komerce a v technických 

místnostech jsou keramické dlažby. 

 V podlahách objektu jsou navrženy anhydritové potěry. V koupelnách bude potěr 

chráněn vhodným hydroizolačním nátěrovým systéme m (stěrkou), včetně řešení 

přechodů v rozích pomocí pružného pásku. Izolace proti kročejovému hluku je 

navržena z podlahového polystyrenu. Anhydritové vrstvy podlah budou od tepelné a 

kročejové izolace odděleny PE folií. Keramické dlažby budou pokládány do lepícího 

tmelu, ve vlhkých prostorách je navrženo lepení a utěsnění dlažby hydroizolačním 

systémem včetně příslušenství a popřípadě speciálních lišt. Součástí keramických 

podlah bude keramický soklový pásek výšky 70 mm. 

V garážích je navržena stěrka z polyuretanových pryskyřic pro průmyslové podlahy s 

vysokou odolností vůči agresivním chemikáliím a vysokou rázovou houževnatostí, 

plně probarvená včetně epoxidové penetrace posypané křemičitým pískem. 

Veškeré podlahy budou splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení zejména 

index šíření plamene a taky protiskluznými vlastnostmi. Podrobný popis viz skladby 

podlah. 

1.7.14. Podhledy 

V některých místnostech je světlá výška snížena konstrukcí podhledů. V 1.NP je 

navržen kazetový podhled v kočárkárně, sauně, v prodejních prostorech a v zázemí, 

v sociálním zařízení je podhled celistvý ze SDK desek standardních. V prostorách s 

vlhkým provozem je nutné použít desek impregnovaných. Podhled bude celoplošně 

opatřen tepelnou a akustickou izolací tl. 140 mm. Podhledy celistvé z SDK desek 

budou instalovány pro vedení instalací v chodbách bytů a v sociálních zařízeních. 

Bude využito systému KNAUF včetně sádrokartonových desek, nosných a 

pomocných profilů, kotevních prvků, izolací dle požadavků KNAUF. Podhledy budou 

provedeny dle doporučených detailů a požadavků výrobce dle jednotlivých skladeb. 

Sádrokartonové podhledy budou provedeny po provedení všech instalací a budou 

osazeny co nejvýše. V jednotlivých místnostech budou osazena revizní dvířka dle 
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požadavku jednotlivých profesí. V případě pochybností o způsobu provedení 

konstrukce jsou platné montážní postupy a řešení schválená výrobcem. 

Převzato z technické zprávy projektu. 

1.8. Charakteristika staveniště 

Objekt se nachází v Brně, městské části Královo pole – Sadová. Samotný objekt bude 

na pozemku p. č. 143/3 a staveniště a inženýrské objekty budou na pozemku p. č. 

143/4 Sadová. Oba tyto pozemky jsou investora. Příjezd ke staveništi bude z ulice 

Kociánka. K pozemku nevede žádná zpevněná komunikace, proto bude nutné tuto 

komunikaci vybudovat. K vybudování bude použita směs drceného kameniva 

Makadam. 

Pozemek 143/4 a 143/4 jsou na katastru vedeny jako zahrada. Tyto pozemky jsou 

kompletně pokryty náletovými dřevinami, proto bude nutné před zahájením prací tyto 

dřeviny odstranit. Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno do výšky 1,8 m. 

Na staveniště bude vjezd ze severní strany a bude po celou dobu hlídán strážným. 

Komunikace na staveništi budou zpevněny drceným kamenivem. Skládky materiálu 

na staveništi budou taktéž zpevněny drceným kamenivem. Pro pracovníky na stavbě 

budou na staveništi zřízeny mobilní kontejnery (obytné, sanitární a skladové). 

Plocha staveniště: 2 060 m2 

Plocha objektu: 502 m2 

Obvod staveniště: 209 m 

Podrobnější popis staveniště je v kapitole 2. Technická zpráva zařízení staveniště. 

1.9. Rozpočet stavby 

Rozpočet stavby je zpracován na hrubou stavbu objektu SO B4 Bytový dům. 

K vytvoření rozpočtu byl použit program BuildPower. Cena hrubé stavby je 20 172 351 

Kč s DPH. 

Podrobný rozpočet včetně výkazu výměr je příloha č. B1 Položkový rozpočet objektu 

SO B4 – hrubá stavba.  
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1.10. Časový a finanční plán stavby 

1.10.1. Časový plán 

Časový plán je zpracován na hrubou stavbu v programu CONTEC. Celková doba 

trvání hrubé stavby je březen 2016 – září 2017. 

Časový plán je příloha č. C1 Časový plán. 

1.10.2. Finanční plán 

Finanční plán je zpracován jako objektový, dle propočtu THU. Celková cena dle THU 

je přibližně 42 milionů. 

Finanční plán je příloha č. C2 Finanční plán – objektový. 

1.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během výstavby se budou všichni pracovníci řídit zejména: 

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

a ochranu zdraví při práci a staveništích 

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky 

Všichni pracovníci musí být proškoleni a poučeni o bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

1.12. Ochrana životního prostředí 

V případě provádění hrubé spodní stavby se nepředpokládá vysoký stupeň znečištění 

životního prostředí. Je nutné hlavně dodržet vyhlášku č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

a dle této vyhlášky odpad třídit, dále je nutné dodržovat nařízení vlády 148/2006 Sb. 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V neposlední řadě je nutné 

vyvarovat se nadměrnému znečišťování ovzduší, velké míře prašnosti a udržovat 

komunikace čisté. 
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2.1. Obecné informace o stavbě 

2.1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:  Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA – bytové domy 

Místo stavby:  k. ú. Sadová, Brno, kraj Jihomoravský 

Investor:   IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s. 

    Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 

Počet podlaží: 4 nadzemní + 1 podzemní 

Počet bytů:  12 bytových jednotek 

Počet komerčních jednotek: 4 komerční plochy 

Zastavěná plocha: 502 m2 

Obestavěný prostor: 8 000 m3 

Účel objektu: Objekt bude sloužit k bydlení, přízemí bude z větší části využito pro 

komerční účely. 

2.1.2. Charakteristika staveniště 

Objekt se nachází v Brně, městské části Královo pole – Sadová. Samotný objekt bude 

na pozemku p. č. 143/3 a staveniště a inženýrské objekty budou na pozemku p. č. 

143/4 Sadová. Oba tyto pozemky jsou ve vlastnictví investora. Příjezd ke staveništi 

bude z ulice Kociánka.  

Vzhledem ke konstrukčnímu systému, velikosti objektu a zejména s ohledem na 

geologickou stavbu území dle doporučení IGP, je založení objektu na monolitické 

základové desce, která společně s obvodovými stěnami tvoří základovou vanu 

suterénu. 

Lokalita jako celek je stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa, který 

by mohl mít za následek poruchy stavby. Na posuzované ploše nebyla zastižena 

hladina podzemní vody a její výskyt se neočekává ani ve vlhčím období. Podzemní 

voda nebude ovlivňovat způsob založení. 
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2.2. Přístup na staveniště 

Ke staveništi nevede žádná zpevněná komunikace, proto ji bude nutné dočasně 

vybudovat. Komunikace povede z ulice Kociánka, která navazuje na polní cestu. 

Zbytek komunikace musí být upraven pro dojezd nákladních automobilů. Nejprve 

bude sejmuta ornice o mocnosti 300 mm. Poté se tato cesta vysype makadamem a 

zhutní. 

2.3. Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-H 8 FR.tronic 

Pro provádění hrubé stavby bude sloužit věžový jeřáb Liebherr 130 EC-H 8 FR.tronic 

pronajatý od firmy LIEBHERR – STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem Vintrovna 

216/17, 664 41, Popůvky u Brna. Jedná se, o jeřáb s horní otočí. Jeřáb je situován na 

staveništi tak, aby měl dostatečný prostor pro manipulaci s materiálem. Dosah jeřábu 

je dostatečný pro celou stavbu i skladové plochy. Doba montáže (demontáže) jeřábu 

bude přibližně dva dny. Montáž i demontáž bude probíhat pomocí mobilního jeřábu. 

 

Obr. 1 Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-H 8 FR.tronic 
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Obr. 2 Rameno věžového jeřábu 

 

Obr. 3 Dosah jeřábu 

 

Obr. 4 Tabulka dosahu jeřábu 

Tabulka kritických břemen 

ozn Popis Vzdálenost Nosnost Nejtěžší 

břemeno 

B1 Nejtěžší břemeno 42 m 2,9 t 2,64 t 

B2 Nejbližší břemeno 6 m 8 t 2,64 t 

B3 Skládka 38,8 m 3,3 t 1,5 t 

B4 Nejvzdálenější břemeno 42 m 2,9 t 2,64 t 

Tab. 1 Tabulka kritických břemen 
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Obr. 5 Graf kritických břemen 

2.4. Dopravní značení 

V celém areálu staveniště bude omezená rychlost na 10 km/h. Na vjezdu bude 

umístěna dopravní značka, která bude toto omezení označovat. 

 

Obr. 6 Omezení rychlosti 10km/h 

Dále bude u vjezdu na hlavní komunikaci umístěna značka upozorňující na výjezd 

vozidel ze stavby. 
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Obr. 7 Pozor výjezd a vjezd vozidel stavby 

U vjezdu na stavbu bude umístěna značka, která zakazuje vjezd vozidel mimo vozidel 

stavby. 

 

Obr. 8 Zákaz vjezdu 

 

Obr. 9 Mimo vozidel stavby a rezidentů 

2.5. Bezpečnostní značky 

Na staveništi hrozí velké množství úrazů, proto musí všichni pracovníci být proškoleni 

ohledně bezpečnosti při práci. Dále k tomuto účelu budou složit značky, které budou 

umístěny na bráně a na kanceláři stavbyvedoucího na viditelném místě. 
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Obr. 10 Značka zákaz vstupu na staveniště 

 

Obr. 11 Značka bezpečnost staveniště 
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2.6. Pracovní doba 

Práce na stavbě budou probíhat každý den, včetně víkendů. Ohled se bude brát pouze 

na státní svátky. Pracovní doba je od 8:00 do 16:30 včetně půlhodinové přestávky. 

2.7. Objekty zařízení staveniště 

2.7.1. Oplocení staveniště 

Staveniště bude po celém obvodu zajištěno proti vniknutí cizích osob. K tomuto účelu 

bude sloužit standartní mobilní oplocení o výšce 2 metry. Ze severní strany staveniště 

bude umístěna brána, která bude sloužit jako vstup na staveniště. Šířka brány bude 

4 m. 

Europlot typ F2 

 

 

 

 

 

Popis:  standartní panel 

Rozměry (šířka x výška): 3454* x 2000 mm 

Rozměr oka (šířka x výška): 100 x 300 mm 

Průměr drátu vodorovný: 4 mm 

Průměr drátu svislý: 3,5 mm 

Průměr trubky vodorovný: 27,0 x 1,5 mm 

Průměr trubky svislý: 41,5 x 1,5 mm 

Hmotnost: 18,5 kg 

Tab. 2 Parametry Europlot F2 

2.7.2. Přejezdové můstky 

 Pro ochranu pozemních kabelů budou sloužit přejezdové můstky. 

Obr. 12 Mobilní plot Europlot typ F2 
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Kabelový přejezd barevný 265b + 266 s vložkou, kabelový most  

Obchodní název 265+266  

Délka 800 mm 

Šířka 600 mm 

Výška 80 mm 

Hmotnost 29,4 kg 

Počet ks 20 

Tab. 3 Parametry přejezdových můstků 

 

Obr. 13 Přejezdový můstek 

2.7.3. Osobonákladní výtah HP1000 

Pro dopravu osob a materiálu do vyšších pater budovy bude sloužit osobonákladní 

výtah. Tento výtah smí ovládat jen osoba k tomuto účelu řádně proškolená a 

pověřená. 

 

Obr. 14 Stavební výtah 

Jmenovitá nosnost (kg) 1000 

Rozměry plošiny (cm) 220 x 150 

Rychlost zdvihu (m/min)  42 

Přeprava osob 12 
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Kabina zavřená 

Frekvenční měnič ano 

Max. výška bez kotvení (m)  150 

Max. výška stožáru (m) 12,5 

Napájení 400V (3F) 

Jištění napájení 32A 

Příkon motoru 9 kW 

Tab. 4 Parametry stavebního výtahu 

2.7.4. Sanitární kontejnery   

 Sanitární kontejner kombinující  2x WC, 2x pisoáry, 5x umyvadlo a 2x sprchový kout. 

Kontejner je vybaven vlastním ohřevem vody. 

    

 

 

 

Typ C3S 10 

Rám Žárově zinkový 

Šířka 2 438 mm 

Výška 2 800 mm 

Délka 6 058 mm 

Okno 2x 600/540 mm sklopné, ditherm 

Okenní roleta NE 

Podlaha GFK s podlahovou vpustí 

Dveře vnější ZK 875/2000 mm, lakované 

Dveře vnitřní 1x800/1970 mm, 2x sani 

Elektro 2x380V, 4x220V, 2x osvětlení 

Tab. 5 Parametry sanitárného kontejneru 

2.7.5. Obytné kontejnery 

Obytný kontejner budou sloužit jako kanceláře stavbyvedoucích. Další kontejner bude 

umístěn u vjezdu na staveniště, kde bude vrátný stavby a bude zapisovat příchody a 

Obr. 15 Sanitání kontejner 
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odchody všech pracovníků. Kontejnery budou vybaveny stoly, židlemi a skříněmi pro 

uložení dokumentace. Kontejner stavbyvedoucího a vrátného bude navíc vybaven 

lékárničkou první pomoci. 

 

 

 

 

 

Typ C3L 01 

Rám žárově zinkovaný 

Šířka 2438 

Výška 2800 

Délka 6058 

Okno 1765x1335 

Okenní roleta ano 

Podlaha cementotřísková s PVC 

Dveře vnější ANO 

Dveře vnitřní NE 

Elektro 400V/32A 

Tab. 6 Parametry obytného kontejneru 

2.7.6. Skladové kontejnery 

Tyto kontejnery budou složit pro uložení materiálu, nářadí a menších strojů. 

K dispozici budou čtyři tyto kontejnery. Stavbyvedoucí poskytne kontejnery 

subdodavatelům stavby jako dočasné sklady. 

Obr. 16 Obytný kontejner 
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Typ ZL 2-20´ 

Rám Lakovaný, svařovaná ocel 

Šířka 2438 

Výška 2800 

Délka 6058 

Okno NE 

Okenní roleta NE 

Podlaha ocel nebo překližka 350kg/m2 

Dveře vnější dvoukřídlá ocelová 

Dveře vnitřní NE 

Elektro NE 

Tab. 7 Parametry skladového kontejneru 

2.7.7. Kontejnery na odpad 

Na stavbě budou použity dva tyto kontejner na komunální odpad a budou umístěny u 

kanceláře vrátného, kde k nim bude volný přístup. 

Plastový kontejner 1100 l, černý 

 

Obr. 18 Plastový kontejner 1100l 

Obr. 17 Skladový kontejner 



 
 

33 
 

Norma EN 840 -3, -5, -6. 

Materiál vysokohustotní polyethylen 

Pojezd čtyři celopryžová otočná kola 

Nosnost 420 kg 

Vyprazdňování hřebenové a čepové 

Tab. 8 Parametry plastového kontejneru 

Kontejner na staveništní suť do 7 tun 

Tento kontejner bude použit pro stavební suť a jiný stavební materiál, který se smí 

ukládat na skládku stavebních hmot. Materiál se musí třídit dle daných předpisů. 

 

 

Obr. 19 Kontejner na suť 

2.7.8. Skládky a sklady 

Skládky pro materiály, které jsou schopné odolávat klimatickým podmínkám, budou 

vyhrazeny na staveništi. Skládka bude v dosahu jeřábu. Bude tvořena hutněným 

štěrkopískem, frakce 32/16. Plocha skládky bude rovná a odvodněná. Únosnost 

plochy skládky bude odpovídat potřebné únosnosti pro stevbní materiál, který zde 

bude uložen. Skladovaný materiál musí být podložen dřevěnými hranoly 150 x 150 

mm. Skladovací plocha je zakreslena na výkresu staveniště. 

Ve fázi hrubé vrchní stavby bude možné skladovat materiál v patrech jednotlivých 

podlaží. Aby byla tato možnost skladování možná, musí být konstrukce stropu 

dostatečně zatvrdlá a únosná, aby nedošlo k poškození konstrukce. 
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Uvnitř objektu bude skladován materiál, který je nutné chránit proti klimatickým vlivům. 

Skladování materiálu se musí konzultovat se statikem, aby nedošlo k poškození 

konstrukce stropu. 

V těchto kontejnerech budou skladovány především pracovní pomůcky, menší stroje 

a elektrické nářadí. Kontejnery budou opatřeny zámky, aby nedošlo ke vstupu 

nepovolaných osob. Tyto kontejnery budou z bezpečnostních důvodů v nočních 

hodinách osvětleny. 

2.8. Zpevněné plochy pod kontejnery 

Kontejnery se budou osazovat na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku a 

silničními panely. Při ukládání kontejnerů je potřeba dbát na přesné a stabilní uložení.  

Veškeré kontejnery budou napojeny na přívod elektrické energie. Sanitární kontejner 

bude navíc napojen na přívod vody a odvod kanalizace. Přívody se napojí v šachtách 

na přípojek. 

Plocha pro kontejner na odpad není potřeba nijak speciálně zpevňovat, ale bude 

místěn na přístupné místo. 

2.9. Pojezdové komunikace pro stroje a nákladní automobily 

Na staveništi nebude možnost parkování osobních vozidel, pro tyto účely bude 

vymezen prostor mimo staveniště. Bude vyhrazeno pouze místo pro jeden osobní 

automobil a to bude rezervováno pro stavbyvedoucího. 

Komunikace na staveništi bude složit pro pojezd nákladních automobilů a strojů. 

Z důvodu rozbředání ornice při dešti, bude veškerá ornice z pozemku odstraněna. 

Podloží pod dočasnou komunikací bude nejprve vyrovnáno, vyspádováno a 

zhutněno. Potřebná komunikační plocha bude zpevněna makadamem. Na staveništi 

je dostatek prostoru pro otáčení všech vozidel. Dočasná komunikace bude v dosahu 

jeřábu a skládek, pro jednodušší a bezpečnější manipulaci s materiálem. Komunikace 

je jednoproudá, šířky 3 m. Poloměr oblouky je 15 m, proto je vhodná i pro vozidla 

s přívěsy a návěsy. 
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2.10. Osvětlení staveniště 

Práce ve večerních hodinách se na stavbě nepředpokládá. V případě prodloužení 

pracovní doby bude jako osvětlení sloužit reflektory, které budou umístěny na 

kontejnerech a dočasných sloupech. 

Venkovní reflektor PL-LED-REF-50W 

Barva šedá 

Šířka 310 mm 

Výška 230 mm 

Světelné zdroje součástí balení Ano 

Světelný tok 3250 lm 

Krytí IP65 

Materiál kov 

Typ zdroje LED 

Max. příkon 50 W 

Tab. 9 Parametry venkovního reflektoru 
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2.11. Rozvody na staveništi 

2.11.1. Rozvody elektrické energie 

Na staveništi budou umístěny minimálně dva dočasné staveništní rozvaděče, které 

budou složit jako odběrné místo elektrické energie. Po vybudování hrubé stavby 

budou rozmístěny dočasné rozvaděče v každém patře. 

Staveništní rozvaděč RES 2.2.2.2 IP44 

2x zásuvka 16A/230V  

2x zásuvka 4k/16A/400V  

2x zásuvka 4k/32A/400V  

2x zásuvka 5k/32A/400V  

2x jistič 16B/1 2x jistič 16C/3  

4x jistič 32C/3  

1x hlavní jistič 63B/3  

1x chránič 4P 80A, 30mA  

1x hlavní vypínač 

Výpočet spotřeby elektrické energie  

Stroj Příkon Počet ks 
Příkon 

celkem 

Věžový jeřáb 36 1 36 

Svářečka 9 1 9 

Výtah 9 1 9 

Bruska 2,2 2 4,4 

Ponorný vibrátor 2 1 2 

P1 – Instalovaný příkon 

elektromotorů 
  61,75 kW 

Obr. 20 Staveništní rozvaděč 
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Vnitřní osvětlení Příkon Počet ks 
Příkon 

celkem 

Kanceláře 0,040 8 0,32 

Sanitární kontejnery 0,040 4 0,16 

P2 – Instalovaný příkon vnitřního 

osvětlení 
  0,48 kW  

Venkovní osvětlení Příkon Počet ks 
Příkon 

celkem 

Venkovní halogenový reflektor 0,05 4 0,2 

P3 – Instalovaný příkon venkovního 

osvětlení 
  0,2 kW  

Tab. 10 Výpočet spotřeby elektrické energie 

Nutný příkon elektrické energie 

1,1… koeficient ztráty ve vedení 

0,5… koeficient současnosti elektrických motorů 

0,8… koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0… koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

0,7… koeficient současnosti elektrických motorů 

 = 1,1 ! "(0,5 ! 61,75 + 0,8 ! 0,48 + 0,2) + (0,7 ! 61,75)  

S=  58,81 kW 

Maximální příkon elektrické energie při výstavbě je předpokládán 51,81 kW. 

2.11.2. Rozvody vody 

Rozvody vody budou řešeny jedním odběrovým místem. Toto odběrné místo bude 

napojeno na přípojku vody. K připojení dojde v provizorní revizní šachtě nově 

zbudované přípojky. 

Výpočet spotřeby vody 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

VODA PRO: 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Střední 

norma 

Vody 

celkem 

Ošetřování betonu M2 250 20 5000 
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Výroba malty M3 20 12 240 

Výroba omítky M3 15 350 5250 

MEZISOUČET A    10490 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 

VODA PRO: 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Střední 

norma 

Vody 

celkem 

Hygienické účely 1 osoba 30 40 1200 

Sprchování 1 osoba 15 45 675 

MEZISOUČET B    1875  

CELKEM    12365 

Tab. 11 Výpočet spotřeby vody 

Výpočet spotřeby vody: 

 ! =
"#$ % &'
( % )*++

=
,+-.+ % ,/ 0 1 ,230 % 4/ 3+

2 % )*++
= +/ 3445 6 78  

Qa - spotřeba vody v l/s 

Sv - potřeba v l/den 

kn- koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

 

 

Dimenzování potrubí na spotřebu vody technologické etapy 

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 

Jmenovitá světlost 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 

Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 

Tab. 12 Dimenzování potrubí 

Množství požární vody se stanoví v dohodě s příslušným útvarem požární ochrany a 

s přihlédnutím k místní situaci na staveništi 
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2.12. Bezpečnost a ochrana zdraví 

U vstupu na staveniště budou umístěny výstražné tabule (zákaz vstupu nepovolaným 

osobám, pozor výjezd vozidel). Rychlost v celém areálu staveniště bude omezena na 

10km/hod. Na vrátnici, budou umístěny tabulky, které budou obsahovat veškeré 

informace o stavbě, důležitá telefonní čísla, bezpečnostní pokyny a pravidla, které se 

musí na staveništi a stavbě dodržovat. 

Dále bude na vrátnici kniha příchodů a odchodů, do které se musí každý pracovník 

při příchodu a odchodu zapsat. 

2.13. Odstranění staveniště 

Po dokončení výstavby se staveniště zlikviduje a okolí se vrátí do původního stavu. 

Pokud budou využity a nějakým způsobem poškozeny i jiné pozemky, které nesouvisí 

se stavbou, budou taktéž vráceny do původního stavu 

2.14. Vliv stavby na životní prostředí 

Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené 

negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou 

nadměrnou hlučnost. Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani 

toxické odpady. 

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením 

č.125/1997 Sb., o odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý 

odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do 

sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku. 
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3.1. Popis jeřábu 

Pro provádění hrubé stavby bude sloužit věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 8 FR.tronic 

– 120 HC pronajatý od firmy LIEBHERR – STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem 

Vintrovna 216/17, 664 41, Popůvky u Brna. Jedná se o jeřáb s horní otočí. 

 

Obr. 21 Jeřáb LIEBHERR 

3.1.1. Technický popis 

Maximální výše háku:    29,7 m 

Maximální dosah:     45,0 m 

Minimální dosah:     2,8 m   

Maximální nosnost:    8000 kg 

Maximální nosnost na konci výložníku:  2600 kg 

Výkon při zvedání břemene:   37,0 KW 

Výkon při otáčení ústrojí:    7,5 KW 

Výkon kočky:     5,4 KW 
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3.2. Napojení na elektrickou energii 

Jeřáb bude napojen z rozvodné skříně, která bude umístěna na staveništi. Stabilní 

věžový jeřáb bude uzemněn dle normativ výrobce. Přívod elektrické energie bude 

zabezpečen volně loženým kabelem z trafostanice do rozvodné skříně s 

elektroměrem typu ELS ZK-Zahlerkasten série Jumbo-IP 54, ZK 110 IP54 380/220V. 

Dále z této rozvodné skříně bude volně veden elektrický kabel do věžového jeřábu. 

3.3. Montáž jeřábu 

Doba montáže (demontáže) jeřábu bude přibližně dva dny. Montáž i demontáž bude 

probíhat pomocí mobilního jeřábu. 

3.4. Umístění jeřábu 

Jeřáb bude ukotven na čtyř betonových panelech (3x2 m) o celkových rozměrech 6x4 

m. panely budou podsypány štěrkopískem.  

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Dosah jeřábu 

Jeřáb je situován na staveništi tak, aby měl dostatečný prostor pro manipulaci 

s materiálem. Dosah jeřábu je dostatečný pro celou stavbu i skladové plochy. 

Obr. 22 Usazení jeřábu 
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3.5.1. Tabulka kritických břemen 

ozn Popis Vzdálenost Nosnost Nejtěžší 

břemeno 

B1 Nejtěžší břemeno 42 m 2,9 t 2,64 t 

B2 Nejbližší břemeno 6 m 8 t 2,64 t 

B3 Skládka 38,8 m 3,3 t 1,5 t 

B4 Nejvzdálenější břemeno 42 m 2,9 t 2,64 t 

 

Obr. 23 Diagram zvedaných břemen 
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4.1. Dopravní trasy 

Na stavbu se budou dopravovat vozidla velkých rozměrů a hmotností. Proto bude 

nutné navrhnout a ověřit trasu z hlediska bezpečnosti. Jedná se hlavně o průjezdy 

pod mosty, průjezd zatáčkami, nosnost mostů, povolená rychlost a hmotnost. 

Nejdůležitějšími trasami bude hlavně doprava betonové směsi, výztuže, bednění, 

doprava zdících materiálů a odvoz zeminy na skládku. 

Všechny automobily a dopravní prostředky se budou řídit zákonnými předpisy a budou 

dodržovat pravidla bezpečného provozu na komunikacích. Veškeré dopravní 

prostředky budou způsobilé dopravě na pozemních komunikacích. Vozidla, která 

opustí staveniště, musí být důkladně očištěna, aby nedošlo k znečistění komunikace 

mimo stavbu. 

4.2. Doprava betonové směsi 

Betonová směs bude dopravována v autodomíchavačích z betonárny TBG 

BETONMIX a.s. - betonárna Královo Pole, Křižíkova 2964/68E, 612 00 Brno. Cesta 

na stavbu měří 2,4 km. Podle mapy by tato trasa měla trvat přibližně 5 minut. 

 

Obr. 24 Mapa dopravy betonové směsi 
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Na přepravu betonov směsi bude využit autodomíchavač Schwing Stetter 

LIGHT LINE AM 9C o objemu 9 m3 na podvozku MAN TGS. Výska soupravy 

je 3 734 mm. Max udávaná hmotnost je 32 tun. 

 

Obr. 25 Autodomíchavač Schwing 

4.2.1. Popis trasy 

Autodomíchávač vyjede z areálu betonárny na ulici křižíkova a bude pokračovat 

doleva na západ směrem na ulici Divišova. 

Výjezd z betonárny – poloměr otáčení 20 m – vyhovuje 

 

Obr. 26 Výjezd z betonárny 

Po najetí na hlavní silnici, se pojede přibližně 1,2 km rovně bez žádného odbočení. 
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Rovný průjezd 

 

Obr. 27 Rovný průjezd 

Po ujetí 1,2 km se odbočí na křižovatce doprava směr Kociánka. 

Odbočení směr Kociánka – poloměr 21 m - vyhovuje 

 

Obr. 28 Odpočení směr Kociánka 

 

Obr. 29 Poloměr zatáčky Kociánka 
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Po vjetí na ulici Kociánka se bude pokračovat po hlavní silnici rovně přibližně 850 m. 

Vozidlo dále odbočí doprava, sjede z hlavní komunikace a pojede dále po prašné 

cestě. 

Odbočení – poloměr 20 m - vyhovuje 

 

Obr. 30 Poloměr odbočení Kociánka 

Po ujetí 110 m odbočí vozidlo doleva a pojede dalších 170 m na místo stavby. 

 

Obr. 31 Směr odbočení na staveniště 

Na této trase nejsou žádné nebezpečné místa, protože betonárna je poměrně 

blízko stavby. Díky tomu nebudou žádné velké komplikace se zpracováním 

směsi. 

4.3. Doprava výztuže 

Betonářská výztuž bude dodávána firmou KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o., 

Křižíkova 68a, 612 00 Brno. Trasa je téměř stejná jako u dopravy betonové směsi, 

protože firmy sídlí ve stejném areálu. Výjezd z areálu armatury je o 500 m blíž. 
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Pro dopravu bude použit nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 o 

hmotnosti 5,8 t s valníkem se sklopnými bočnicemi o hmotnosti 0,6 t. Automobil je 

dvounápravový. Podle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích s účinností 

od 1/2015, nesmí hmotnost překročit 18 t. 

 

Obr. 32 Nákladní automobil Iveco Eurocargo 

Výpočet maximálního moţného zatíţení nákladního automobilu: 

ml - me - mv - mr = ma 

ml - legisltivně povolená hmotnost soupravy [t] 

me - hmotnost Iveco Eurocargo ML 190EL 30 [t] 

mv - hmotnost valníku [t] 

mr - hmotnostní rezerva [t] 

ma- hmotnost armatury 

18 - 5,8 - 0,6 - 1,5 = 10,1 t 
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Obr. 33 Mapa dopravy výztuže 

4.4. Odvoz zeminy na skládku 

Vytěžená zemina se bude odvážet na skládku Deponie Černovice, ulice Vinohradská, 

618 00 Brno. Trasa měří 11,8 km a podle mapy by měla trvat přibližně 23 minut. 

 

Obr. 34 Mapa odvozu zeminy na skládku 
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Zemina se bude odvážet na nákladním automobilu Tatra 8x8 Jednostranný 

sklápěč o objemu 18 m3. Max. technicky přípustná hmotnost je 44 t a užitečné 

zatížení je 28,25 t. Automobil má výšku 3,4 m. 

 

Obr. 35 Tatra 8x8 

4.4.1. Popis trasy  

Trasa začíná na staveništi, kde bude plně naložené auto očištěno, aby neznečišťovalo 

okolí. Po vjetí na komunikaci automobil odbočí doleva a vjede na hlavní komunikaci. 

 

Obr. 36 Odbočení ze staveniště 



 
 

52 
 

Na křižovatce odbočí doleva na ulici Kociánka.  

 

Obr. 37 Odbočení na silnici Kociánka 

Po 700 m odbočí vpravo na ulici Křižíkova a pojede přes most až na křižovatku na 

nájezd Olomouc/centrum. 

 

Obr. 38 Odbočení z ulice Kociánka 

 

Obr. 39 Odbočení na ulici Křižíkova 
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Na křižovatce odbočí vlevo a pojede směr Olomouc. 

 

Obr. 40 Odbočení směr Olomouc 

Po té bude pokračovat směr Olomouc/Líšeň, Židenice. Rychlost omezena na 

80km/hod. Po silnici 42 bude pokračovat směr Brno – Černovice. 

 

Obr. 41 Směr Brno - Černovice 

POZOR! Před vjezdem do tunelu je rychlostní omezení na 60 km/hod. Dále projede 

tunelem, který má vyhovující výšku 4,8 m. 
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Obr. 42 Tunel výšky 4,8 m 

Poté bude pokračovat po hlavní komunikaci rovně až k mostu kde je omezená výška 

pouze na 3,7 m, ale i tak je vyhovující. 

 

Obr. 43 Most výšky 3,7 m 

Dalším omezením na cestě je až za přejezdem dálnice, kde je zákaz nákladních 

automobilů v levém pruhu a rychlost omezena na 80 km/hod. 

 

Obr. 44 Zákaz nákladních aut v levém pruhu 

Po 2 km se sjede směr Černovice na ulici Hájecká/silnice 374. 
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Obr. 45 Sjezd na ulici Hájecká 

 

Obr. 46 Sjezd na silnici 374 

Na silnice bude další omezení a to most, který má omezenou výšku 5m. I tato výška 

bude vyhovující pro průjezd nákladního automobilu. 

 

Obr. 47 Most výšky 5,0 m 

Po podjetí mostu se odbočí doleva na ulici Vinohradská. 



 
 

56 
 

 

Obr. 48 Odbočení na ulici Vinohradská 

Po ulici Vinohradská se bude pokračovat až k odbočce do areálu skládky Deponie 

Černovice. 

 

Obr. 49 Odbočení na Deponie Černovice 

Hmotnost nákladních automobilů není na této trase nijak omezena. 

4.5. Doprava zdících materiálů 

Zdící materiál bude dovážen z firmy Stavospol s.r.o. Staňkova 20, 612 00 Brno. 

Vzdálenost od staveniště je 3 km, pokud nebude provoz nebo nějaké neočekávané 

komplikace, měla by cesta trvat přibližce 10 minut. 
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Obr. 50 Mapa dopravy zdících materiálů 

Zdící materiál bude přivážen nákladním automobilem Iveco Stralis AS 440S42 

Y/FPLT s valníkovým třínapravovým návěsem Schwarzmüller. Zdící materiál 

bude přepravován na paletách zabalené fólií.  
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Obr. 51 Nákladní automobil IVECO 

 

Obr. 52 Návěs Schwarzmüller 

4.5.1.  Popis trasy 

Nákladní automobil vyjede ze stavebnin doleva na ulici Staňkova směr sever. Poloměr 

výjezdu ze stavebnin je 20 m. Musí se zde dbát vyšší opatrnosti, z důvodů 

nepřehlednosti tohoto výjezdu. 
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Obr. 53 Výjezd ze stavebnin 

 Po ulici Staňkova pojede až na křižovatku s ulicí Reissigova, kde odbočí doprava. 

Poloměr zatáčky je 20 m. 

 

Obr. 54 křižovatka Reissigova a Staňkova 

Po ulici Reissigova pojede až na světelnou křižovatku, kde odbočí doleva na 

ulici Sportovní a pojede směr Svitavy/Řečkovice. Poloměr zatáčky je 

dostačující. 
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Obr. 55 Křižovatka ulice Sportovní 

 Pojede až na kruhový objezd, kde pojede výjezdem na Královo Pole/Soběšice/Lesná. 

 

Obr. 56 Kruhový objezd Královo pole 

Najede na silnici 42 a pojede až na výjezd královo Pole/Soběšice/Lesná a odbočí 

doprava na ulici Křižíkova. 

 

Obr. 57 Silnice č. 42 
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Obr. 58 Směr Kociánka 

Poté odbočí doleva na ulici Kociánka a bude pokračovat až na staveniště (cesta 

pokračuje stejně jako předchozí dopravy) 

 

Obr. 59 Ulice křižíkova směr Kociánka 

Na této trase nejsou žádná omezení hmotnosti, ale je třeba dbát zvýšené 

bezpečnosti a pozornosti na poloměry zatáčení. 
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5.1. Obecné informace o stavbě 

5.1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:  Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA – bytové domy 

Místo stavby:  k. ú. Sadová, Brno, kraj Jihomoravský 

Investor:   IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s. 

    Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 

Počet podlaží: 4 nadzemní + 1 podzemní 

Počet bytů:  12 bytových jednotek 

Počet komerčních jednotek: 4 komerční plochy 

Zastavěná plocha: 502 m2 

Obestavěný prostor: 8 000 m3 

Účel objektu: Objekt bude sloužit k bydlení, přízemí bude z větší části využito pro 

komerční účely. 

5.2. Obecný popis prací 

Před započetím výstavby budou z pozemku odstraněny křoviny a náletové traviny. 

Poté bude odstraněna ornice o mocnosti 300 mm. Následovat bude výkop stavební 

jámy a pažení stěn. Po ukončení výkopu jámy se začne s výstavbou hrubé spodní 

stavby. Nejprve se vytvoří podsyp ze štěrkopísku a následovat bude podkladní beton. 

Po zatvrdnutí betonu, začnou práce na základové desce, která bude společně se 

svislými stěnami 1.PP tvořit základovou vanu. Stropní konstrukce jsou monolitické 

železobetonové na systémovém bednění. Po zatvrdnutí stropu nad 1.PP se začne 

s bedněním, armováním a betonováním stěn 1.NP. Další svislé konstrukce v ostatních 

patrech jsou z větší části zděné z tvárnic porotherm. V ostatních patrech se postupuje 

stejně. Po ukončení betonáže stropu nad 4.NP se začne s realizací monolitického 

schodiště. Po dokončení hrubé stavby začnou práce dokončovací. 
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5.3. Seznam strojů 

a) Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 8 FR.tronic 

b) Pásové dozer CAT D6N 

c) Kolový nakladač CAT 924K 

d) Pásové rypadlo Caterpillar 329D 

e) Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80 „Basic“ 

f) Smykem řízený nakladač CAT 262C 

g) Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 

h) Autodomíchávač STETTER LIGHT LINE AM 10 C na podvozku MAN TGS 32.400 

8x4 BB 

i) Bádie na beton ProfiTech typ 1016L.12 

j) Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT + Valníkový návěs Schwarzmüller 3- 

nápravový 

k) Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 

l) Teodolit digitální PENTAX ETH-320 20     

m) Vibrační deska obousměrná WEBER: CR 3    

n) Vibrační válec Atlas Copco DYNAPAC LP 6500    

o) Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G   

p) Ponorný vibrátor mechanický Atlas Copco DYNAPAC AME 600 

q) Svářecí transformátor CEBORA EVO 205 T 
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5.4. Popis strojů 

5.4.1. Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 8 FR.tronic 

Použití: doprava materiálu - po celou dobu hrubé stavby  

Standard EN 14439 

Instalovaný výkon 37 kW FU 

Rychlost otáčení 0,8 U/min 

Posun kočky 60,0 m/min 

Max. zvedací kapacita 8,000 kg 

Zvedací kapacita s maximálním dosahem 1,300 kg 

Maximální délka háku 60,0 m 

Tab. 13 Parametry věžového jeřábu 

 

Obr. 60 Věžový jeřáb 
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Obr. 61 Výložník věžového jeřábu 

 

Obr. 62 Délka ramene jeřábu 

 

 

 

Obr. 63 Tabulka dosahu jeřábu 
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5.4.2. Pásové dozer CAT D6N 

Použití: Odstranění ornice - březen 2016 

 

Obr. 64 Pásový dozer 

Typ motoru Cat® C6.6 ACERT 

Celkový výkon SAE J1995 132 kW 177 hp 

Provozní hmotnost XL 16 507 kg 

Objem radlice XL SU 4,28 m3 

Šířka radlice XL SU  3 154 mm 

Průměrná hladina vnějšího akustického 

tlaku  

83 dB(A) SAE J88:2006 

Tab. 14  Parametry dozeru 

 

Obr. 65 Rozměry dozeru 

1 Rozchod pásů 1 890 mm 

2 Šířka dozeru 2 965 mm 
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3 Výška stroje 3 088 mm 

4 Délka pásu ve styku s terénem   2 643 mm 

5 
Délka základního stroje 3 735 mm + radlice 1 430 

mm 

6 Výška horního okraje výfuku 2 979 mm 

7 Výška záběrových břitů 66 mm 

8 Světlá výška  394 mm 

9 Výška tažného závěsu 595 mm 

Tab. 15 Rozměry dozeru 
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5.4.3. Kolový nakladač CAT 924K 

Použití: zemní práce - březen 2016 

 

Obr. 66 Kolový nakladač 

Typ motoru Cat® C6.6 ACERT™ 

Maximální celkový výkon 109 kW (148 k)  

Objem lopaty 1,9 - 5 m3 

Zatížení při převrácení 7419 kg 

Provozní hmotnost 12 868 kg 

Tab. 16 Parametry kolového nakladače 

 

Obr. 67 Rozměry nakladače 

1 Výška: od země ke kabině 3340 mm 

2 Výška: od země k majáčku 3669 mm 

3 Výška: od země ke středu nápravy 685 mm 
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4 Výška: světlá výška 400 mm 

5 Délka: celková 7451 mm 

6 Délka: od zadní nápravy k nárazníku 1986 mm 

7 Délka: od závěsu k přední nápravě 1500 mm 

8 Délka: rozvor 3000 mm 

9 Světlá výška: lopata v úhlu 45° 2885 mm 

10 Světlá výška: výška nakládání 3330 mm 

11 Světlá výška: lopata vodorovně 3580 mm 

12 Výška: čep lopaty 3907 mm 

13 Výška: celková 5076 mm 

14 Dosah: lopata v úhlu 45° 1024 mm 

15 Výška při převážení: čep lopaty 458 mm 

16 Hloubkový dosah 100 mm 

17 Šířka: lopata 2550 mm 

18 Šířka: střed běhounů 1930 mm 

19 Poloměr otáčení: přes lopatu 5924 mm 

20 Šířka: přes pneumatiky 2540 mm 

21 Poloměr otáčení: vnější strana pneumatik 5402 mm 

22 Poloměr otáčení: vnitřní strana pneumatik 2851 mm 

23 Úhel zaklopení při plném zdvihu 54° 

24 Úhel vyklopení při plném zdvihu 50° 

25 Úhel zaklopení při převážení 45° 

26 Úhel nájezdu zadní části stroje 33° 

27 Úhel natočení kloubového spoje 40° 

Tab. 17 Rozměry nakladače 
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5.4.4. Pásové rypadlo Caterpillar 329D 

Použití: zemní práce - březen 2016 

 

Obr. 68 Pásové rypadlo 

Výkon motoru 140 kW 

Max. výškový dosah / max. dosah 14,8 / 18,6 m 

Objem lopaty 1,3 m3 

Provozní hmotnost 29,7 t 

Tab. 18  Parametry rypadla 

 

Obr. 69 Dosah rypadla 
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5.4.5. Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80 „Basic“ 

Použití: doprava strojů - březen 2016 

 

Obr. 70 Podvalník GOLDHOFER 

Nosnost 25 t 

Tab. 19 Parametry podvalníku 
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5.4.6. Smykem řízený nakladač CAT 262C 

Použití: zemní práce, doprava materiálu - po celou dobu výstavby 

 

Obr. 71 Smykem řízený nakladač 

Výkon motoru 61 kW 

Jmenovitá nosnost 1225 kg 

Statické klopné zatížení 2449 kg 

Objem lopaty 0,4 m3 

Provozní hmotnost 3614 kg 

Tab. 20 parametry smykem řízeného nakladače 
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5.4.7. Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 

Použití: doprava materiálu - po celou dobu výstavby 

 

Obr. 72 Nákladní automobil Tatra 

Motor EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 ot/min 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 

Stoupavost při 30 000 kg 67,0 % 

Užitečné zatížení 19 750 kg 

Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 10 m3. 

Tab. 21  Parametry nákladního automobilu tatra 
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5.4.8. Autodomíchávač STETTER LIGHT LINE AM 10 C na podvozku MAN 
TGS 32.400 8x4 BB 

Použití: doprava betonové směsi – duben 2016 – listopad 2016 

 

Obr. 73 Autodomíchavač 

 

Obr. 74 Buben autodomíchavače 

Jmenovitý objem  10 m3 

Geometr. objem  17040 l 

Vodorys 11400 l 

Stupeň plnění  58,7 % 

Sklon bubnu  11,2 ° 

Hm. nástavby (FH) 3550 kg 

A - Průměr bubnu - 

B - Výška násypky 2532 mm 

C - Průjezd. Výška 2592 mm 

D - Výsypná výška 1147 mm 

Tab. 22 Rozměry autodomíchavače 
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5.4.9. Čerpadlo betonové směsi SCHWING STETTER S 34 X 

Použití: doprava betonové směsi – duben 2016 

 

Obr. 75 Čerpadlo betonové směsi 

 

Obr. 76 Dosah čerpadla 
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Vertikální dosah 34,0 m 

Horizontální dosah* 30,0 m 

Skládání výložníku R 

Počet ramen 4 

Dopravní potrubí DN 125 

Délka koncové hadice 4 m 

Pracovní rádius otoče 550° 

Systém zapatkování XH 

Zapatkování podpěr - přední 6,21 m 

Zapatkování podpěr - zadní 5,70 m 

Tab. 23 Parametry čerpadla 
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5.4.10. Bádie na beton ProfiTech typ 1016L.12 

Použití: doprava betonové směsi – duben 2016 – listopad 2016 

 

Obr. 77 Bádie na beton 

Model 1016L.12 

Objem 1000 l 

Výška 1 750 mm 

Nosnost 2 400 kg 

Hmotnost 240 kg 

Tab. 24  Parametry bádie 
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5.4.11. Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT + Valníkový návěs 
Schwarzmüller 3- nápravový 

Použití: doprava materiálu na stavbu – červen 2016 – listopad 2016 

 

Obr. 78 Tahač Iveco 

Celková hmotnost vozidla 18 000 kg 

Pohotovostní hmotnost 7 650 kg 

Celková hmotnost soupravy 44 000 kg 

Povolené zatížení přední nápravy 6 700/7100 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy 11 500/12 600 kg 

 (legislativní/konstrukční) 

Tab. 25  Parametry tahače Iveco 

 

Obr. 79 Valníkový návěs 

Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 t 

Celková hmotnost (technická) 39 t 

Zatížení náprav (technické) 27 t 

Zatížení točnice (technické) 12 t 

Vlastní hmotnost 5,8 t 
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Vnitřní délka ložné plochy 13 620 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy 2 480 mm 

Celková šířka 2 550 mm 

Tab. 26  Parametry návěsu 

5.4.12.  Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 

Použití: doprava výztuže – duben 2016 – listopad 2016 

 

Obr. 80 Nákladní automobil Iveco ML 

  

Celková hmotnost vozidla 18 000 / 19 000 kg 

Nosnost náprav 7 100 / 13 000 kg 

Pohotovostní hmotnost vozidla 5 564 kg 

Užitečná hmotnost podvozku 12 433 kg 

Celková hmotnost soupravy 21 500 kg 

Tab. 27  Parametry Iveco 
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5.4.13. Teodolit digitální PENTAX ETH-320 20 

Použití: při měření konstrukcí – po celou dobu výstavby 

 

Obr. 81 Teodolit digitální 

Obraz vzpřímený 

Zvětšení 30x 

Průměr objektivu 45 mm 

Rozlišovací schopnost 3"" 

Zorné pole 2,6 m 

Minim. zaostření 135 m 

Metoda měření Inkrementální rotační snímač 

Min. zobrazení (volitelné) 20cc/50cc 

Přesnost 20"" (60cc) 

Krabicová libela 8'/2 mm 

Alhidádová libela 40""/2 mm 

Zvětšení 3x 

Rozsah zaostření 0,5 m až nekonečno 

Typ trojnožky odnímatelná 

Pracovní teplota -20°C až +50°C 

Napájení 4x 1,5V alkalické, AA (30 hodin) 

Rozměry a váha 168 x 330 x 158 mm 



 
 

82 
 

Váha (kg) 4,6 kg" 

Tab. 28 Parametry teodolitu 

5.4.14. Vibrační deska obousměrná WEBER: CR 3 

Použití: zhutnění štěrkového podsypu – březen 2016 

 

Obr. 82 Vibrační deska 

Provozní hmotnost 203 kg 

Odstředivá síla 35 kN 

Frekvence 80 Hz / 4800 rpm 

Pracovní šíře 55 / 60* / 70* cm 

Typ motoru Honda GX 270 

Druh motoru benzín 

Max. výkon motoru 6.0 kW / 8.2 HP 

Výkon při provozní rychlosti 5.1 kW / 7.0 HP 

Startér ruční 

Pracovní rychlost 0 - 20 m/min. 

Tab. 29  Parametry vibrační desky 
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5.4.15. Vibrační válec Atlas Copco DYNAPAC LP 6500 

Použití: zhutnění štěrkového podsypu – březen 2016 

 

Obr. 83 Vibrační válec 

hmotnost 716 kg 

motor HATZ 1D50S 6,8 kW 

hutnící síla 21 kN 

frekvence 61 Hz 

amplituda 0,45 mm 

pracovní rychlost vpřed/zpět 0-3,6/0-2,3 km/h 

startování Elektrický start 

šířka válce 650 mm 

průměr válce 450 mm 

vibrace H/A 4,0 m/s2 

hladina akustického výkonu/tlaku 107/90 d(B) 

rozměry stroje (d x š x v) 1100/2514x714x1045 mm 

Tab. 30  Parametry vibračního válce 
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5.4.16. Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 

Použití: zhutnění betonové směsi – březen 2016 – listopad 2016 

 

Obr. 84 Vibrační lišta 

délka x šířka lišty 2000 x 170 mm 

motor HONDA GX25 (4-taktní) 0,8 kW 

délka rukojeti 1,8+1,8 m 

naklápění lišty ano 

úroveň vibrací v rukojeti 3,2 m/s2 

hladina hluku 91 dB(A) 

hmotnost 14,8 kg 

Tab. 31 Parametry vibrační lišty 
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5.4.17. Ponorný vibrátor mechanický Atlas Copco DYNAPAC AME 600 

Použití: zhutnění betonové směsi – březen 2016 – listopad 2016 

 

Obr. 85 Ponorný vibrátor 

napětí 230 / 50 V/Hz 

příkon 0,6 kW 

proud 2,7 A 

otáčky motoru a hřídele 3.000 ot./min. 

frekvence vibrací 12.000 vpm 

průměr vibrační hlavice 35 mm 

délka ohebné hřídele 3,0 m 

délka přívodního kabelu 5 m 

hmotnost sestavy 9,5 kg 

Tab. 32 Parametry vibrátoru 
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5.4.18. Svářecí transformátor CEBORA EVO 205 T 

Použití: svařování výztuže železobetonových konstrukcí – březen 2016 – listopad 

2016 

 

Obr. 86 Svářecí transformátor 

napájení 3x400v, 50-60hz 

jištění 20a 

spotřeba při vydaných 380a 15,9kva 

proudový rozsah při metodě tig 5 - 380a 

dovolené zatížení 100% 310 a 

známka s ano 

krytí ip 23 s 

hmotnost 101 kg 

regulace impedance elektronicky 

rozsah podávací rychlosti 0,1 - 26m/min 

svařovací dráty 0,8 - 1,6mm 

přibližovací rychlost drátu - 95% - +25% 

logické funkce ano 

programy 100 míst 
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6.1. Obecné informace o stavbě 

Objekt je navržen jako bytový dům s 1.PP a 4.NP. V 1. PP jsou navrženy garáže pro 

obyvatele domu, v 1.NP budou prostory využívány jako komerční jednotky, zbylá 

podlaží budou využity jako byty. 

Stavba se nachází v Brně, městské části Sadová, kde je navržen celý komplex budov 

pro bydlení. Tato stavba se nachází na rozlehlém pozemku investora, kde zatím není 

vybudována žádná přístupová komunikace. Objekt je založen na základové desce, 

která společně se svislými konstrukcemi 1.PP tvoří základovou vanu. Zbylé svislé 

konstrukce jsou zděné s monolitickými stropy. Střecha je navržena jako jednovrstvá 

plochá.  

Zastavěná plocha je 502 m2. 

6.2. Obecné informace o procesu 

Základová deska a svislé konstrukce 1.PP budou provedeny z vodostavebního betonu 

– „bílá vana“. 

Po vyhloubení hlavní stavební jámy, bude vytvořeno zhutněné štěrkové lože, které se 

následně přelije podkladním betonem. Po zatvrdnutí podkladního betonu položíme a 

upevníme hydroizolaci, vytvoříme bednění, rozmístíme výztuž a vytvoříme 

základovou desku z vodostavebního betonu. Po zatvrdnutí vytvoříme bednění a 

výztuž pro svislé konstrukce 1.PP. Po vyztužení provedeme betonáž stěn 

vodostavebním betonem. Nakonec provedeme hydroizolaci a tepelnou izolaci spodní 

stavby. 

6.3. Materiály, doprava, skladování 

6.3.1. Štěrk 

Štěrkopískový podsyp - zhutněný 50,18 m3 

Štěrkopískový podsyp – nezhutněný *1,2 60,22 m3 

6.3.2. Beton C8/10 

Podkladní beton C8/10 50,18 m3 
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6.3.3. Vodostavební beton C30/37 – XC1 - S3 

Základová deska 227,82 m3 

Obvodové stěny 1.PP 75,51 m3 

- Modul pružnosti Ecm = 33 GPa 

- Max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8 

6.3.4. Betonářská ocel B 500B 

Betonářská ocel B 500B – základová deska 34,88 t 

Betonářská ocel B 500B – svislé konstrukce 8,04 t 

*přesné množství armatury je uvedeno ve statických výkresech 

Veškerou výztuž bude objednávat stavbyvedoucí po konzultaci ze statikem podle 

potřeby. Vázací dráty budou koupeny dle aktuální potřeby. 

6.3.5. Systémové bednění Doka 

Firma Doka vytvoří plán betonáže a bednění dle jejich předpisů. Budou využity hlavně 

bednící systémy na svislé konstrukce. Ty budou po ukončení betonáže ponechány na 

stavbě a využijí se pro betonáž dalších podlaží. 

6.3.6. Lak asfaltový izolační DEKPRIMER 

Lak asfaltový izolační DEKPRIMER 32 kg 

- bod tuhnutí: pod 0 °C 

- hořlavost: II. třída nebezpečnosti 

- spotřeba je závislá na způsobu použiti: 0,3 kg/m2 

- balení 3,5 kg => 10 balení 

6.3.7. Pás modifikovaný asfaltový Glastek 40 special mineral 

Pás modifikovaný asfaltový Glastek 40 special mineral 124,37 m2 

- tloušťka 4,0 mm 

- ochrana proti radonu 

- plošná hmotnost 4,54 kg/m2 

- reakce na oheň třída E 

- balení 7,5 m2 => 125/7,5 => 17 rolí 
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6.3.8. Deska FOAMGLAS T4+ sklo izolační pěnové tl. 100 mm 

Deska FOAMGLAS T4+ sklo izolační pěnové tl. 100 mm 8,79 m2 

- součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): 0,04 

- objemová hmotnost (kg/m3): 120 

- velikost desky 100 x 600 x 450 mm = 1,35 m2 balení 

- počet desek => 8,79/1,35 = 6,5 ks => 7 balení 

6.3.9. Textilie Netex F - 300 

textilie Netex F - 300 57,01 m2 

- Hmotnost: 0,3 kg 

- plošná hmotnost: 300 g/m2 

- šířka fólie: 2 m 

- balení (plocha) 100 m2 => 1 balení 

6.3.10. TECHNODREN 0815 R1 

Izolační systém Technodren 312,61 m2 

- výška nopku: 8mm 

- tloušťka fólie: 0,45mm 

- balení 25,7m²/role => 313/25,7 => 13 balení 

6.3.11. Deska polystyrén EPS PERIMETR 50 1250x600x 50 mm 

Deska polystyrén EPS PERIMETR 50 1250x600x 50 mm 154,22 m2 

- Objemová hmotnost: 29 kg/m3 

- Charakteristický součinitel tepelné vodivosti: 0,033 W.m-1.K-1 

- Balení 7.5 m2 => 155/7,5 => 21 balení 

6.3.12. Speciální těsnící plech BK – ILLICHMAN 

- rozměry 2,5m x 16cm x 0,5mm 

- těsnící plech se vloží mezi základovou desku a obvodové konstrukce, napojení 

výtahové šachty, napojení spár základové desky 

 

- obvod suterénní zdi = 102,4 m 

- obvod výtahové šachty = 4,05 m 

- obvod celkem: 102,4 + 4,05 = 106,45 m 

- přeplátování (5cm na každé 2,5 m) = 106,45/2,5*0,05 => 2,1 m 
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- celková délka: 106,45+2,1= 108,55 m 

- počet kusů: 108,55/2,5 = 43,42 => 44 ks 

- počet balení (10ks/bal): 44/10 = 4,4 = 5 balení 

- montážní třmen + zajišťovací svorky jsou součástí dodávky 45 ks 

 

Doprava 

Štěrkopísek bude přivezen z Pískovny Černovice s.r.o. vzdálené 11,8 km. Dopravu 

zajistí stavbyvedoucí podle aktuální potřeby. Pro dopravu bude použit nákladní 

automobil Tatra s třístranným sklápěčem. Nákladní automobil přiveze štěrkopísek na 

stavbu a vysype jej do stavební jámy, kde bude pomocí rypadla rozhrnut po dně jámy. 

Beton přivezou autodomíchavače o objemu 5, 7 nebo 9 m3 z betonárny TBG 

BETONMIX a.s. - betonárna Královo Pole, Křižíkova 2964/68E, 612 00 Brno vzdálené 

přibližně 2,4 km. Na stavbě bude beton přesýpán do bádie, která beton přepraví na 

místo. Autodomíchavače bude stavbyvedoucí objednávat dle potřeby stavby. 

Betonářská výztuž bude dodávána firmou KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o., 

Křižíkova 68a, 612 00 Brno. Vzdálenost od stavby je 2 km. Pro dopravu bude použit 

nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 o hmotnosti 5,8 t s valníkem se 

sklopnými bočnicemi o hmotnosti 0,6 t. 

Systémové bednění bude přivezeno nákladním automobil, který zajistí firma DOKA 

sídlící na ulici Kšírova 265, 619 00 v Brně Horních Heršpicích. Vzdálenost od stavby 

je 13,5 km. Manipulaci na stavbě zajistí věžový jeřáb, který bude bednění přesouvat 

pomocí jeřábového oka Frami. Menší kusy se budou nosit ručně. 

Veškerá izolace bude přivezena ze stavebnin STAVOSPOL s.r.o. se sídlem na ulici 

Staňkova 20, 612 00 Brno. Trasa měří 3 km. Menší materiál bude přivezen užitkovým 

automobilem, větší nákladním automobilem s valníkem. 

Skladování 

Výztuž bude uskladněna na dřevěných hranolech, aby nedošlo ke kontaktu se zemí. 

Navíc se přikryje plachtou, která materiál ochrání před klimatickými podmínkami. 

Rámové bednění doka se bude skladovat do svazků. Podloží se příčně dřevěnými 

hranoly, cca 8,0 cm x 10,0 cm (š x v). Nejspodnější rámový prvek a dřevěné hranoly 
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se stáhnou stahovacími páskami. Na sebe se uloží maximálně 10 prvků, to odpovídá 

výšce stohu včetně dřevěného podkladu cca 100 cm. Následně se celý stoh stáhne 

stahovacími páskami. 

Tepelná izolace bude dodávána v igelitových obalech, navíc je odolná proti vodě, 

takže není třeba ji nijak speciálně skladovat. Bude uložena na skladovací ploše. 

Těsnící prvky, izolační lak, textilie a asfaltové pásy se budou skladovat 

v uzamykatelných skladech. 

6.4. Předání a převzetí staveniště a pracoviště 

K předání a převzetí staveniště dojde mezi objednatelem a zhotovitelem. V den 

předání a převzetí staveniště se podepíše Zápis o předání a převzetí staveniště. 

Pracoviště se bude předávat mezi zhotovitelem a subdodavateli. 

Seznam dokladů, které objednatel předá zhotoviteli: 

- Projektová dokumentace pro zadání stavby 

- Stavební povolení 

- Územní rozhodnutí 

- Vyjádření správců sítí k SP 

- Stanoviska dotčených orgánů státní správy 

- Havarijní plán 

- Plán BOZP 

- Plná moc pro zhotovitele pro zastupování investora 

Objednatel provede před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného pracoviště z 

hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistí, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem 

vlastního pracoviště. Objednatel seznámí zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, 

PO a OŽP, které jsou pro předávané pracoviště závazné. Zhotovitel zajistí označení 

pracoviště / staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob. 

Zhotovitel bude dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, 

pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození 

vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými 

cestami a  příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními. 

Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné 
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způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně 

zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané pracoviště, jakož 

i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO a OŽP předaného pracoviště. 

Zhotovitel převezme odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo 

předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel zajistí na převzatém 

pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně 

odstraňovat v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se dále zaváže k součinnosti s 

koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby. 

6.5. Pracovní podmínky 

Provádění základové konstrukce bude probíhat v letních měsících. V případě

nepříznivých klimatických podmínek je možné po dohodě s investorem práce odložit. 

Optimální teploty pro betonování jsou v rozmezí 15 až 25 °C. Pokud teploty přesáhnou 

30 °C, bude nutné povrch uložené betonové směsi udržovat vlhký nebo zamezit 

odpařování vody z jeho povrchu, a to již během betonáže. 

Existuje několik metod ochrany povrchu betonu: 

- ponechání betonu delší dobu v bednění, zvláště v horkém počasí, 

- pravidelné kropení (mlžení) vodou v krát-kých intervalech, 

- překrytí povrchu betonu vlhkými tkaninami nebo fóliemi, 

-  aplikace nástřiku parotěsnou látkou – ta vytvoří na povrchu betonu film, který 

zamezí odpařování vody – vhodné pro velké betonové plochy. 

Tyto metody ochrany jsou nutné během prvního dne betonáže a v následujícím dni. 

V dalších dnech, kdy je povrch dostatečně pevný, že nepropouští déšť, stačí beton 

vlhčit. Vlhčit se bude několikrát denně. 

Betonování, stejně jako armování se provádí do +5°C. Je však možné provádět 

betonáž za nižší teploty, avšak musíme přimíchat do betonu určité přísady, které 

proces tuhnutí betonu zpomalí. Teplota by neměla poklesnout pod 5°C kdy se 

hydratace betonu výrazně snižuje a při teplotách pod 0°C se téměř zastavuje. Pod - 

10°C betonáž raději neprovádíme.  

Všichni účastníci, kteří se budou v době provádění základových a nosných konstrukcí 

pohybovat na staveništi, musí podstoupit školení BOZ. Toto školení povede vzdělaný 
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pracovník v oboru. O školení bude veden zápis ve stavebním deníku a vyžadován 

podpis zúčastněných osob. 

6.6. Personální obsazení 

Na provádění základové konstrukce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 

mistr. Ten bude kontrolovat kvalitu a množství dovezeného materiálu. 

Stroje a nářadí budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení. Všichni musí být 

proškoleni o BOZP a mít průkaz o odbornosti. 

Složení pracovní čety: 

- štěrkový podsyp 

1 řidič kolového nakladače 

1 pracovník ovládající vibrační desku 

3 pomocníci s lopatami 

- armatury 

4 armovači 

4 pomocníci 

- bednění 

2 tesaři 

4 pracovníci pro sestavení a uložení bednění 

- betonáž 

1 pomocník k autodomíchávači 

1 obsluha bádie 

1 pracovník s vibrační lištou NTC VLHZ 

2 obsluha ponorného vibrátoru Norwit 
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- izolace 

2 izolatéři 

1 obsluha míchačky 

1 pomocný dělník 

6.7. Stroje a pomůcky 

Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 8 FR.tronic 

Pásové dozer CAT D6N 

Kolový nakladač CAT 924K 

Pásové rypadlo Caterpillar 329D  

Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80 „Basic“ 

Smykem řízený nakladač CAT 262C 

Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 

Autodomíchávač STETTER LIGHT LINE AM 10 C na podvozku MAN TGS 

IVECO TRAKKER ADN T33 W 4x4 s nástavbou na vanový kontejner 

Čerpadlo betonové směsi SCHWING STETTER S 34 X 

 Bádie na beton ProfiTech typ 1016L.12 

MAN LE 12.180 valník s hydraulickou rukou PALFINGER 8500 

Teodolit digitální PENTAX ETH-320 20     

Vibrační deska obousměrná WEBER: CR 3    

Vibrační válec Atlas Copco DYNAPAC LP 6500    

Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G   

Ponorný vibrátor mechanický Atlas Copco DYNAPAC AME 600 

Svářecí transformátor CEBORA EVO 205 T 

Vysokotlaký čistič 

Podrobnější popis strojů a nářadí viz. Návrh strojní sestavy 

Ochranné pomůcky: přilba, rukavice, pevná obuv (zajistí si každý pracovník sám), 

ochranné svářečské brýle. 
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6.8. Pracovní postup 

6.8.1. Základová konstrukce 

Nejprve začneme s ukládkou štěrkopískového podsypu, který postupně sypeme 

z nákladního automobilu do stavební jámy. Nakladač štěrkopísek rozmístí po celé 

ploše stavební jámy. Pomocí vibrační desky WEBER CR3  celou plochu štěrkopísku 

zhutníme. Konečná mocnost štěrkopískového podsypu bude 100 mm. 

Následně bude přivezen beton C8/10 S3 pro podkladní beton. Ten bude čerpán 

z autodomíchavače do bádie o objemu 1 m3. Pomocí věžového jeřábu, bude bádie 

dopravována na místo dodání betonu. Při horním okraji podkladní desky bude 

umístěna KARI síť 6/150 mm x 6/150 mm. Výška podkladního betonu bude 100 mm. 

Podkladní beton bude zhutněn pomocí vibrační lišty. 

Po zatvrdnutí podkladního betonu, se v místě výtahové šachty nanese penetrační 

emulze DEKPRIMER. Podklad určený k nanesení penetrace musíme nejprve očistit, 

vysušit. Povrch musí být soudržný a bez ostrých výčnělků. Před nanesením 

DEKPRIMER je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. Nátěr se bude nanášet 

rovnoměrně válečkem. Poté se připevní izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tato izolace je dodávána v rolích o šířce 1m. Pásy 

se budou k čistému a vodorovnému podkladu natavovat bodově. Bude použit ruční 

hořák. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí 

vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom co nejkratší. Jako 

další vrstvave výtahové šachtě je tepelná izolace ve formě pěnoskla tl. 100 mm. Tato 

izolace se dodává v deskách o rozměrech 300x450 mm. Desky pěnového skla 

FOAMGLAS se budou ukládat v řadách se spárami vystřídanými na vazbu. Na plochu 

pod výtahovou šachtu se nakonec upevní separační fólie. 

Vytvoříme bednění pro základovou desku. Po celém obvodu bude vytvořeno 

jednostranné bednění o výšce 0,9 m. Bude vytvořeno ze systémového bednění DOKA 

Frami Xlife. 
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Tab. 33 Bednění DOKA 

Bednění se sestaví dle přesného návodu výrobce Doka. 

Po vytvoření bednění rozmístíme výztuž pro základovou desku. Výztuž se umisťuje 

na distanční podložky, aby nedošlo k posunutí výztuže při betonáži. Musí dojít 

k navázání výztuže se sloupy. Výztuž se umístí přesně podle statických výkresů. Při 

nesouladu nebo komplikaci při vyztužování, bude tato skutečnost řešena se statikem. 

Následně k výztuži připevníme speciální těsnící plech BK. 

Návod pro instalaci speciálního těsnícího plechu: 

- Odstraníme spodní proužek fólie (spodní strana je s ohyby) 

 

Obr. 87 Těsnící plech BK - spodní proužek 
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- Spojíme plechy přeplátováním s přesahem minimálně 5 cm a spoj zajistíme 

spojkou. 

 

Obr. 88 Spojení těsnícího plechu 

- Plech připevníme přes otvory v upevňovací hraně vázacím drátem k výztuži. 

 

Obr. 89 Připevnění těsnícího plechu 

- Zabetonujeme plech minimálně 30 mm a maximálně 80 mm 

Pokud máme veškerou předešlou práci dokončenou, začneme s betonáží. Beton 

lijeme s maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k porušení konzistence směsi. Během 

betonáže postupně směs hutníme pomocí ponorných vibrátorů. Beton rozprostíráme 

pomocí ručních hladících lišt a hutníme vibrační lištou, která povrh betonu vyrovná do 

finální podoby. V poslední fázi, provedeme povrchové hlazení pomocí plovoucí 

hladičky na beton. 
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Po dokončení základové desky pro bílou vanu, začneme s realizací svislých 

konstrukcí, které budou navazovat na základovou desku. Nejprve odstraníme ze 

speciálního těsnícího plechu horní krycí vrstvu, aby po přelití betonem vznikla vysoká 

soudržnost. Poté začneme sestavovat bednění stěn. K tomuto účelu bude použito 

oboustranné bednění Doka Frami Xlife výšky 2,7 m.  

Montáž bednění: 

- Na bednící desky naneseme rovnoměrnou velmi tenkou celistvou vrstvu 

odbedňovacího prostředku (odbedňovací prostředek nesmí stékat po bednící 

desce – nadměrné množství způsobuje vady povrchu betonu).  

- Prvky Frami Xlife musí být v každé fázi montáže stabilně ustaveny, aby nedošlo 

k pádu bednění a následnému zranění.  

- Na zemi namontujeme na první prvek opěru bednění. K tomuto účelu složí 

směrová vzpěra 260. Tím se prvek zajistí proti pádu. 

-  

Obr. 90 Směrová vzpěra bednění 

- Poté vedle sebe řadíme další prvky, vzájemně se spojí pomocí rychloupínače 

Frami. 
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Obr. 93 Sestavená stěna bednění 

- Po spojení prvků se namontují další směrové vzpěry. 

Obr.92 
Rychloupínač Frami 

Obr. 91 Použití rychloupínače 
Frami 
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Obr. 94 Bednění Frami Xlife 

- Takto spojená sestava prvků se nyní přesně ustaví na místo. 

- Po osazení armatury se bednění může uzavřít. Na protilehlé bednění se opět 

nanese odbedňovací prostředek. Proti postavenému bednění se postaví první 

prvek protibednění. 

- Po osazení se namontují kotvy. Do každého kotevního místa, které není zakryto 

kotevní matkou s podložkou se namontuje kotva. Pro bednění Frami Xlife 2,7m se 

použijí pouze dvě kotvy na celou výšku. 

 

 

Obr. 95 Kotva bednění 
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Přemísťování bednění jeřábem 

 

Obr. 96 Uchycení lan pro přemístění bednění 

Ovládání jeřábového oka: 

- Třmen držadla (pojistnou páčku) zveděnte až k dorazu. 

- Jeřábové oko zasuňte až k zadnímu dorazu na rámový profil a třmen držadla 

uzavřete. Držadlo musí být zavřené. 

- Při zvedání jeřábem dochází k zajištění, které vyvozuje hmotnost břemene. 

 

Obr. 97 Jeřábové oko 
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Po vytvoření jedné strany bednění se začne ukládat výztuž. Výztuž musí být přesně 

uložena dle statických výkresů. Pro bezpečné a jednodušší betonování použijeme 

betonářskou plošinu Frami 60 a výstupy XS. Pomocí konzoly Frami 60 sestavíme 

betonářskou plošinu o šířce 60 cm. 

 

Obr. 98 Betonářská plošina Frami 

Po vybudování této plošiny můžeme začít s betonáží. Betonáž bude probíhat pomocí 

autočerpadla, které bude postupně beton čerpat do bednění. Betonová směs musí 

být neustále hutněna ponornými vibrátory. Po vybetonování celé svislé konstrukce, 

necháme beton zatvrdnout a poté bednění odstraníme. 

6.9. Jakost a kontrola kvality 

6.9.1. Vstupní kontrola 

Ve vstupní kontrole je zejména potřeba zkontrolovat provedení předchozích prací, 

dodávka materiálu, kontrola strojů. 

6.9.2. Mezioperační kontrola 

V mezioperační kontrole jde především o kontrolu na postupu provádění jednotlivých 

prací (tvorba štěrkopískového podsypu, jeho hutnění, provádění podkladního betonu, 

osazování armatur, betonování, montáž bednění, odbedňování, ošetřování betonu. 



 
 

104 
 

6.9.3. Výstupní kontrola 

Ve výstupní kontrole je nutné kontrolovat dokončené práce, soulad s PD, vodorovnost, 

svislost, preciznost, kvalita, pevnost betonu, těsnost. 

6.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při vstupu na staveniště musí být každý pracovník dostatečně proškolen a poučen o 

pohybu na staveništi. Každý pracovník musí používat předepsané ochranné 

pomůcky, jako jsou ochranná přilba, reflexní vesta, pevná obuv a pracovní oděv. 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích. Dalším prováděcím předpisem, který je nutno 

dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

6.11. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Při výstavbě, bude vznikat značné množství odpadů, které můžou ohrozit živostí 

prostředí. Odpady se musí třídit dle jejich nebezpečnosti do kategorií dle katalogu 

odpadů a ukládat na označená místa. Snahou je minimalizovat vznik odpadů a 

přednostně zajišťovat jejich materiálové využití. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 

upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto využívání, práva a povinnosti osob v odpadovém 

hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
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381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů. 

Druh odpadu Kód odpadu Umístění odpadu 

Zemina a kamení 17 05 04 Kontejner 

Beton 17 01 01 Kontejner 

Oleji znečištěná 
zemina 

13 02 Odtěžení a odvoz 

Keramický střep 17 01 06 Recylklace 

Asfalt 17 08 04 Kontejner 

Plast 17 02 03 Recyklace 

Dřevo 17 02 01 Recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 Kontejner 

Oleji znečištěná 
zemina 

13 02 Odtěžení a odvoz 

Komunální odpad 20 03 01 Kontejnery na 

tříděný odpad  
PE folie 17 02 03 Recylklace 

Tmel 17 08 02 Recyklace 

Papír 15 01 01 Recyklace 

Tab. 34 Tabulka odpadů 

Dalším kritériem při ochraně životního prostředí je i ochrana před hlukem a vibracemi, 

které stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Tato vyhláška stanoví podmínky pro hluk na pracovišti a v 

dalších prostorech, vibrace na pracovištích a v dalších prostorech a způsob měření 

hluku a vibrací. 
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7.1. Základová  konstrukce – „Bílá vana“ 

K Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 

provede 

Způsob 

kontroly 
Četnost Výsledek 

Vyhovuje / 

nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

V
S

T
U

P
N

Í K
O

N
T

R
O

L
A

 

1 Kontrola PD 
Kontrola PD a 

jiných dokumentů 
Zákon č. 183/2006 Sb. 

HSV, 

PSV, TDI 
vizuálně 

Jednorázově 

před 

zahájením 

prací 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

2 
Předání a převzetí 

pracoviště 

Provedení 

předchozích prací 

ČSN 73 0205                 

ČSN 73 0420 

HSV, S, 

GE 

vizuálně, 

měřením 

jednorázově 

při převzetí 

zápis do 

SD, 

protokol o 

předání a 

převzetí 

pracoviště 

 

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

3 Kontrola materiálu 

Bednění – 

množství, 

nepoškozenost, 

celistvost 

ČSN EN 13 670 

ČSN 206-1 
HSV, PSV vizuálně jednorázově 

při dodání 

SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

Betonu – dodací 

listy, označení, 

časy, množství, 

konzistence 

ČSN EN 206-1 

ČSN 12 350-1 
HSV, PSV 

vizuálně, 

měření, 

zkouška 

Každá 

dodávka 
SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 
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K Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 

provede 

Způsoby 

kontroly Četnost 
Výsledek 

Vyhovuje / 

Nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

V
S

T
U

P
N

Í K
O

N
T

R
O

L
A

 

3 Kontrola materiálu 

Oceli – dodací 

listy, celistvost, 

nepoškozenost, 

označení, 

množství 

ČSN EN 13 670 

ČSN 73 0210 

ČSN EN 1090-1 

HSV, PSV vizuálně jednorázově 

při dodání 

SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

Těsnícího plechu 

– celistvost, 

nepoškozenost, 

množství, dodací 

listy 

Katalog výrobce HSV, PSV vizuálně jednorázově 

při dodání 

SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

Štěrkopísek – 

množství, zrnitost 
Certifikát Dodací list HSV, PSV vizuálně jednorázově 

při dodání 

SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

Izolace – 

množství, dodací 

listy, 

nepoškozenost 

Katalog výrobce HSV, PSV vizuálně 
jednorázově 

při dodání 
SD, DL  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 
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K Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 

provede 

Způsoby 

kontroly 
Četnost Výsledek 

Vyhovuje / 

Nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrol

u převza 

V
S

T
U

P
N

Í K
O

N
T

R
O

L
A

 4 
Kontrola skladování 

materiálu 

Podmínky 

skladování a 

vhodné umístění 

ČSN EN 1090-1 

ČSN 206-1 
HSV, PSV vizuálně průběžně SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

5 Kontrola strojů 

Kontrola 

technického 

stavu, poškození, 

platnost revizí 

Technické listy strojů 

Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. 

HSV, 

PSV, STR 
vizuálně průběžně SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

K
O

N
T

R
O

L
A

 M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í  

6 
Kontrola klimatických 

podmínek 

Kontrola teplot a 

povětrnostních 

vlivů 

ČSN EN 13670 HSV, PSV 
Vizuálně, 

měřením 

1x denně 

nebo při 

změně 

počasí 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

7 
Zhotovení podsypu 

ze štěrkopísku 

Rozmístění, 

hutnění, tloušťka, 

stejnorodost 

Technické listy 

dodavatele 
HSV, PSV Vizuálně 

Při 

provádění 
SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

 



 
 

110 
 

K Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 

provede 

Způsoby 

kontroly Četnost 
Výsledek 

Vyhovuje / 

Nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

K
O

N
T

R
O

L
A

 M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í  

8 
Kontrola 

podkladního betonu 

Konzistence, 

ukládání, 

hutnění, tloušťka, 

rovinnost   

ČSN 730210          

ČSN 206-1             

ČSN EN13670 

HSV, 

PSV 

vizuálně, 

měřením 
průběžně SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

9 Kontrola bednění 

Celistvost, 

nepoškozenost, 

správné 

umístění, 

rovinnost 

Předpis č. 591/2006 

Sb.                        

ČSN 206-1 ČSN EN 

13670 

HSV, 

PSV 

Vizuálně, 

měřením 

Před 

betonáží a 

během 

betonáže 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

10 Kontrola výztuže 

Uložení, 

svazování, 

nepoškozenost, 

krytí 

ČSN EN 73 0210-1 

ČSN EN 13670 

HSV, 

PSV, S 

Vizuálně, 

měřením 
jednorázově SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

11 
Kontrola těsnícího 

plechu 

Uložení, 

přichycení, 

překrytí, 

nepoškozenost 

Technický list výrobce 

HSV, 

PSV 

Vizuálně, 

měřením jednorázově 
SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 
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K Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj Kontrolu 

provede 

Způsoby 

kontroly Četnost 

Výsledek Vyhovuje / 

Nevyhovuje 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prověřil 

Kontrolu 

převzal 

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

12 Kontrola betonáže 

Konzistence, 

vibrování, 

stejnorodost, 

zkoušky 

ČSN EN 73 0210-1    

ČSN EN 13670      

ČSN EN 206-1      

ČSN EN 12649+A1  

ČSN 73 1332 ČSN 

EN 12 390-3 

HSV, 

PSV, S 

Vizuálně, 

měřením 
průběžně SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

13 Ošetřování betonu 

Hydratace, 

technologická 

pauza 

Technologický postup 

ČSN EN 13670 

HSV, 

PSV 
Vizuálně průběžně SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

K
. 

14 
Kontrola konečných 

tvarů a geometrie 

Shodnost s PD, 

rovinnost, 

rozměry, 

neporušenost 

ČSN EN 73 0210-1 

ČSN 73 0205          

PD 

HSV, 

PSV, TDI 

Vizuálně, 

měřením 

Ucelená 

část 

konstrukce 

SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

   

Datum: Datum: Datum: 

   

Podpis: Podpis: Podpis: 

   

 



 
 

7.2. Vstupní kontrola 

7.2.1. Kontrola PD 

Při převzetí stavby se kontroluje úplnost projektové dokumentace, kompletnost všech 

výkresů, souhrnných a technických zpráv. Rozsah a obsah PD musí výt v souladu s 

vyhláškou. Nesrovnalosti nebo dotazy k PD se musí řešit s odpovědným 

projektantem. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny záznamy z 

proběhlých kontrol. 

7.2.2. Předání a převzetí pracoviště 

Jedná se o kontrolu provedení zemních prací. Zkontroluje se poloha, rozměry a 

hloubky výkopů. Základová spára musí být rovná a plynulá, bez prohloubení a 

vypuklin, povolená odchylka je 50 mm/3 m lati. Musí být řádně začištěna, nesmí 

obsahovat hroudy hlíny a kameny, nesmí být rozbahnělá, zmrzlá nebo jinak narušená. 

Kontrolou se ověří, zda je základová spára dostatečně únosná. 

7.2.3. Kontrola materiálu – bednění 

Druh a množství bednění musí odpovídat PD a dodacímu listu. Nesmí být nijak 

porušeno nebo znečištěno. 

7.2.4. Kontrola materiálu – beton 

Při každé dodávce betonové směsi se zkontroluje kvalita, složení a třída betonové 

směsi včetně certifikátů a atestů. Standardně se měří konzistence na vzorku 

odebraném na začátku vyprazdňování autodomíchávače, po vyprázdnění cca 0,3 m3 

betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí zkouškou 

sednutím dle ČSN EN 12350-2. Výstupem zkoušky sednutí kužele je zatřídění do 

skupin konzistence. Dále se z dodaného betonu odeberou 3 zkušební krychle o hraně 

150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje pevnost betonu v tlaku a hloubka 

maximálního průsaku tlakovou vodou. 

7.2.5. Kontrola materiálu – ocel 

U výztuže se kontroluje zejména množství dodané výztuže, druh a kvalita výztuže, 

které je odvozená z PD. Pokud vše odpovídá atestům, nemusí se provádět zkoušky. 
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7.2.6. Kontrola materiálu – těsnící plech 

U těsnícího plechu se kontroluje především celistvost, neporušenost, nepoškozenost 

a množství podle dodacích listů. 

7.2.7. Kontrola materiálu – štěrkopísek 

U štěrkopísku se kontroluje především zrnitost a množství podle dodacích listů. 

7.2.8. Kontrola materiálu – izolace 

U izolace se kontroluje především nepoškozenost a množství podle dodacích listů. 

7.2.9. Kontrola skladování 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací 

musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

Skladování výztuže musí být na zpevněné suché ploše, na dřevěných podkladcích. 

Výztuž musí být označena čitelnými štítky, na kterém bude uvedeno označení typu 

vložky, množstvím a váha svazku. Bednění musí být uskladněno tak aby nedošlo k 

jeho poškození. 

7.2.10. Kontrola strojů 

Stroje musí být opatřeny stabilizačními, zvukovými a signalizačními prvky. Stroj smí 

být uveden do chodu až po opuštění neoprávněných pracovníků manipulační prostor. 

Způsob kontroly a manipulace se stroji a zařízení je vždy uvedena v návodu od 

výrobce. Před výjezdem ze staveniště musí být stroje očištěny a zkontrolovány, jestli 

nedochází k uvolňování nebezpečných provozních látek. Po skončení prací musí být 

stroje odstaveny na určený prostor, musí být zamknuté a musí být opatřeny nádobou 

pro zachycení případných unikajících kapalin. 

7.3. Mezioperační kontrola 

7.3.1. Kontrola klimatických podmínek 

Každý den při příchodu na staveniště nebo při zahájení prací se musí zkontrolovat 

klimatické podmínky, zejména teplota prostředí a teplota základové spáry. Denní 



 
 

114 
 

nebo noční teplota prostředí nesmí klesnout pod 0°C. Průměrná teplota nesmí být 3 

dny po sobě nižší než 5°C. Průměrná denní teplota se vypočte jako průměr z nejnižší 

a nejvyšší naměřené teploty za 24 hodin. Betonové práce nebudou prováděny při 

krupobití ani za deštivého počasí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, 

nadměrného znečišťování strojů, nákladních automobilů a následně i komunikace při 

jejich výjezdu ze staveniště. Navíc by při prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování 

částic betonové směsi. 

7.3.2. Zhotovení podsypu ze štěrkopísku 

Při této kontrole se bude kontrolovat zejména správná výška vrstvy štěrkopísku podle 

PD, správné rovnoměrné hutnění a především rovinnost. 

7.3.3. Kontrola podkladního betonu 

Kontroluje se především tloušťka, rovnost a odchylka od příčného sklonu. Podélná a 

příčná nerovnost může být max. ±20 mm, odchylka od příčného sklonu může být max. 

±0,5 %. Maximální odchylky od výšek vrstev stanovených v PD nesmějí být větší než 

±20 mm a průměrná odchylka vypočítaná ze všech měření nesmí být větší než ±5 

mm. Tloušťka vrstvy nesmí poklesnout pod 0,8 h a průměrná tloušťka vrstvy musí být 

nejméně 0,9 h, kde h je projektová tloušťka vrstvy. 

7.3.4. Kontrola bednění 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Před zahájením 

betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně 

prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 

bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 

betonářských prací písemný záznam. Před zahájením betonáže musí být na bednění 

nanesen odbedňovací prostředek. 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 

na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí 

nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky 
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zvláštního právního předpisu. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Součásti bednění se bezprostředně po 

odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a 

nepřetěžovaly konstrukci. 

7.3.5. Kontrola výztuže 

Výztuž se musí uložit do bednění v poloze, která je předepsaná v PD. Během 

betonování nesmí dojít k posunutí nebo změně tloušťky krycí vrstvy a proto je nutné 

výztuž zabezpečit proti posunutí. Výztuž musí mít před uložením do bednění přirozený 

čistý povrch bez odlupujících se částí, bez mastnoty a nečistot. Jakékoliv nečistoty se 

musí před uložením odstranit. Tloušťka krycí vrstvy je stanovena v PD. Pro 

zabezpečení tloušťky krycí vrstvy se použijí distanční podložky z PVC. Mezery mezi 

pruty výztuže musí být větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva. Odchylky 

rozměrů se nesmí lišit od PD o více než 20%. Odchylky poloh styků podélných prutů 

ve směru jejich délky nesmějí překročit ±30 mm. 

7.3.6. Kontrola těsnícího plechu 

U těsnícího plechu se kontroluje hlavně správné umístění, spojení jednotlivých dílu 

přeplátováním nejméně 5 cm, správní hloubka uložení (nejméně 3 cm a poloviční 

šířka plechu), správné upevnění k výztuži pomocí drátů a odlepení ochranných folií. 

7.3.7. Kontrola betonáže 

Vyrobená směs musí být bez zdržení dopravena na místo uložení. Směs se nesmí 

rozmísit, znehodnotit vlivy povětrnosti nebo jinak znečistit. Nesmí začít tuhnout. Při 

přečerpávání betonové směsi do přepravníků a při jejím ukládání do konstrukce je 

nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna 

ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 

zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických 

osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní 

ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. Zhotovitel zajistí 

provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné 

závady musí být bezodkladně odstraňovány. Dopravuje-li se betonová směs do místa 

ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou 

osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. Max. výška ukládání betonové 
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směsi je 1,5 m. Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát 

do jednoho místa. Vzdálenost vpichů nesmí překročit 1,4 násobek viditelné účinnosti 

vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky 

hlavice. Při zhutňování musí vibrátor pronikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 

100 mm. 

7.3.8. Ošetřování betonu 

Ošetření betonu musí zabránit předčasnému vysychání. Ochrana má zabránit 

vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu během prvních dní, působení teplot a 

mrazu. Ošetření probíhá formou ponechání betonu v bednění, přikrytí folií nebo 

vlhkou tkaninou nebo ostříkaní vodou. Ošetření bude trvat nejméně 12 hodin, anebo 

minimálně do té doby, než pevnost v tlaku nedosáhne alespoň 50%. 

Bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne alespoň 70% konečné 

předepsané krychelné pevnosti. Pevnost pro odbednění se ověří zkouškou pomocí 

Schmidtova kladívka. 

7.4. Výstupní kontrola 

7.4.1. Kontrola konečných tvarů a geometrie 

Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková 

plocha vadných míst nesmí překročit 5% celkového povrchu. Mezní odchylky 

vodorovnosti desky nesmí překročit 10 mm / 8 m. 

Po 28 dnech se na odebraných vzorcích provede pevnostní zkouška. Zkontrolují se 

všechny dosavadní protokoly o zkouškách a všechny doklady o jakosti. 

7.5. Zkratky a seznam použitých předpisů 

7.5.1. Zkratky 

HSV - hlavní stavbyvedoucí 

PSV - pomocný stavbyvedoucí, mistr 

TDI - technický dozor investora 
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GD - geodet 

GE - geolog 

S - statik 

PD - projektová dokumentace 

STR - strojník 

SD - stavební deník 

DL – dodací listy 

7.5.2. Seznam použitých norem 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti, duben 1995 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 

ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, leden 

2011 

ČSN 13 3060-3 (133060) A Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. 

Balení, doprava, skladování, montáž a opravy, 1979 

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení, 

červenec 2010 

ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, říjen 1993 

ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 

3: Pozemní stavební objekty, leden 1997 

ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti, březen 1995 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles, leden 2009 
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ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou 

vodou 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 

Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
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8.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsem zaměřil na bezpečnost při prováděné 

základové vany. Protože zde hrozí několik rizik, je nutné, aby pracovníci byli předem 

proškoleni a poučeni o práci na staveništi a pracovišti dle příslušných nařízení. 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích. Dalším prováděcím předpisem, který je nutno 

dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

8.2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

8.2.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Další požadavky na 
staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

8.2.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

8.2.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na 
organizaci práce a pracovní postupy I. Skladování a manipulace s 
materiálem 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX. 1 Bednění 

IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX. 3 Odbedňování 

IX. 5 Práce železářské 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

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

8.3.1. Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 
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X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 
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8.4. Identifikace rizik a jejich opatření 

Posuzování rizik je systematické prověřování toho, co může zaměstnance ohrozit 

nebo způsobit nežádoucí událost a zvážení, zda jsou stávající bezpečnostní opatření 

dostatečná. Nezbytným krokem pro zvládnutí tohoto úkolu je identifikace všech 

závažnějších nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem a stanovení resp. 

uvedení stávajících a plánovaných bezpečnostních opatření v rámci prevence rizik. 

V části „bezpečnostní opatření “ jsou stanoveny příklady běžných, standardních 

opatření ke snížení rizika, tak, aby riziko bylo akceptovatelné, jde např. o organizační 

opatření a opatření vyplývající z příslušných bezpečnostních předpisů, návodu k 

používání apod. V tabulce nejsou většinou uváděna jako opatření „seznámení 

pracovníků, instruktáž apod.“ či jejich „školení“, protože tato výchovná opatření jsou 

považována za samozřejmá. 

8.4.1. Vibrační pěchy 

Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* vibrace působící na ruce a 

paže; 

* udržování stroje v řádném technickém 

stavu, včasná výměna exponovaných částí 

majících vliv na vibrace 

* pravidelná údržba; 

* klidové bezpečnostní přestávky dle 

návodu k používání; 

* hlučnost; * používání OOPP proti hluku (chrániče 

sluchu); 

* udržování stroje v řádném technickém 

stavu; 

* pravidelná údržba; celkové kontroly stroje 

l x za rok - viz návod k používání; 

* zranění ruky, zasažení 

pohyblivými částmi motoru 

(částí s rotačním a přímočarým 

pohybem); 

* před zahájením provozu zkontrolovat 

funkci bezpečnostních a ochranných zařízení; 

* opravu a údržbu provádět za klidu motoru; 

* po ukončení oprav namontovat zpět 

ochranná zařízení, správně dotáhnout všechny 

šroubové spoje; 
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8.4.2. Vibrační válce 

Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* přitlačení obsluhy válce k 

pevné překážce 

* při startováním se přesvědčit o tom, zda 

se nemůže dát válec samovolně do pohybu; 

* při práci ve svahu ovládat válec tak, aby 

obsluha byla stále nad válcem; 

* při zpětné jízdě válce vést válec ze strany; 

* působení vibrací * bezp. přestávky, udržování válce v 

dobrém tech. stavu; 

* při chvění držadla řídícího podvozku 

seřídit unavený gumokov držadla; 

* sjetí válce ze svahu, 

převrácení stroje zasažení 

obsluhy 

* dodržování bezpečné vzdálenosti od 

okrajů svahů a výkopů a příčného i podélného 

dovoleného sklonu; 

* nesjíždět ze svahu bez zařazené 

rychlosti; 

* při jízdě ze svahu vést válec na vyšší 

straně, k vrchu svahu; 

* při jízdě ze svahu nepřeřazovat rychlost u 

válců, které nemají soukolí s možností 

přeřazování při zatížení; 

8.4.3. Betonářské práce 

Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* uklouznutí, pád pracovníka * vypracování dokumentace složitějších 

bednění, včetně řešení opatření proti pádu osob; 

* v technických podkladech pro bednění 

uvádět konkrétní technické požadavky na 

provedení prozatímních ochranných konstrukcí 

(stanovit max. vzdálenost zábradelních sloupků 

1,2 m, průřez zábradelních prken tloušťka 25 

mm, šířka 150 mm), 

* volné okraje podlah, lávek apod. zajistit 

osazením konstrukce ochrany proti pádu 

(dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy) 
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vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 

k zabránění nebo zachycení pádu z výšky; 

* při použití osobního zajištění, určit místo 

kotvení (úvazu); 

* pád částí bednění 

odbedňovaných dílců na 

pracovníka; 

* bezprostředně před zahájením montáže 

systémového bednění řádně natřít styčné plochy 

bednících dílců s betonem formovým olejem, 

který zabezpečí nepřilepení betonu k povrchu 

dílců a při demontáži bednění chrání povrch 

betonu před poškozením a povrch dílců před 

jejich nadměrným opotřebením; 

* podpěrné konstrukce navrhnout a 

montovat tak, aby je bylo možno při odbedňování 

postupně odstraňovat a uvolňovat bez 

nebezpečí; 

* vyloučení vstupu nepovolaných osob do 

ohroženého prostoru pod místem 

odbedňovacích prací; 

* dodržování technologických postupů při 

odbedňování, nepoškodit spoje bednění, při 

demontáži bednění postupovat opačně než při 

jeho montáži; 

* zajištění bednění a jeho prvků proti pádu 

ve stadiu demontáže; 

* odbedňování nosných prvků konstrukcí 

nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo 

poškození konstrukce, zahájit jen na pokyn 

osoby určené zhotovitelem (mistr, 

stavbyvedoucí); 

* součásti bednění bezprostředně po 

odbednění ukládat na určená místa; 

* deformace betonové 

konstrukce; 

* ukládat armaturu dle projektu; 

* do betonových konstrukcí zabudovávat 

betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností 
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* snížení a ztráta únosnosti a 

stability betonové konstrukce, 

havárie; 

v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá 

v rámci příslušných úchylek požadavkům 

projektové dokumentace; armatura po konečném 

uložení nesmí být deformována. 

* přejímka uložené armatury a bednění; 

* správná technologie ukládání betonové 

směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové 

směsi, ochrana čerstvého betonu před 

působením povětrnostních vlivů; 

* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí 

jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz 

předčasného odbedňování); 

* pád osoby v prostorách 

staveniště, na komunikacích a 

podlahách, pracovních 

schůdcích, lávkách, podlahách 

lešení, plošinách a jiných 

pomocných pracovních podlah; 

* pád pracovníka při přenášení 

a pokládání základní desky 

vibrátoru, na které je umístěna 

pohonná jednotka; 

* bezpečný stav povrchu podlah uvnitř 

objektu, zejména vstupů do objektů, 

frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací; 

* udržování, čištění a úklid podlah, 

pochůzných ploch a komunikací; 

* udržování komunikací a průchodů volně 

průchodných a volných, bez překážek a 

zastavování stavebním materiálem, provozním 

zařízením ap.; 

* včasné odstraňování komunikačních 

překážek; 

* vhodná a nepoškozená pracovní obuv 

* zajištění dostatečného el. osvětlení v noci 

a za snížené viditelnosti; 

* odstranění komunikačních překážek o 

které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených 

poklopů nad úroveň podlahy, hadic, vedení 

pohyblivých přívodů a el. kabelů mimo 

komunikace; 

* pád osoby z výšky nebo do 

hloubky při dopravě a ukládání 

betonové směsi; při přenášení 

vibrační hlavice, ponořování a 

* pro přečerpávání betonové směsi do 

přepravníků a při jejím ukládání do konstrukce 

zřídit bezpečné pracovní plošiny, aby byla 

zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo 
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vytahování vibrační hlavice ze 

zhutňované betonové směsi; 

do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou 

směsí; 

* zřízení pomocných pracovních podlah, 

včetně zajištění proti pádu osob (instalace 

zábradlí); 

* bednění stěn vybavit na volných okrajích 

pracovními lávkami se zábradlím; tyto lávky 

používat jen pokud je bednění řádně sepnuto a 

stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou 

většinou na straně, kde vyčnívají z objektu, 

opatřeny ochranným zábradlím 

* zamezení přístupu k místům na 

konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné 

okraje nejsou zajištěny proti pádu; 

* propadnutí osoby pomocnou 

podlahou; 

* zajištění jednotlivých prvků podlah proti 

posunutí a pohybu; 

* dostatečná dimenze prvků (tloušťka) 

podlah zajišťující pevnost a únosnost; 

* nepřetěžování podlah materiálem, 

stavebními kolečky, soustředěním více osob 

apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně 

počtu osob nesmí přesahovat povolené normové 

nahodilé zatížení podlah); 

* úraz el. proudem betonového 

vibrátoru při zhutňování 

betonové směsi; 

* el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o 

napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku 

nebo v návodě k obsluze; 

* udržovat nepoškozenou izolaci obvodů 

napájejícího motoru a ostatních komponentů 

uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové 

směsi nebo drženy v ruce; 

* udržovat vodotěsnost krytů částí 

obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, 

hlavice vibrátoru a pružných částí; 

* před připojením na síť musí být spínač v 

nulové poloze; 
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* před uvolněním ohebného hřídele 

odpojovat hnací motor od sítě; 

* odborné připojování a opravy el. přívodů 

(kvalifikovaný elektrikář); 

* při údržbě a opravách vibrátor vždy 

odpojit od sítě; 

* šetrné zacházení s el.přívody, udržování 

el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému 

poškození; 

* pravidelné kontroly ochrany proti 

dotykovému napětí; 

* působení vibrací ponorného 

vibrátoru při zhutňování 

betonové směsi; 

* používat chráněné rukojeti na ohebné 

hřídeli; 

* dodržovat podmínky stanovené v návodu 

k používání (dodržování klidových 

bezpečnostních přestávek); 

* deformace betonové 

konstrukce; 

* snížení a ztráta únosnosti a 

stability betonové konstrukce, 

havárie; 

* v průběhu montáže bednění kontrolovat 

rovinatost a svislost sestavených dílců, 

správnost osazení prostupů, dodržení krytí 

armatury a provedení spojů; 

* při spínání systémového bednění utěsnit 

(speciálními ucpávkami) všechny otvory v rámu 

z lícní strany, které nebyly využity pro sepnutí; 

* správné uložení armatury dle projektu;  

* vyloučit chůzi osob po bezprostředně 

uložené výztuži; 

* provedenou kontrolu připravenosti k 

betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. 

formuláře; 

* správná technologie ukládání betonové 

směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové 

směsi, ochrana čerstvého betonu před 

působením povětrnostních vlivů; 

* kontrola průběhu betonáže - provádí se 

vizuálně i akusticky - kontrola, podpěr, vzpěr a 
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dotažení matic tyčí, které se mohou při hutnění 

čerstvého betonu odtáčet, při zjištění nebezpečí 

porušení stability či tuhosti bednění odpovědný 

pracovník zajistí opatření, která zabrání 

deformaci bednění. (dle potřeby informovat 

stavbyvedoucího o vzniklé situaci, který 

rozhodne o dalším postupu; 

* při ukládání se betonová směs nesmí 

volně házet nebo spouštět do větší hloubky než 

1,5 m; pracovníci řídící ukládání betonu musí 

dbát na to, aby v průběhu betonáže nedošlo k 

posunu nebo poškození betonářské výztuže, 

kabelů, trubek, kotev a bednění vnějšího i 

vnitřního; 

* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí 

jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz 

předčasného odbedňování); 

* odbedněnou konstrukci ihned zbavit a 

všech zbytků bednění a tyto zbytky byly co 

nejdříve odklidit, co nejdříve po odbednění zajistit 

odsekání veškerých nálitků na konstrukci, 

provedení projektované úpravy pracovních a 

dilatačních spár a správné opravení případných 

hnízd na povrchu; 

8.4.4. Ohýbačky betonářské výztuže 

Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* zhmoždění, zachycení , 

sevření a přimáčknutí prstů při 

přiblížení ruky obsluhy k 

nebezpečným tlačným a 

svěrným místům zejména při 

zasouvání kolíků, při 

přidržování krátkých 

ohýbaných prutů, při ohýbání 

* ruce obsluhy nepřibližovat místu ohybu a 

jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m; 

* vybavení ohýbačky na přední straně stolu 

vypínací tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v 

případě nebezpečí okamžité zastavení chodu 

stroje; 

* správný úchop a držení ohýbaného prutu; 
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více prutů současně (při těchto 

rizikových úkonech jsou prsty 

zpravidla sevřeny mezi opěrné 

kolíky nebo mezi otočné kladky 

a pruty, resp. mezi jednotlivé 

ohýbané pruty); 

* soustředěnost, sledování pracovní 

operace; 

* ohýbání provádět jen jedním 

pracovníkem (neurčuje- li výrobce jinak); 

* vhodné ustrojení obsluhy (s upnutými 

rukávy atd.) 

* zhmoždění nohou, zlomeniny 

prstů nohou následkem pádu 

ohýbaného materiálu ze stolu 

ohýbačky, 

* neukládat neohýbaný materiál na stůl; 

* vhodná pracovní obuv (pevná obuv s 

vyztuženou špičkou); 

* zranění rukou nebo jiné části 

těla ohýbaným prutem (pruty) v 

případě prasknutí ohýbacího 

kolíku; 

* nepřetěžovat ohýbačku, neohýbat pruty 

průměru, který neodpovídá konstrukci ohýbačky 

a pruty kratší než 0,3 m; 

* ohýbat více prvků současně jen není-li 

přetěžován stroj; 

* přimáčknutí obsluhy k 

přednímu rámu stroje 

přečnívajícím koncem 

ohýbaného prutu betonářské 

oceli při dokončování ohybu, 

pokud se stroj z jakýchkoliv 

důvodů nezastavil; 

* správné pracovní postupy; 

* soustředěnost, sledování pracovní 

operace; 

8.4.5. Železářské práce 

Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* píchnutí, bodnutí, pořezání 

ruky nebo i jiné části těla 

pracovníka koncem prutu, 

ostrou hranou, vyčnívající částí 

armatury; 

* správné ukládání a skladování 

betonářské oceli a vyrobené armatury ve 

stanovených profilech; podle potřeby a fixace 

materiálu; 

* udržování volných manipulačních uliček a 

komunikací; 

* pořezání prstů, dlaně ruky o 

ostré části betonářské oceli, 

pruty, vyrobené výztuže apod. 

při ruční manipulaci 

* používání rukavic, dlaňovic apod.; 

* udržování volných manipulačních i 

obslužných průchodů; 
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* správné pracovní postupy při ruční 

manipulaci s materiálem; 

* zakopnutí o materiál 

(betonářskou ocel, odřezky, 

polotovary, vyrobenou 

armaturu) pád osoby, naražení 

po dopadu 

* zařízení pro výrobu armatury (stroje, 

přípravky apod.), související objekty a zařízení 

rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi 

pohybem materiálu a jeho ukládáním; 

* pořádek na pracovišti, včasné odklízení a 

odstraňování odpadu; 

* udržování volných manipulačních i 

obslužných průchodů u strojů na výrobu 

* přiražení ruky při manipulaci, 

přichystávání apod.; 

* správné pracovní postupy při manipulaci 

s materiálem; 

* správné uchopení a držení materiálu; 

* používání vhodných rukavic; 

8.4.6. Svařování 

Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* zasažení svářeče el. 

proudem při obloukovém 

svařování; 

* nepříznivé účinky el. proudu 

na lidský organismus; 

* pravidelná údržba svař. zdrojů dle návodu 

k obsluze a přísl. ČSN, zejména ČSN 05 0630 a 

ČSN 05 0601; 

* nepoužívání nevhodných a poškozených 

svařovacích vodičů, držáků elektrod, 

svařovacích svorek, spojek vodičů apod.; 

* dokonalé el. spojení spojek svařovacích a 

svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo 

svazky s vyloučením náhodného uvolnění; 

* spojení svařovacího kabelu se 

svařovaným předmětem nebo s podložkou 

svařovací svorkou, umístěnou ke svařenci 

umístěna co nejblíže k místu svařování (nebo na 

kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec) - 

průtok svař. proudu upínacími dílci; 

* nepřipojovat svařovací vodič na svařenec 

nebo svařovací nástroj za chodu (vypnutí zdroje 

a jeho zajištění proti nežádoucímu zapnutí); 
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* vyloučení dotyku svařovacího nástroje s 

elektricky vodivými předměty v okolí; 

* odstranit kovové předměty z dosahu 

svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky 

vodivými předměty v okolí svařování; 

* dotyk rukou, kovovým 

předmětem s připojovacími 

svorkami přívodními či 

vývodovými 

* připojení svařovacích vodičů tak, aby se 

zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s 

výstupními svorkami svařovacího zdroje, 

ochrana připojovacích svorek u svař. zdroje; 

* při manipulaci na svorkách svařovacího 

zdroje, zdroj vypnout a provést opatření 

vylučující jeho nežádoucí zapnutí nepovolanou 

osobou; 

8.4.7. Izolatérské práce 

Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* pád břemene, vysmeknutí a 

vyklouznutí břemene z rukou; 

* naražení břemene na 

pracovníka při manipulaci s 

rolemi asfaltových pásů a 

jiným materiálem při provádění 

izolací; 

* správné způsoby ruční manipulace; 

* správné uchopení břemene; 

* kontrola stavu uchopovacích prvků před 

manipulací; 

* používání vhodných manipulačních 

pomůcek (pásů, popruhů, manipulačních kleští, 

svěrek apod.); 

* pevné uchopení břemene, využití 

uchopovacích otvorů, držadel; 

* nepoužívat nevhodné, poškozené a 

opotřebované pomůcky; 

* zajištění materiálu rotačního tvaru (balíků 

- rolí lepenek - pásů) proti rozvalení po 

odpáskování na paletě apod.; 

* ukládání materiálu na zpevněný, 

urovnaný, únosný a rovný podklad; 

* vznícení natavovaného pásu 

nebo jiných hořlavých látek; 

* určit způsob a délku ohřevu, postavení 

plamene dle druhu prací a izolačního materiálu; 
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* tepelný výkon a délka pracovního 

plamene se řídí pracovním přetlakem PB dle typu 

přístroje na PB; 

* zabránit sklouznutí, pádu či stržení 

přístroje na PB hmotností hadice; 

* zabránění náhodnému otevření přívodu 

plynu; 

* zabránění uhašení či stržení plamene 

vlivem povětrnostních podmínek; 

* zapálený hořák v úsporném režimu 

odkládat na volné místo bez hořlavých materiálů 

ve stabilizované poloze, přičemž hubice musí 

směřovat do volného prostoru; 

* při natavování izolačních materiálů hořák 

zapalovat ve směru větru do otevřeného 

prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé 

materiály, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý 

plyn; 

* pád pracovníka do 

výkopu při sestupu a výstupu 

do výkopu; 

 

* zřízení ramp (popř., žebříků) pro 

bezpečný sestup a výstup oprávněných 

pracovníků do výkopu a pro rychlé opuštění 

výkopu v případě vzniku nebezpečí, 

 

* únik nebezpečné látky, 

ohrožení životního prostředí; 

* asfaltové laky a tmely ukládat jen v 

obalech pro ně určených; 

* plné přepravní obaly s jedním otvorem 

ukládat otvorem nahoru a zaručit těsnost 

uzavíracího otvoru; 

* prázdné nevyčištěné obaly neukládat 

otvorem dolů; 

* zbytky asfaltových laků, tmelů a použitých 

materiálů se musí uskladňovat a likvidovat 

předem stanoveným způsobem podle 

pracovního nebo technologického postupu; 
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* popálení při práci s 

natavovacím hořákem; 

* při zapalování hořáku zachovávat 

potřebnou opatrnost, řídit se návodem pro 

používání; 

* při práci používat OOPP - vhodný 

pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, kožené 

rukavice, OOPP k ochraně očí; 

8.4.8. Přeprava betonové směsi 

Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* sesunutí a pád domíchávače 

do výkopu nebo ze svahu při 

přiblížení, pojíždění a 

vyprazdňování betonové směsi 

na okrajích výkopů po utržení 

hrany výkopu, přitlačení a 

přimáčknutí řidiče; 

* nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) 

výkopu (smykový klín); 

* vzdálenost vozidla od okraje výkopu 

přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti 

zatěžované horniny; 

* míchací buben plnit jen betonovou směsí 

v takovém množství, která odpovídá užitečnému 

objemu bubnu a zatížení; 

* přejetí osoby koly, 

* přitlačení osoby 

domíchávačem k pevné 

konstrukci; 

* vyloučení přítomnost osob v dráze 

pohybujícího se domíchávače; 

* nezdržovat se za couvajícím vozidlem; 

* používání zvukového znamení pro 

upozornění osob aby se vzdálili z ohroženého 

prostoru; 

* zajištění další poučené osoby, navádějící 

řidiče při couvání; 

* dobrý výhled z kabiny řidiče, 

soustředěnost řidiče; 

* zasažení osob nacházejících 

se v blízkosti domíchávače 

výsypným a násypným 

žlabem, vyprazdňovanou 

betonovou směsí; 

* stanoviště stroje a obslužné místo mít 

přehledné, bez překážek ztěžujících manipulaci 

a potřebnou vizuální kontrolu, např. při přejímce 

a při ukládání betonové směsi; 

* zachycení a vtažení 

končetiny, části oděvu 

* ochrana nebezpečných míst řetězového 

pohonu krytem; 
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řetězovým pohonem 

míchacího bubnu; 

* zasažení osoby přetrženým 

řetězem; 

* při nutných činnostech v blízkosti 

nechráněných částí, např. seřizování provádět 

dle návodu k používání; 

* dodržování zakázaných činností např. 

čistění za chodu; 

Vedoucí zaměstnanci, kteří jsou také mj. pověřeni kontrolní činností v oblasti BOZP 

musí průběžně ověřovat, že stanovená i existující opatření jsou dodržována. Velká 

rizika je nutno snížit na přijatelnější úroveň. Řešení spočívá v provádění pravidelných 

kontrol BOZP, zápisech o kontrolách v denících BOZP jednotlivých vedoucích 

zaměstnanců. 
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9.1. Ochrana životního prostředí 

V případě provádění hrubé spodní stavby se nepředpokládá vysoký stupeň znečištění 

životního prostředí. Je nutné hlavně dodržet vyhlášku č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

a dle této vyhlášky odpad třídit, dále je nutné dodržovat nařízení vlády 148/2006 Sb. 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V neposlední řadě je nutné 

vyvarovat se nadměrnému znečišťování ovzduší, velké míře prašnosti a udržovat 

komunikace čisté. 

9.1.1. Odpady na stavbě 

Při provádění hrubé stavby, budou vznikat běžné odpady, které se zatřídí podle 

Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

Odpadní obaly 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

Odpady olejů a odpady kapalných paliv 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta 

13 07 02 Motorový benzín 

Stavební odpad 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
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17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

Komunální odpady 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 39 Plasty 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

Všechny výše uvedené odpady budou ukládány do přistavených odpadních 

kontejnerů. O odvoz a likvidaci odpadů se postará firma MEGAWASTE, spol. s r.o. 

9.1.2. Ochrana proti hluku a vibracím 

Hlučnost a vibrace se dají dodržet hlavně použitím strojů a mechanizmů s malou 

hlučností. Jejich stav se musí neustále kontrolovat a případné nedostatky ihned 

opravit. 

Pracovní denní doba je stanovena na 8 hodin, tj. od 7:00 – 15:30 s dodržením 

minimální přestávky podle zákona. Přípustný expoziční limit na pracovišti s ustáleným 

a proměnným hlukem stanovený pro osmihodinovou pracovní dobu je vyjádřen 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,8h = 85dB. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb pro hluk ze stavební činnosti. 

 Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 

od 7:00 do 21:00 +15 

Hygienický limit pro výstavbu je LAq,T = 50 dB + 15 dB = 65 dB 

9.1.3. Znečišťování prostředí 

Ovzduší nejvíce zatěžují mechanismy a dopravní prostředky použité na staveništi. 

Všechny stroje musí odpovídat technickému stavu, aby nedošlo k úniku škodlivých 

látek. Pro zachycení škodlivých látek bude použito odkapních van, které budou 

umístěny pod každý stojící stroj. Pokud dojde k úniku mimo tyto vany, bude nutné 

použít sorbent a poté znečištěný sorbent odvézt na určené místo skládky. Tyto stroje 

musí být neustále kontrolovány a seřizovány. 
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9.1.4. Prašnost 

Při manipulaci se sypkými materiály dochází k velkému množství prašnosti. Sypký 

materiál skladovaný na staveništi je nutné co nejdříve zpracovat ať není rozviřován 

do okolí. Pokud to není možné, je nutné aspoň částečně materiál vlhčit. Při převozu 

sypkých materiálů je nutné zamezit šíření prachu do okolí (např. vyššími bočnicemi či 

plachtou). 

9.1.5. Čistota komunikací 

Veřejné komunikace sem musí po celou dobu výstavby udržovat v čistém stavu. Při 

výjezdu ze staveniště je nutné vozidla a mechanizmy očistit od zeminy a jiných 

znečišťujících látek. 
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Smlouva o dílo na stavební práce 

Číslo smlouvy objednatele 123456789/25 

Číslo smlouvy dodavatele 987654321/32 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

IMPERA ŽSD, investiční fond a.s. 

se sídlem v Brně, ulice Nádražní 256 

IČO: 123456 

DIČ: 123456 

Jednající: Alois Novák, jednatel 

bankovní spojení: 123456/1234 

e-mail: impera@impera.cz 

(dále jen jako „Objednatel“)   

na straně jedné   

a 

Dodavatel s.r.o. 

se sídlem v Brně, ulice Neznámá 123 

IČO: 987456 

DIČ: 987456 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 12 v 12 oddíl 12, vložka 12 

jednající Jiří Hřiba, jednatel 

bankovní spojení: 987456321/2484 

e-mail: hriba@dodavatel.cz 

(dále jen jako „Dodavatel“) 

na straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 

strany“) 
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uzavřely tuto 

Smlouvu o dílo na stavební práce 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení a v souladu se 

zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník. 

10.1. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla: Obytný soubor Sadová – Bytový dům 

B4 včetně souvisejících objektů, které jsou uvedeny níže - Dodavatelem pro 

Objednatele: 

a) SO B4 Bytový dům 

b) SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 

c) SO 02 Přípojka vody 

d) SO 03 Přípojka NN a VN 

e) SO 04 Přípojka elektrotechnikých komunikací 

f) SO 05 Přípojka dešťové kanalizace 

g) SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 

h) SO 07 Přípojka horkovod 

i) SO 08 Terénní a sadové úpravy 

2. Součástí stavebních prací je rovněž: 

a) kontrola veškerých podkladů pro plnění stavebních prací poskytnutých 

Objednatelem, včetně projektové dokumentace, 

b) veškerá činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a 

provozování místa provádění stavebních prací (dále také „Staveniště“), pro 

dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních a 

jiných poplatků, 
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c) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění 

případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody 

vznikly v souvislosti s prováděním stavebních prací, 

d) dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při 

plnění této Smlouvy, uložení přebytečné zeminy,  

e) provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí plnění a plnění jako celku, 

jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně 

technických norem, nebo z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání 

protokolů o provedení zkoušek Objednateli, 

f) vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení 

stavebních prací a dalších dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního 

souhlasu k užívání stavebních prací, 

g) zajištění a předání veškerých dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, 

zejména návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, 

dokumentace skutečného provedení plnění v tištěné a digitální podobě apod., 

h) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění, které Dodavatel 

vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveniště a stavebních prací mohl a měl 

předpokládat, 

i) zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu na plnění.  

3. Dodavatel se zavazuje provádět stavební práce dle této Smlouvy s maximální 

úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných 

nákladů na provádění stavebních prací. 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto 

Smlouvou sjednanou cenu. 

10.2. Cena za plnění 

1. Cena za provedení stavebních prací činí 34 829 799,- Kč bez DPH, výše DPH činí 

6 864 380,00,- Kč, celková cena včetně DPH činí 41 694 178,- Kč. 
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2. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu 

nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v 

mezidobí Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době 

účinnosti této Smlouvy závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, 

budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího 

koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika 

vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní 

úpravou České republiky. 

3. Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že sjednané jednotkové 

ceny již v sobě zahrnují nejen veškeré režijní náklady Dodavatele spojené s 

plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění 

této Smlouvy z jeho strany. Sjednané jednotkové ceny jsou cenou konečnou, 

nejvýše přípustnou, která nemůže být změněna. 

4. Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to 

ode dne účinnosti změny. 

5. Přesáhne-li meziroční nárůst inflace vyjádřený indexem cen stavebních prací a 

stavebních objektů-ČSÚ 45 SKP stavební práce celkem v kterémkoli roce po 

uzavření této Smlouvy hodnotu 4 % (pro vyloučení pochybností platí, že k 

meziročnímu nárůstu inflace za rok ve kterém byla uzavřena tato Smlouva, se 

nepřihlíží), může být část ceny za provedení díla splatná v následujícím a každém 

dalším kalendářním roce poté zvýšena podle níže uvedeného vzorce. 

X=Y (1+((Z-4))/100)  

s tím, že je X …….. příslušná část ceny za provedení díla splatná v kalendářních 

letech následujících po zvýšení v důsledku meziročního nárůstu inflace,  

Y …….. původní část ceny za provedení díla splatná v následujících kalendářních 

letech dle této Smlouvy, resp. dle nabídky zhotovitele (kalkulovaná na základě 

jednotkových cen) a  

Z …… hodnota v % indexu cen stavebních prací a stavebních objektů-ČSÚ 45 

SKP stavební práce celkem, který je pro uplynulý rok zveřejněn Českým 

statistickým úřadem. 
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10.3. Platební podmínky  

1. Daňové doklady budou vystavovány Dodavatelem vždy za příslušný kalendářní 

měsíc a budou v nich vyúčtovány stavební práce převzaté Objednatelem bez 

jakýchkoliv vad v příslušném kalendářním měsíci. Nedílnou součástí každého 

daňového dokladu budou protokoly o předání a převzetí stavebních prací 

potvrzené v příslušném kalendářním měsíci Objednatelem. 

2. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele dočasně nehradit Dodavateli částku 

ve výši 10 % z ceny vyúčtovaných stavebních prací v jednotlivých daňových 

dokladech (bez DPH), jako tzv. pozastávku k zajištění závazků vyplývajících pro 

Dodavatele z této Smlouvy. V případě nesplnění závazků vyplývajících pro 

Dodavatele z této Smlouvy, je Objednatel oprávněn využít tuto pozastávku k 

nápravě porušení těchto závazků. Zbylá část pozastávky bude Objednatelem 

uhrazena Dodavateli na základě písemných žádostí Dodavatele, přičemž 

Dodavatel je oprávněn požádat Objednatele o uhrazení nejdříve v následujících 

termínech: 

3. 50% z pozastávky případně snížené o část pozastávky Objednatelem použitou na 

nápravu neplnění smluvních povinností Dodavatelem, po uplynutí 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na plnění sjednané v této Smlouvě, ne 

však dříve než budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v protokolu 

o předání a převzetí stavebních prací. Není-li třeba kolaudačního souhlasu na 

plnění sjednané v této Smlouvě, po uplynutí 30 dnů od oznámení stavebnímu 

úřadu o záměru započít s užíváním plnění, aniž by stavební úřad užívání plnění 

zakázal, ne však dříve než budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené 

v protokolech o předání a převzetí stavebních prací. Zakáže-li stavební úřad 

užívání plnění sjednané v této Smlouvě, je Dodavatel oprávněn vystavit daňový 

doklad na 50 % z pozastávky po uplynutí 30 dnů od písemného souhlasu 

stavebního úřadu, že plnění lze užívat, ne však dříve než budou odstraněny 

všechny vady a nedodělky uvedené v protokolech o předání a převzetí stavebních 

prací. 

4. 50 % z pozastávky případně snížené o část pozastávky Objednatelem použitou 

na nápravu neplnění smluvních povinností Dodavatelem, po uplynutí záruční doby 

na plnění sjednané v této Smlouvě poskytnuté Dodavatelem dle této Smlouvy. 
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5. Daňový doklad musí obsahovat číslo této Smlouvy, náležitosti řádného daňového 

dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z 

přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že daňový 

doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu 

s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k 

doplnění Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu Objednateli. 

6. Splatnost daňového dokladu vystaveného Dodavatelem je 30 dní ode dne jeho 

doručení Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, a to 

doporučeným dopisem, na adresu sídla Objednatele, či na jiné místo uvedené 

Objednatelem. Zaplacením se pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání 

příslušné částky z účtu Objednatele. 

7. Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na cenu na plnění. 

8. Objednatel poskytne Dodavateli zálohu ve výši 10%, nejpozději do 30 dnů ode 

dne doručení zálohové faktury Objednateli. Dodavatel je oprávněn vystavit 

zálohovou fakturu nejdříve 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy. Na zálohovou 

fakturu se vztahují veškeré ustanovení této Smlouvy o daňovém dokladu. 

10.4. Doba, místo a podmínky plnění, předání plnění 

1. Dodavatel je povinen provést stavební práce sjednané v této Smlouvě a předat je 

Objednateli (dodací lhůta) nejdéle do 365 kalendářních dní od dne uzavření této 

Smlouvy. Dodavatel je povinen provádět stavební práce v souladu s časovým 

harmonogramem uvedeným v příloze této Smlouvy. 

2. Místem plnění je Brno – Sadová.  

3. Dodavatel vyzve Objednatele k převzetí řádně dokončených stavebních prací 

písemně nejméně 10 dní před navrženým termínem předání a převzetí stavebních 

prací. Objednatel navržený termín předání a převzetí stavebních prací Dodavateli 

potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí stavebních prací, který 

nebude později než 10 dnů od Dodavatelem navrženého termínu předání a 

převzetí stavebních prací. 
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4. Před převzetím plnění Objednatelem je Dodavatel povinen umožnit Objednateli 

provedení kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a 

časovém rozsahu, který určí Objednatel. Dodavatel je povinen se kontroly všech 

částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která 

umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění 

přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena nebo její 

kontrolu nelze provést. 

5. Před převzetím plnění Objednatelem je Dodavatel povinen umožnit Objednateli 

provedení kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve 

věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel, zejména kontrolu systémů 

zabezpečujících vnitřní pohodu v dokončené stavbě (např. systémy zdravotní 

techniky, vytápění, nuceného větrání a klimatizace, měření a regulace, 

silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace apod.). 

Dodavatel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně zúčastnit a v 

průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění 

přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně 

všech vazeb na ostatní části plnění nebo její kontrolu nelze provést. Dodavatel je 

povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce 

jednotlivých částí plnění předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o 

všech funkcích takové části plnění, o všech vazbách do jiných částí plnění, o 

prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání. 

6. Dodavatel je povinen nejméně 5 dnů před navrženým termínem předání a převzetí 

stavebních prací předat Objednateli veškeré doklady, k jejichž předání je povinen, 

a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků 

Objednatele. 

7. O průběhu předání a převzetí stavebních prací pořídí Objednatel protokol. 

Protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) údaje o Dodavateli a Objednateli, 

b) popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí, 

c) prohlášení Objednatele, zda stavební práce přejímá nebo nepřejímá, 



 
 

148 
 

d) podpisy osob oprávněných jednat za Objednatele a Dodavatele. 

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít stavební práce, pokud mají vady nebo 

nedodělky. Mají-li stavební práce, které jsou předmětem předání a převzetí, vady 

nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i tyto náležitosti: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků včetně určení, které vady a nedodělky 

brání, a které nebrání užívání stavebních prací Objednatelem,  

b) vyjádření Objednatele, zda stavební práce odmítá převzít, či je přejímá i s 

vadami a nedodělky. 

9. V případě, že Objednatel neodmítne stavební práce převzít, ačkoli k tomu byl dle 

odst. 8 tohoto článku oprávněn, je Dodavatel povinen odstranit vady stavebních 

prací nejpozději do 10 dnů od převzetí stavebních prací Objednatelem. 

10. Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost 

se vyznačí v protokolu o předání a převzetí částečného plnění. Dodavatel je 

povinen dokončit a předat Objednateli zbývající část stavebních prací nejpozději 

v dodací lhůtě sjednané v této Smlouvě.  

11. Při předání stavebních prací předá Dodavatel Objednateli i veškeré návody 

(manuály) k použití, doklady a dokumenty, které se ke stavebním pracím vztahují 

a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití stavebních prací, a to 

zejména: 

a) vyhotovení dokumentace skutečného stavu provedení stavebních prací, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 

elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, prohlášení o shodě apod.), 

e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavebních prací, jejich pasporty, 

záruční listy, návody k obsluze a údržbě, 

f) stavební deník, 
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g) další obvyklé doklady. 

Veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a 

okamžikem jejich předání Objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím. Nepředá-

li Dodavatel požadované doklady, nepovažují se stavební práce za dokončené bez 

vad. 

12. Pokud bude součástí stavebních prací dodávka zboží, bude toto zboží zabaleno 

způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodání zboží a 

způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a jakost zboží a zboží 

bylo zajištěno proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy. Na obalu 

musí být vhodným způsobem vyznačen druh zboží a jeho množství, popř. další 

sjednané či obvyklé údaje. 

13. Spolu s případně dodávaným zbožím budou Objednateli předány veškeré návody 

(manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. prohlášení o shodě), které se ke 

zboží vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k užívání zboží. 

Veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce 

a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím.  

14. Dodavatel je povinen vyklidit Staveniště nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 

převzetí všech stavebních prací, nejdéle však do 400 kalendářních dní od dne 

podpisu této Smlouvy. Nevyklidí-li Dodavatel staveniště ve sjednaném termínu, je 

Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 

spojené uhradí Objednateli Dodavatel. 

10.5. Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

1. Dodavatel zaručuje a odpovídá za to, že předané plnění: 

a) bude možno použít v podmínkách České republiky, 

b) bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti, 

c) bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České 

republice,  

d) bude způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu, 
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e) bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

f) bude bez právních vad. Dodavatel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že 

ohledně stavebních prací či materiálu použitého k provedení stavebních prací 

nebude veden žádný soudní spor,  

g) bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné 

nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve 

smyslu zákona o odpadech. 

2. Dodavatel zaručuje a odpovídá za to, že veškerý materiál použitý při provádění 

stavebních prací bude nový a nepoužitý. 

3. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na stavební práce na dobu 36 měsíců 

ode dne převzetí dokončených stavebních prací Objednatelem bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků. Je-li součástí stavebních prací i dodávka strojů či zařízení, 

záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

minimálně však 24 měsíců ode dne jejich předání a převzetí. Zárukou přejímá 

Dodavatel závazek, že dodané stavební práce budou po tuto dobu způsobilé pro 

použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachovají smluvené, jinak 

obvyklé vlastnosti. Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době 

trvání záruky. Objednatel je povinen záruční vady oznámit Dodavateli nejpozději 

do 30 dnů od jejich zjištění. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel 

nemůže stavební práce užívat pro vady, za které odpovídá Dodavatel. 

4. Stavební práce mají vady, jestliže nebyly provedeny v souladu s touto Smlouvou 

nebo porušil-li Dodavatel tuto Smlouvu. Za vady se považují i vady v návodech 

(manuálech) k použití, dokladech a dokumentech. 

5. Objednatel je povinen ve lhůtě 14 dnů od převzetí zkontrolovat stavební práce 

s odbornou péčí. Jakékoliv zjištěné zjevné vady či nedostatky je Objednatel 

povinen v této lhůtě oznámit Dodavateli. Dodavatel odpovídá za zjištěné vady či 

nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě. 

6. Dodavatel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které mají stavební 

práce v okamžiku jejich převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až 

po této době. Dodavatel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po 
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okamžiku převzetí stavební práce Objednatelem, jestliže je způsobena porušením 

povinnosti Dodavatele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit 

Dodavateli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.  

7. Dodavatel prohlašuje, že stavební práce nebudou mít žádné právní vady, zejména 

že 

a) nebudou zatíženy právy třetích osob, 

b) Objednatel bude oprávněn stavební práce užívat a umožnit jejich užívání dále 

třetím osobám, aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní smlouvy 

a aniž by mu vůči třetím osobám vznikaly jakékoli jiné závazky. 

Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné právní vady oznámit Dodavateli nejpozději 

do 30 dnů od jejich zjištění. Dodavatel odpovídá za zjištěné právní vady, jež mu 

Objednatel oznámil v této lhůtě. 

8. Dodavatel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných 

nevhodných a nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady.  

9. Dodavatel je povinen odstranit vady v následující lhůtě od oznámení vady 

Dodavateli:  

a) v pracovní dny nejpozději do 2, 

b) ve dnech odpočinku a pracovního klidu nejpozději do 2. 

10. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 

Neodstraní-li Dodavatel vady v této lhůtě nebo oznámí-li Dodavatel před uplynutím 

této lhůty Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit od 

této Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Současně je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí 

Objednateli Dodavatel. 

11. Odstoupení je vůči Dodavateli účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné 

prohlášení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy. V případě odstoupení od 
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této Smlouvy se účinnost této Smlouvy ukončí ode dne doručení odstoupení druhé 

smluvní straně. 

12. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny ve lhůtě 10 

dnů od uplatnění tohoto nároku. Výše slevy z ceny odpovídá rozdílu mezi 

hodnotou, kterou by měly stavební práce bez vad, a hodnotou, kterou mají 

stavební práce s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba předání 

stavebních prací Objednateli. V případě, že se Smluvní strany neshodnou na výši 

slevy z ceny ani do 5 dnů od uplatnění nároku na slevu z ceny, Smluvní strany se 

dohodly, že tuto slevu stanoví znaleckým posudkem znalec vybraný ze seznamu 

znalců Objednatelem. Objednatel i Dodavatel budou považovat takto stanovenou 

slevu za závaznou a neměnnou. Náklady na vyhotovení odborného nálezu ponese 

Dodavatel. Dodavatel je povinen pak poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z 

ceny ve lhůtě 5 dnů od obdržení znaleckého posudku. Za každý den prodlení 

Dodavatele s úhradou slevy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

13. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena plnění, 

Objednatel: 

a) není v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace,  

b) není povinen platit cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže 

reklamace bude vyřešena poskytnutím slevy z ceny. 

14. Uhradil-li Objednatel cenu před uplatněním reklamace, může požadovat vrácení 

plateb do výše slevy nebo v případě odstoupení její plnou výši spolu s úrokem ve 

výši 0,1 % denně z vracené částky, a to od okamžiku zaplacení ceny do doby 

vrácení plateb ceny. 

15. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu škody a ušlého zisku. 

16. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Dodavatel sám na své 

náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými 

činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele. 
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10.6. Sankce 

1. V případě prodlení Dodavatele s provedením stavebních prací dle této Smlouvy je 

Dodavatele povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

ceny stavebních prací, s jejímž plněním je Dodavatel v prodlení, za každý den 

prodlení.  

2. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad stavebních prací, je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení. 

3. V případě, že dojde k porušení povinnosti Dodavatele, která zakládá nárok 

Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu 

na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy, oprávněn 

účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení takové povinnosti. 

4. Za každé jednotlivé porušení povinností týkajících se ochrany obchodního 

tajemství je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní 

pokuty, bez ohledu na to, zda Dodavatel úmyslně nebo z nedbalosti porušil své 

povinnosti. Výše smluvní pokuty je dohodou smluvních stran stanovena na 5000,- 

Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

5. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je Objednatel 

povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., 

kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského 

zákoníku, v platném znění. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení o vyúčtování o smluvní 

pokutě. 

10.7. Subdodavatelé 

1. Dodavatel může pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy 

plnění nevyplývá nic jiného. Dodavatel písemně sdělí nejpozději při 7 pracovních 

dnů před podpisem této Smlouvy Objednateli všechny případné části plnění, které 

budou vykonávat subdodavatelé a identifikační údaje těchto subdodavatelů. 

Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či 

neodsouhlasit subdodavatele a subdodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas 
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bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření, však není Dodavatel oprávněn 

pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu. Za plnění subdodavatelů Dodavatel 

odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení 

smluvních závazků. 

10.8. Závazky smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatele během plnění předmětu 

této Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele a 

součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje 

dodržovat v objektech Objednatele příslušné vnitřní pokyny a směrnice stanovující 

provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu osob v objektech 

Objednatele. Při plnění této Smlouvy v objektech Objednatele musí Dodavatel v 

maximální míře respektovat nutnost zajištění nerušeného užívání objektů jejich 

uživateli. 

2. Dodavatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat svědomitě a s řádnou a 

odbornou péčí. Dodavatel je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy 

pouze ty své zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Při plnění této 

Smlouvy je Dodavatel vázán touto Smlouvou, zákony, obecně závaznými 

právními předpisy, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení a pokyny 

Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy 

Objednatele. Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění podle ní budou 

závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela 

nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a 

Dodavatelem v konkrétním případě dohodnuto jinak.  

3. Dodavatel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda, ohrožení 

termínů plnění stanovené touto Smlouvou nebo nesoulad se zákony nebo obecně 

závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá 

na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této 

příčinné souvislosti. Dodavatel potvrzuje, že Objednatel mu před podpisem této 

Smlouvy předal všechny podklady nutné k řádnému provedení stavebních prací. 

4. Po celou dobu plnění této Smlouvy Dodavatel zodpovídá za dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování příslušných ustanovení 
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zákoníku práce u svých zaměstnanců. Stejně tak odpovídá i za dodržování 

požární ochrany při plnění této Smlouvy. Dodavatel i jeho zaměstnanci musí 

respektovat kontrolní činnost Objednatele přijímáním účinných opatření bez 

prodlení. 

5. Dodavatel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá 

obchodní pověst a obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí 

Dodavatel vždy sledovat zájmy Objednatele. Dodavatel se zavazuje nevyvíjet 

jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se 

zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti. 

6. Dodavatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě 

odkazy na obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl 

byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. Výše uvedeným omezením není dotčena možnost 

Dodavatele uvádět činnost dle této Smlouvy jako svou referenci ve svých 

nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 

zadavatelem. 

7. Pro účely této Smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu 

Smluvní strany, nastalou po podpisu této Smlouvy, kterou nebylo možno 

předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou 

či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní 

katastrofy, epidemie, karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na 

straně Dodavatele, Dodavatel bez zbytečného odkladu uvědomí Objednatele 

písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno 

písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků 

vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a 

schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde 

brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je 

Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

8. Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti 

vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a 

technické povahy související se Smluvními stranami a všechny skutečnosti, o 
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nichž se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, které nejsou běžně dostupné v 

obchodních kruzích, jsou Smluvními stranami považovány za obchodní tajemství. 

Pro účely této Smlouvy jsou důvěrnými informacemi a obchodním tajemstvím 

zejména tato Smlouva, zápisy z jednání Smluvních stran, všechny informace, 

které poskytne Objednatel Dodavateli, ať již v podobě materializované nebo 

dematerializované. Smluvní strany se zavazují: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy 

stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením 

povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a 

plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 

nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a 

přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby 

i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich 

mlčenlivost. 

10. Dodavatel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 

plnění této Smlouvy. Dodavatel je povinen v této souvislosti vést evidenci o všech 

druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 

zneškodňování. 

11. Dodavatel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a 

sousedících objektů, prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. 

Případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích 

způsobené při realizaci stavebních prací odstraní Dodavatel na vlastní náklady 

ihned po vzniku škody. Pokud tak Dodavatel neučiní, má Objednatel právo tyto 

škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady vzniklé Objednateli 

s odstraňováním škod Dodavatel uhradí Objednateli. 

12. Dodavatel se zavazuje dodržet při provádění stavebních prací veškeré podmínky 

a připomínky vyplývající ze stavebního povolení či pokynů příslušných úřadů. 

Pokud nesplněním těchto podmínek či pokynů vznikne Objednateli škoda, uhradí 

ji Dodavatel Objednateli v plném rozsahu. 
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13. Dodavatel je po celou dobu plnění této Smlouvy povinen vést stavební deník 

stavby v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy. Deník bude po dobu 

plnění této Smlouvy přístupný na Staveništi pro Objednatele, příp. pro jím 

pověřeného zástupce, zejména pro kontrolu v něm provedených zápisů či pro 

provedení zápisů. Objednatel obdrží první čitelný průpis každého zápisu do 

stavebního deníku. 

14. Objednatel je oprávněn dle § 550 Obchodního zákoníku provádět průběžné 

kontroly při provádění stavebních prací. Objednatel je také oprávněn dle § 553 

obchodního zákoníku zkontrolovat: 

a) dokončení rozhodujících prací,  

b) dokončení prací, konstrukcí a vnitřních rozvodů, které budou dalším postupem 

zakryty, a  

c) provedení všech předepsaných zkoušek.  

Dodavatel je povinen přizvat Objednatele ke kontrole nejméně 3 pracovní dny před 

jejím konáním. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel provádí stavební práce v rozporu 

se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Dodavatel odstranil 

dosud vzniklé vady a prováděl stavební práce řádným způsobem. Jestliže 

Dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, bude takový 

postup považován za podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je z tohoto 

důvodu oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

15. Dodavatel je povinen se zúčastnit řízení o udělení kolaudačního souhlasu, pokud 

jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Dodavatel přes řádné 

pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Dodavatel je 

povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména 

dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu 

Dodavateli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 

Dodavatele. 

16. Dodavatel se zavazuje: 

a) informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na 

plnění dle této Smlouvy, 
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b) plnit řádně a ve stanovených termínech své povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy, 

c) požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění 

této Smlouvy, 

d) na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel 

požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně 

naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran 

zkrátit. 

10.9. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody  

1. Vlastnictví k předmětu plnění náleží od počátku vytváření plnění Objednateli.  

2. Dodavatel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku podpisu 

akceptačního protokolu Objednatelem. Podpisem akceptačního protokolu 

přechází nebezpečí škody na plnění na Objednatele. 

10.10. Pojištění při plnění veřejné zakázky 

1. Dodavatel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěn proti škodám 

způsobeným jeho činností či nečinností. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů 

od podpisu této Smlouvy provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch 

Objednatele s právem Objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné 

události na majetku Objednatele. Doklady o pojištění a vinkulaci je Dodavatel 

povinen předložit Objednateli do 7 dnů od podpisu této Smlouvy.  

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči 

pojistiteli Dodavatel. 

3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Dodavateli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.11. Doba trvání této Smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními 

stranami. 
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2. Tato Smlouva zcela zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných 

důvodů, písemnou dohodou Smluvních stran, nebo z důvodů uvedených v této 

Smlouvě. 

3. Tato Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných 

důvodů, písemnou dohodou Smluvních stran, nebo z důvodů uvedených v této 

Smlouvě a dále odstoupením:  

a) Objednatele, pokud Dodavatel bude déle než 5 dnů v prodlení s předáním 

plnění dle této Smlouvy, 

b) Objednatele, pokud Dodavatel bude déle než 5 dnů v prodlení s odstraněním 

vad plnění dle této Smlouvy nebo opakovaně, tj. nejméně 2 krát, bude v 

prodlení s odstraněním vad plnění, 

c) Objednatele, pokud jakost dodaného plnění opakovaně, tj. nejméně 2 krát, 

vykáže nižší než smluvenou jakost,  

d) Objednatele, pokud Dodavatel opakovaně, tj. nejméně 2 krát, poruší svou 

povinnost dle této Smlouvy, 

e) Objednatele, je-li Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 

návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

10.12. Závěrečná ustanovení  

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními obchodního zákoníku a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi Smluvními 

stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud 

možno nejprve smírně. 

2. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných 

sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele. 
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3. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či 

řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv 

a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá 

ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, platné a právně 

vymahatelné. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za 

prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy. 

5. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a 

zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva 

byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V ......... dne ...........       V......... dne ...........  

 

 

 

 .......................................     ....................................... 

 Objednatel       Dodavatel 
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11.1. Porovnání nasazení bádie a autočerpadla z hlediska 
finančního a časového 

Při zpracování technologického projektu je třeba správně zvolit mechanizaci, aby bylo 

dosaženo co nejlepších výsledků jak z hlediska časového plánu, tak z hlediska 

rozpočtu. Protože se jedná převážně o monolitický konstrukční systém, zdá se jako 

nejlepší varianta posoudit způsob provádění betonových konstrukcí. Jsou zde dvě 

varianty. Jedna vychází z použití věžového jeřábu a bádie, která se jeví jako časově 

náročnější, ale finančně dostupnější, díky jednorázové investici. Druhá možnost, 

použití autočerpadla, vypadá finančně náročnější díky počtu strojohodin a dopravě na 

staveniště. V této kapitole se pokusím porovnat tyto dvě varianty a posoudit, která 

bude ve všech ohledech výhodnější.  

Beton bude dopraven pomocí autodomíchavačů z betonárny TGB BETONMIX a.s. 

Křižíkova 2964/68e, 612 00  Brno, Královo Pole. 

11.1.1. Výkaz prováděných konstrukcí 

Konstrukce 
Svislé 

konstrukce 
[m3] 

Vodorovné 
konstrukce 

[m3] 

Schodiště 
[m3] 

Celkem [m3] 

Základová 
deska, 

podkladní 
beton 

- 50,184 - 50,184 

Základová 
deska, 

vodostavební 
beton 

- 229,97 - 229,97 

1.PP 91,241 - - 208,88 

 - 117,639 2,055 119,694 

1.NP 68,251 - - 68,251 

 - 136,793 2,055 138,848 

2.NP 11,369 - - 11,369 

 - 120,266 2,055 122,321 

3.NP 11,369 - - 11,369 

 - 117,714 2,055 119,769 

4.NP 10,59 - - 10,59 

 - 101,109 - 101,109 
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11.2. Návrh mechanizace 

11.2.1. Bádie 

Bádie musí být brána s ohledem na nosnost jeřábu v nejvzdálenějším místě betonáže. 

Nejvzdálenější místo je 42 m od věže jeřábu. Nosnost v tomto místě je 2 900 kg. Podle 

bádií dostupných na trhu jsem vybral Profitech typ 1016L.12 o nosnosti 2 400 kg. 

Bádie na beton ProfiTech typ 1016L.12 

Objem:   1 000 l 

Nosnost:   2 400 kg 

Hmotnost:   240 kg 

Výška:   1 750 mm 

Délka rukávu:  600 mm standart 

Průměr rukávu:  200 mm 

 

11.2.2. Návrh čerpadel betonové směsi 

Společnost TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., zajišťuje mobilní autočerpadla 

s délkou výložníku 24 až 58 m. Pro naše potřeby jsem vybral jeden druh autočerpadla. 

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím 

provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky je nutné 

objednat s dostatečným předstihem, nejméně však 24 hodin předem. Kupující, 

zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a 

platebních podmínkách.    

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 

Svislý dosah výložníku:  39,9 m 

Vodorovný dosah výložníku: 35,7 m 

Max. dodávka směsi:  170 m3/hod 
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11.3. Časový plán betonáže 

Pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:30 s půlhodinovou přestávkou na oběd. 

Pracovní doba je tedy 8 hodin. 

11.3.1. Bádie 

Orientační časové ukazatele prací 

 Betonáž desek   0,37 Nh/m3 

Betonáž stěn   0,50 Nh/m3 

 

Výpočet doby betonáže pomocí bádie 

C=O*U/P 

C… celkový čas betonáže [h]  

U… ukazatel práce [Nh/m3]  

P… počet pracovníků 

 

Podkladní desky    50,184*0,37/6 = 3,09 h = 1 den 

Základová deska    229,97*0,37/6 = 14,18 h = 2 dny 

Svislé konstrukce 1.PP   91,24*0,50/6 = 7,60 h = 1 den 

Stropní deska 1.PP   119,69*0,37/6 = 7,38 h = 1 den 

Svislé konstrukce 1.NP   68,25*0,50/6 = 5,69 h = 1 den 

Stropní deska 1.NP   138,85*0,37/6 = 8,56 h = 1 den 

Svislé konstrukce 2.NP   11,37*0,50/6 = 0,95 h = 1 den 

Stropní deska 2.NP   122,32*0,37/6 = 7,54 h = 1 den 
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Svislé konstrukce 3.NP   11,37*0,50/6 = 0,95 h = 1 den 

Stropní deska 3.NP   119,77*0,37/6 = 7,39 h = 1 den 

Svislé konstrukce 4.NP   10,59*0,50/6 = 0,88 h = 1 den 

Stropní deska 4.NP   101,11*0,37/6 = 6,24 h = 1 den 

Celková doba použití bádie   70,45 hodin  =>  13 dnů 

Celková doba nasazení bádie je 70,45 hodin. Protože je cena bádie počítána na celý 

den, bude dále počítat s použitím bádie 13 dnů (13 pracovních směn). 

11.3.2. Mobilní čerpadlo 

Čerpadlo přijede na stavbu cca 8:30. Doba uvedení čerpadla do provozu se 

předpokládá 30 min. Maximální rychlost čerpání betonové směsi je 170 m3/h, ale 

budeme předpokládat vytíženost 85% a proto se rychlost čerpání sníží na 145 m3/h.  

Orientační časové ukazatele prací 

 Betonáž desek   0,17 Nh/m3 

Betonáž stěn   0,18 Nh/m3 

 

Výpočet doby betonáže mobilním čerpadlem 

C=O*U/P 

C… celkový čas betonáže [h]  

U… ukazatel práce [Nh/m3]  

P… počet pracovníků 

 

 

 



 
 

166 
 

Jednotlivé konstrukce 

Podkladní desky    50,184*0,17/6 = 1,42 h => 1,5 h 

Základová deska    229,97*0,17/6 = 6,52 h => 7 h 

Svislé konstrukce 1.PP   91,24*0,18/6 = 2,74 h => 3 h 

Stropní deska 1.PP   119,69*0,17/6 = 3,39 h => 3,5 h 

Svislé konstrukce 1.NP   68,25*0,18/6 = 2,05 h => 2,5 h 

Stropní deska 1.NP   138,85*0,17/6 = 3,93 h => 4 h 

Svislé konstrukce 2.NP   11,37*0,18/6 = 0,34 h => 0,5 h 

Stropní deska 2.NP   122,32*0,17/6 = 3,47 h => 3,5 h 

Svislé konstrukce 3.NP   11,37*0,18/6 = 0,34 h = 0,5 h 

Stropní deska 3.NP   119,77*0,17/6 = 3,93 h = 4 h 

Svislé konstrukce 4.NP   10,59*0,18/6 = 0,32 h = 0,5 h 

Stropní deska 4.NP   101,11*0,17/6 = 2,86 h = 3 h 

Celková doba použití bádie   33,5 hodin =>  12 dní  

Celková doba nasazení autočerpadla je 37 hodin. K tomu času se musí navíc přičíst 

doba pro administrativní práce, doba přesunu hadice, doba potřebná pro hutnění. 

Proto bude ke každému pracovnímu dni přičteno 30 minut. 

11.4. Výpočet finančních nákladů na zvolené metody 

Obě technologie bude provádět 6 pracovníků, kteří mají stanovenou mzdu 200Kč/hod. 

11.4.1. Bádie 

Bádie bude pronajata od firmy, která bude betonáž provádět. Do konečné ceny se 

nezahrnuje cena pronájmu jeřábu a plat jeřábníka. 

Cena bádie:   500 Kč/den 
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Počet dní použití bádie:  13 dnů 

Cena za bádii:      13*500 = 6 500 Kč 

Cena za pracovníky celkem:    70,45*200*6 = 73 200 Kč 

Cena celkem:                    79 700 Kč 

11.4.2. Mobilní čerpadlo 

Cena:    800 Kč/ 30min 

Přístavné:    45 Kč/km 

Umytí čerpadla   500 Kč 

Cesta na staveniště měří 11 km a je podrobněji popsána v kapitole Situace stavby s 

širšími dopravnímu vztahy. 

Vzdálenost tam i zpět:   22 km 

Cena za dopravu:    22*45=900 Kč 

 

C = D + N x S + U 

C… celková cena autočerpadla za jeden celek [Kč] 

D… cena za dopravu na stavbu [Kč] 

N… čas nasazení autočerpadla zaokrouhlený na nahoru [h] 

S… strojohodina [Kč/30min] 

U…cena za umytí čerpadla [Kč] 

Podkladní beton   C = 990+3*800+500 = 3 800 Kč 

Základová deska   C = 990+14*800+500 = 12 600 Kč 

Svislé konstrukce 1.PP  C = 900+6*800+500 = 6 200 Kč 
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Stropní deska 1.PP  C = 900+7*800+500 = 6 800 Kč 

Svislé konstrukce 1.NP  C = 900+5*800+500 = 5 400 Kč 

Stropní deska 1.NP  C = 900+8*800+500 = 7 600 Kč 

Svislé konstrukce 2.NP  C = 900+1*800+500 = 2 200 Kč 

Stropní deska 2.NP  C = 900+7*800+500 = 6 800 Kč 

Svislé konstrukce 3.NP  C = 900+1*800+500 = 2 200 Kč 

Stropní deska 3.NP  C = 900+8*800+500 = 7 600 Kč 

Svislé konstrukce 4.NP  C = 900+1*800+500 = 2 200 Kč 

Stropní deska 4.NP  C = 900+6*800+500 = 6 200 Kč 

Celková cena za pronájem:    65 800 Kč 

Cena za pracovníky celkem:   33,5*200*6 = 40 200 Kč 

Cena celkem:              106 000 Kč 

11.5. Vyhodnocení variant 

Obě varianty vyšli podle mého očekávání. Při použití bádie bude betonáž trvat 

přibližně 70,45 hodin (13 dnů). Z hlediska finančního je bádie méně náročná. Cena za 

pronájem a plat pracovníků je 79 700 Kč. V ceně není započítán věžový jeřáb a plat 

strojníka, protože jeřáb bude na stavbě využíván po celou dobu výstavby hrubé stavby. 

Při volbě autočerpadla by doba trvání byla 34 hodin. Cena je ovšem vyšší, přibližně 

106 000 Kč. 

Po porovnání obou variant doporučuji použít kombinaci obou technologií. Při 

betonáži základové desky, bude výhodnější použít autočerpadlo, protože bude doba 

betonáže jeden den. Naopak při betonáži svislých konstrukcí v 2.NP, 3NP a 4.NP je 

velice ekonomicky nevýhodné použít autočerpadlo, kvůli malým kubaturám. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce na téma Obytný soubor Sadová bylo zpracovat stavebně 

technologický projekt. 

Práce je rozdělena do několika kapitol, které popisují jednotlivé části stavebně 

technologického projektu. Nejdůležitější kapitolou bylo vypracovat projekt zařízení 

staveniště, ve kterém bylo nutné zohlednit prostor, mechanismy a dopravu pro 

výstavbu bytového domu. 

Pro mě nejvíce zajímavou byla kapitola posouzení bádie a autočerpadla, kde jsem 

z hlediska časového a finančního posuzoval jejich nasazení při realizaci monolitických 

konstrukcí. 

Při zpracovávání projektu jsem se snažil zohlednit časové, finanční a bezpečností 

hlediska. K tomu jsem využíval programy AutoCAD, BuildPower a Contec. 
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- MS Office (Word, Excel) 

- Google chrome browser 
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Seznam příloh 

A. Zařízení staveniště 

A1.1 – Zařízení staveniště – zemní práce 

A1.2 – Zařízení staveniště – hrubá stavba 

A1.3. – Zařízení staveniště – dokončovací práce 

B. Rozpočty 

B1 – Položkový rozpočet objektu SO B4 – hrubá stavba 

B2 – Propočet stavby dle THU – objektový 

B3 – Limitka materiálu 

B4 – Limitka profesí 

B5 – Limitka strojů 

C. Časové plány 

C1 – Časový plán objektu SO B4 – hrubá stavba 

C2 – Finanční plán - objektový 

 

 

 

 

 

 


