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Abstrakt 

Cílem této bakalá�ské práce je stavebn� - technologické �ešení hrubé spodní 

stavby budovy �eské televize Brno. Obsahem této práce je technologie provád�ní, 

�ešení za�ízení staveništ�, návrh strojní sestavy propojené s dopravními vztahy, 

kontrolní a zkušební plán, �ádkový rozpo�et, harmonogram, bezpe�nost a ochrana 

životního prost�edí.�
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Abstract 

 The aim of this bachelor´s thesis is the construction and technological salutions 
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ÚVOD 

 Hlavním tématem této bakalá�ské práce je realizace hrubé spodní stavby budovy 

�eské televize Brno. Tuto stavbu jsem si zvolil proto, že budova je založená na r�zných 

ší�kách velkoplošných vrtaných pilotech a hrubá spodní stavba je tvo�ena tzv. 

železobetonovou ,,vanou“. Stavba je kombinací r�zných technologií výstavby 

jednotlivých �ástí stavby. 

 Cílem je navrhnutí co nejefektivn�jšího postupu výstavby tak, aby kone�ný výsledek 

byla kvalitn� provedená stavba. Pro spln�ní tohoto cíle je zapot�ebí skloubit r�zné díl�í 

�innosti. Nap�íklad širší dopravní vztahy od r�zných dodavatelských zdroj�, 

technologické postupy, bezpe�nost práce, ochrana životního prost�edí, kontrola kvality, 

zkušební plány, �asový plán a návrh strojní sestavy. 

 P�i tvorb� využiji dosavadní znalosti ze stavebnictví, které jsem získal v p�edchozích 

ro�nících. Od bakalá�ské práce o�ekávám získání nových informací, které využiji v 

dalším studiu nebo v hlavní �ásti mého života a to práce ve stavebnickém oboru. 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB�

1.1. Ú�el objektu 

 Staveništ� se nachází v zastav�né �ásti obce Brno – místní �ást Líše�, která byla d�íve 

sou�ástí areálu pr�myslového závodu – Zetor.

 V minulosti bylo využíváno jako administrativní budova s centrálním vstupem do 

areálu Zetoru. St�ední �ty�podlažní �ást této administrativní budovy bude 

rekonstruována pro pot�eby �T a zbývající k�ídla budou asanované – nejsou vhodné pro 

koncepci využití nového televizního studia. 

Obrázek 1: Mapa �ešeného území 
 Terén staveništ� je pom�rn� rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 

sadových úprav. Z �ásti je zpevn�n komunikacemi, zpevn�nými plochami a 

p�ístupovými chodníky. Z p�evážné �ásti je zatravn�n a osázen vzrostlou zelení (stromy 

a ke�e). 
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 Uprost�ed navrhovaného staveništ� je v sou�asnosti situován stávající t�ítraktový 

administrativní objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ – západ 

(západní trakt jednopodlažní, východní trakt 1 PP + 3 NP). Kolmo na n� v podélné ose 

sever – jih je situován stávající st�ední trakt, který bude zrekonstruován a 

zakomponován do nov� navrhovaného objektu studia �eské televize. Zbývající budou 

v rámci demolic odstran�ny. Tyto stávající objekty jsou postavené z železobetonového 

montovaného skeletu s cihelnými vyzdívkami. 

1.2. Architektonické stavební �ešení 

 Objekt budovy �T je navržen s ohledem na možnosti staveništ� a stávajícího 

administrativního objektu, který bude do nového komplexu zapracován. 

 Je navržen kompaktní objekt s orientací vstupu a ve�ejného parkovišt� sm�rem 

k p�íjezdu po ul. Trnkov�, parkování zam�stnanc� a služebních voz� je situováno 

na východní stranu, jižní strana pozemku je navržena pro zásobování. Je zachována 

územní rezerva pro výhledovou dostavbu objektu natá�ecího atelieru cca 30 x 50 m.  

 Samostatný p�ístup pak mají prostory TV zpravodajského studia. Zde je nezbytný 

p�ímý výjezd v�. malé mobilní techniky. Vlastní dispozi�ní uspo�ádání vychází ze 

�len�ní na jednotlivé bloky - tj. vstupní a spole�né prostory s jídelnou, na které 

navazují:  

- Blok natá�ecích ateliér� (studií) v�etn� nezbytného zázemí výpravy a sklad�

scénického provozu a scénického osv�tlení. 

- Blok TV zpravodajství - tj. zpravodajský komplex se spole�ným zázemím – TV 

obrazovou, zvukovou a odbavovací technikou. 

- V rekonstruované �ty�podlažní budov� jsou situovány prostory vedení, programové, 

výrobní a ekonomické útvary. 

- V suterénu jsou situovány sklady a archívy programových fond� v�etn� DAPF - 

digitální archív programových fond�. 

- Na zpevn�né ploše je uvažováno se sklady odpadu a materiálu.
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 Celý areál bude ze severozápadní strany oplocen. P�ístup bude p�es kontrolovaný 

vstup s vrátnicí. Ve�ejnosti p�ístupná vstupní �ást s restaurací bude mít recepci 

v návaznosti na hlavní vstup a pozemek p�ed vstupem bude dopln�n o rozptylovou 

zpevn�nou plochu se sadovými úpravami a parkovišt�m pro návšt�vníky. 

1.3. Specifikace stavebních objekt� a provozních soubor�

Objektové �len�ní stavby: 

 Stavební objekty 

SO 01  Budova �T – studio Brno 

SO 02.1 Demolice stávajících objekt�

SO 14   Trafostanice 22/0,4 kV 

SO 15   Náhradní zdroj 

Inženýrské objekty

SO 02.2 P�eložka NN (nízké nap�tí) 

SO 02.3 P�eložka venkovního osv�tlení Zetoru 

SO 02.4 P�eložka SLP (signaliza�ní kabely) 

SO 04   P�íprava území a hlavní terénní úpravy 

SO 05   Komunikace a zpevn�né plochy 

SO 06  P�eložky stávajících vodovod�

SO 07  Prodloužení stávajícího �adu 

SO 08  P�ípojka vodovodu  

SO 09  P�eložka jednotné kanalizace 

SO 10.1 Splašková kanalizace areálová 

SO 10.2 Deš
ová kanalizace areálová 

SO 11  Zaolejovaná kanalizace areálová 
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SO 12  P�ípojka plynovodu 

SO 13  P�ívod VN (vysoké nap�tí) 

SO 16  Areálový rozvod NN (nízké nap�tí) 

SO 17  Venkovní osv�tlení areálové 

SO 18  P�ípojka slaboproudu 

SO 19  Vnitro-areálové slaboproudé rozvody 

SO 20  Oplocení, p�íst�ešky, op�rné zdi, stožáry 

SO 21  Sadové úpravy 

1.4. Užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy 

Tabulka 1: Užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy 

1.5. Orientace na sv�tové strany  

Tabulka 2: Orientace na sv�tové strany 

blok orientace fasády 

blok A,  
kancelá�e východní, západní  

provoz východní, západní 

blok B: 

newsroom (vysílání) severní, východní, západní 

provozní místnosti západní 

denní místnost východní 

blok D 
restaurace sever 

zásobování jih 

blok E 

p�ípravny jih 

šatna, denní místnost, sociální zázemí jih, západ 

zásobování východ 

Celková zastav�ná plocha stavebních objekt� m2 4 091 

 Celková užitná plocha m2 10 590 

 Obestav�ný prostor  m3 51 632 
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1.6. Popis objekt� a technické provedení 

Konstruk�ní �ešení 

 Založení nových �ástí objektu SO 01 je navrženo jako hlubinné na železobetonových 

vrtaných pilotách. Pokud piloty zasáhnou pod HPV, p�edpokládá se jejich pažení 

ocelovou výpažnicí.  

Na hlavy pilot je nadbetonována vyrovnávací patka nebo kalich pro prefabrikované 

sloupy. Podlahovou desku tvo�í železobetonová deska. 

V suterénu bude po obvodu nového objektu provedena železobetonová st�na. 

Rozd�lení stavby do blok�: 

- Blok A 

- Blok B - rozd�len na blok B1 a B2 

- Blok C 

- Blok D 

- Blok E 

Popis jednotlivých blok�: 

- Blok A 

Po�et podlaží: �ty�i podlaží nadzemní a jedno podlaží podzemní. 

Konstrukce: je tvo�ena p�evážn� železobetonovým skeletem s nosnými meziokenními 

pilí�ky a cihelnou vyzdívkou. 

Svislá nosná konstrukce: tvo�í železobetonový skelet se sloupy �tvercového pr��ezu. 

Vodorovná konstrukce: tvo�í železobetonové pr�vlaky, které podpírají žebrový strop 

s deskou. Žebra mají obdélníkový pr��ez.  
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Základová konstrukce: objekt je dle dostupné dokumentace založen plošn� na 

základových pasech a základových patkách.  

 Nové skladby podlahových a st�ešních vrstev jsou navrženy tak, aby jejich zatížení 

nebylo v�tší, než je zatížení p�vodních podlah, na které byla konstrukce navržena. 

 Nov� je na stávající konstrukci kladen požadavek na požární odolnost. Pro zvýšení 

jejich požární odolnosti je nutné nosné vodorovné konstrukce opat�it protipožárním 

nást�ikem p�ípadn� obkladem. Pro zvýšení požární odolnosti stropní desky je nutné 

opat�it desku protipožárním nást�ikem p�ípadn� obkladem. S tou podmínkou, že nebude 

p�ekro�eno zatížení na stropní konstrukci. 

- Blok B 

Blok B je rozd�len na dv� �ásti. Na blok B1, který je tvo�en železobetonovou 

konstrukcí, a blok B2, který má ocelovou nosnou konstrukci. 

- Blok B1  

Po�et podlaží: jedná se o jednopodlažní �ást budovy. P�dorysný tvar písmene L  

Svislá nosná konstrukce: tvo�í prefabrikované železobetonové sloupy. Sloupy jsou 

vetknuty do kalicha železobetonové patky.  

Svislá konstrukce plášt�: na sloupy jsou osazeny t�žké betonové plášt� plnící funkci 

protihlukové st�ny. 

Vodorovná konstrukce: v míst� stopní konstrukce s úrovní + 7,400 m, je stropní 

konstrukce tvo�ená železobetonovou deskou. Deska je tvo�ena z filigrán� a 

dobetonovávky.  

Vnit�ní stropní trámy: na rozpon 10,9 m jsou zhotoveny z prefabrikovaných nosník�

obdélníkového pr��ezu, které jsou uloženy na konzoly sloup�. 

Obvodové nosníky: prefabrikované s obdélníkovým pr��ezem. 

Stropní konstrukce: jsou uloženy st�ešní nosníky na sloupy. Nad Studiem 1, je na 

rozpon 16,15 m st�ešní nosník pr��ezu T o výšce 1,2 m. Nad druhou �ástí je na rozpon 

10,6 m st�ešní nosník obdélníkového pr��ezu 700 x 300 mm. Oba nosníky jsou 
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prefabrikované. Stropní deska je tvo�ena z filigrán� a z monolitické stropní 

dobetonovávky. 

Základová konstrukce: tvo�í železobetonové kalichové patky. Podlahová deska je 

železobetonová. 

-Blok B2 

 Objekt B2 je konstruk�n� tvo�en dv�ma �ástmi. Hlavní �ástí, která je uložena na 

železobetonovou ,,vanu“, a �ástí vyvýšenou nad terénem – Newsroom, která je uložena 

na základ pomocí dvojice ocelových vidlic.  

 P�dorysný tvar objektu je nepravidelný pravoúhlý 8-mi úhelník. 

Nosná konstrukce: tvo�í ocelová konstrukce, která je kotvena do p�ipravené 

železobetonové konstrukce suterénu. Železobetonovou konstrukci tvo�í podlahová 

deska a železobetonová obvodová st�na. Do st�ny se budou kotvit obvodové ocelové 

sloupy. 

Kotvení svislých konstrukcí: obvodové sloupy hlavní �ásti jsou kloubov� uloženy na 

ocelové desky, které jsou kotveny do obvodových základových zdí železobetonové 

vany. Vnit�ní sloupy hlavní �ásti objektu jsou kloubov� uloženy v suterénu. 

Železobetonová ,,vana“: tvo�í místnosti v 1.PP s nejv�tšími nároky na akustiku 

(zvukové studio a hlasatelna) jsou �ešeny systémem „d�m v dom�“. Samostatné svislé 

konstrukce t�chto místností jsou vyzd�ny z betonových tvárnic tl. 300 mm vypln�ných 

betonem. Z vnit�ní strany místností budou st�ny pro zlepšení akustických vlastností dále 

dopln�ny pružn� uloženými p�edst�nami ze sádrovláknitých desek 2 x 12,5 mm  

s akustickým obkladem. 

Vyvýšená p�ilehlá �ást Newsroom: vynášena roštovou konstrukcí uloženou na 

rozsochách. Konstrukce podlahy �ástí NEWSROOM je vykonzolována cca 5,50 m proti 

ose podpory. Vlastní ocelové rámy jsou tvo�eny sloupy umíst�nými v pr�se�ících 

stavebních os budovy.  
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 K severní fasád� objektu p�iléhá konstrukce dvou prosklených výtahových šachet 

osobních výtah�. Ke stejné fasád� je situováno dvouramenné schodišt� z mezipodestou. 

Výtahy i schodišt� spojují úrove� 1. PP s úrovní st�echy. 

 Na st�eše bude umíst�no VZT za�ízení a vysílací technologie.  

 Požární odolnost bude u ocelových trubkových sloup� dosažena pomocí vypln�ní 

vnit�ního prostoru betonem. 

 Vodorovné prvky ocelové konstrukce, tj. pr�vlaky a stropnice budou požárn�

chrán�ny nást�ikem. Trapézové stropní plechy slouží pouze jako ztracené bedn�ní a 

nebudou požárn� chrán�ny. ŽB deska nad plechem bude dimenzována na požadované 

požární zatížení. 

- Blok C 

ponechaná územní rezerva pro objekt cca 30 x 50 m. 

- Blok D 

Po�et podlaží: jedná se o jednopodlažní �ást budovy. P�dorysný obdélníkový tvar.  

Nosná konstrukce: tvo�í ocelové sloupy a vazníky. 

Vodorovná konstrukce: stropy jsou železobetonové monolitické. Pr�vlaky a stropnice 

budou požárn� chrán�ny podle pot�eby a požadavk� PB�. Trapézové stropní plechy 

slouží pouze jako ztracené bedn�ní a nebudou požárn� chrán�ny. ŽB deska nad plechem 

bude dimenzována na požadované požární zatížení. 

- Blok E 

Po�et podlaží: tvo�en dvoupodlažní �ástí s p�dorysným obdélníkovým tvarem  

Nosná konstrukce: tvo�í v p�evážné mí�e železobetonový monolitický skelet. 

Svislá nosná konstrukce: tvo�í sloupy o �tvercovém pr��ezu. Sloupy jsou vetknutím 

propojeny se základovou konstrukcí. 

V oblasti schodiš
 a výtahové šachty tvo�í svislou nosnou konstrukci železobetonové 

st�ny. 
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Vodorovná nosná konstrukce: tvo�í stropní železobetonové monolitické desky.

 Stropní desky jsou uloženy na svislé sloupy a st�ny. V místech o v�tším rozp�tí, 

p�ípadn� v místech s v�tším zatížením, jsou desky podporovány železobetonovými 

monolitickými trámy. 

Podlahová deska: železobetonová. 

 Pro výškové propojení jednotlivých podlaží slouží krom� výtah� také schodiš
ová 

ramena. 

 U konstrukcí, kde je požadována vyšší doba požární odolnosti než spl�uje vlastní 

konstrukce, je nutné nosnou konstrukci opat�it protipožárním nást�ikem nebo obkladem.  

K východní �ásti bloku E je p�istavena železobetonová nákladní rampa a venkovní 

schodišt�. 

1.7. Demolice stávajících objekt�

SO 02.1 Demolice stávajících objekt�

 Ze stávajícího administrativního objektu budou kompletn� (v�etn� základ�) ubourána 

ob� k�ídla – východní jednopodlažní a západní t�ípodlažní. Zbývající �ty�podlažní �ást 

z�stane zachována a bude zbavena všech výplní otvor�, nenosných p�í�ek a podlah, 

stejn� jako veškerých rozvod�. Z�stane zachována pouze hrubá stavba a schodišt�. 

 Dále budou vybourány veškeré zpevn�né plochy a p�ší a vozidlové komunikace 

v rozsahu staveništ�. Sou�ástí bouracích prací bude i likvidace oplocení v severní �ásti 

pozemku. Oplocení sm�rem západním, k areálu Pokorný, z�stane zachováno. 

 Sut� z bouracích prací budou odváženy na �ízenou skládku.  
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1.8. Trafostanice 

SO 14 Trafostanice 22/04 kV

 Trafostanice 22/0,4 kV, 2x630 kVA je kiosková, se samostatnými prostorami pro 

rozvodnu VN, transformátory a rozvodnu NN, �ešena jako typizovaný železobetonový 

prefabrikovaný kiosek o rozm�rech 7,00 x 3,00 m (š x hl.). Výška objektu je 3,65 m. 

D�lící p�í�ky nejsou kompletovány až do stropu – pro lepší cirkulaci vzduchu. 

Rozvodné místnosti jsou uzav�ené ocelovými dve�mi š 900 mm, stanovišt� trafa 

jednok�ídlými 1200 mm, s v�tracími otvory v dolní �ásti k�ídel. Sv�tlá výška je cca 3,65 

m a hloubka kabelového prostoru cca 0,80 m. Pod stanicí bude položena uzem�ovací 

soustava a propojena s armováním skeletu a technologií trafostanice. 

1.9. P�eložka NN 

SO 02.2 P�eložka NN 

 V rámci demolic stávajících objekt� budou od stávajícího objektu odpojeny p�ívodní 

kabely NN, bude zajišt�n jejich beznap�
ový stav v p�ípojkové sk�íni objektu a budou 

odkopány a demontovány až na hranici staveništ�. 

1.10. P�eložka VN 

SO 02.2 P�eložka VN

 V rámci demolic stávajících objekt� budou demontovány stávající stožáry venkovního 

osv�tlení v prostoru staveništ�, odpojeny a demontovány budou i jejich p�ívodní kabely 

a bude zajišt�n jejich beznap�
ový stav a demontáž až na hranici staveništ�. 
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1.11. P�eložka SLP 

SO 02.4 P�eložka SLP (signaliza�ní kabely) 

 V prostoru staveništ� se nachází v�tší množství stávajících podzemních i nadzemních 

slaboproudých rozvod� r�zných provozovatel�.  

 Jedná se jednak o kabelová vedení telekomunika�ní a vedení EPS (elektrická požární 

signalizace) bývalého podniku ZETOR a dále vedení spole�nosti TELEFONICA O2. 

�ást vedení bude nutno p�eložit mimo staveništ�, podstatná �ást t�chto vedení bude 

zrušena pro nepot�ebnost, nebo je v sou�asné dob� mimo provoz.  

1.12. Oplocení 

SO 20 – Oplocení  

 Krom� otev�eného koutu s hlavním vstupem a vstupem do restaurace bude celý areál 

�T po obvodu oplocen – vn� oplocení bude podél místních ú�elových komunikací 

probíhat chodník odd�lený zeleným pásem. Oplocení bude provedeno z drát�ného 

pletiva v 2000 mm. 

 V rámci objektu oplocení budou na všech t�ech vjezdech do areálu umíst�ny posuvné 

brány pro možnost uzav�ení areálu a osazeny elektrické závory pro regulaci vjezdu a 

výjezdu z areálu.  

 Brána pohotovostního vjezdu zpravodajství bude mít osazen po stran� sloupek, na 

kterém bude osazen hlasitý elektrický vrátný pro spojení p�es telefonní úst�ednu.  

1.13. P�íprava území 

SO 04 P�íprava území 

Rozsah objektu 

Asanace objekt�  
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Zrušení a p�erušení (p�eložky) inženýrských sítí 

Kácení vzrostlé zelen�, odstran�ní pa�ez�, odvoz na skládku cca 15 km  

Skrývka humózní vrstvy zeminy v tl. 15 cm s odvozem na skládku, která je �ešená 

volným prostorem na staveništi.  

 V bakalá�ské práci se budu zabývat výkopovými pracemi (mimo humózní vrstvy 

zeminy tl. 15 cm, která byla odstran�na již p�i demolici).  

1.14. Popis fází výstavby 

P�ípravné práce p�ed realizací stavebních prací: 

- Zajišt�ní p�íjezdu a p�ístup� na staveništ�

- Oplocení staveništ� v�etn� vjezdových uzamykatelných bran 

- Zajišt�ní energií pro za�ízení staveništ� dodavatele a TDW (provizorní staveništní 

trafostanice v�etn� m��ení odb�ru, samostatn� pro každé staveništ�, zajišt�ní zdroje 

vody s m��ením) 

- V rámci p�ípravy staveništ� se z�ídí vyty�ovací polohopisné a výškopisné stavy, pro 

budoucí geodetické práce hlavního dodavatele stavby

P�edpokládaný postup realizace: 

- P�edání staveništ�

- P�emíst�ní stávající autobusové zastávky 

- P�íprava území, p�eložky stávajících inženýrských sítí (SO 02)  

- Bourání stávajících objekt�

-Inženýrské sít� – postupn�, pr�b�žn�

- Monolitický železobetonový skelet 
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V bakalá�ské práci se budu zabývat: 

- Realizace sociálního a provozního za�ízení staveništ� dodavatele stavby a za�ízení  

formou staveništních bun�k 

- Za�ízení staveništ� v�etn� p�ívodu el. energie, vody a odkanalizování 

- HTÚ – zemní práce, hloubení 1. PP (stavební jámy)

- Pilotovací úrove�, zpevn�né plochy ve spodních konstrukcích  

- Pilotáž, základy 
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2. NÁVRH ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� PRO HRUOU 

SPODNÍ STAVBU 

2.1. Obecné informace o staveništi 

Staveništ� se nachází v zastav�né �ásti obce Brno, místní �ást Líše�. Toto území bylo 

sou�ástí areálu pr�myslového závodu ZETOR.  

Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše� (okres 

Brno - m�sto) - 612405.  

 Pozemky, které jsou ve vlastnictví �eské televize a jsou: 

4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 

8824, 8825, 8826. 

Obrázek 2: Katastrální mapa - území 
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 Severn� od staveništ� se nachází stávající objekt u�ilišt�, západn� jsou situovány 

drobné provozovny a ubytovací za�ízení, východn� pak stávající areál firmy ZETOR. 

Jižn� jsou situovány sousední parcely. 

 Za�ízení staveništ�, z hlediska napojení na inženýrské sít� a dopravní infrastrukturu, je 

vhodné.  

 Terén staveništ� je pom�rn� rovinný, s menšími terénními nerovnostmi v rámci 

sadových úprav. Z �ásti je zpevn�n komunikacemi, zpevn�nými plochami a 

p�ístupovými chodníky. Z p�evážné �ásti je zatravn�n a osázen vzrostlou zelení (stromy 

a ke�e). Uprost�ed navrhovaného staveništ� byl situován t�ítraktový administrativní 

objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n�

v podélné ose sever - jih je situován stávající st�ední trakt, který bude zrekonstruován a 

zakomponován do nov� navrhovaného objektu studia �eské televize. Zbývající budou 

v rámci demolic odstran�ny. Konstrukce t�chto stávajících objekt� - železobetonový 

montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  

 Staveništ� bude z hlediska bezpe�nosti �ádn� oplocené tak, aby bylo odd�leno od 

stávajících okolních ploch. 

 Prostor staveništ� je ur�en ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov�

navrhované p�íjezdové komunikace do areálu studia �eské televize.  

 V prostoru staveništ� jsou vedeny stávající inženýrské sít�, které bude nutno p�eložit, 

nebo �ádn� p�i realizaci chránit a respektovat. 

2.2. Dot�ené orgány  

 Zajišt�ní pr�b�hu provád�ných stavebních prací bude �ešeno dopravním opat�ením po 

dobu provád�ní prací. P�ed zapo�etím stavebních prací je nutné, aby byli v dostate�ném 

p�edstihu konzultovany p�esné dopravní opat�ení po dobu výstavby (jednotlivé etapy 

provád�ní) s p�íslušným Dopravním inspektorátem v Brn� a odborem dopravy. 

 Je pot�eba zabezpe�it zpracování a odsouhlasení návrhu dopravního zna�ení na DI 

P�R (Dopravní inspektorát Policie �eské republiky) a realizaci dopravního zna�ení 

nutného pro vjezd a výjezd mechanizace ze stavby. Dopravní zna�ení bude pronajato na 

celou dobu výstavby. 
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 P�ed zapo�etím veškerých prací bude v dostate�ném p�edstihu upozorn�na místní 

hasi�ská zbrojnice, rychlá záchranná pomoc a policie o pr�b�hu a trvání provád�ných 

prací.   

2.3. Do�asné dopravní zna�ení  

 Ze všech stran, kde je stávající místní komunikace v soub�hu s hranicí staveništ�, bude 

do staveništ� umíst�na dopravní zna�ka �. IP 22 - „Pozor - výjezd vozidel stavby“ 

s omezením rychlosti na 30 km dopravní zna�ka B 20a. Na vjezdu do staveništ� bude 

osazena zna�ka B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dopl�ující tabulkou E 12 - „Mimo 

vozidel stavby“. P�ed provizorním výjezdem ze staveništ� bude osazena dopravní 

zna�ka P 6 „St�j, dej p�ednost v jízd�“.  

 Návrh dopravního zna�ení je zakreslen na situaci za�ízení staveništ� v p�íloze B.1 
Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ�.  

Obrázek 3: Do�asné dopravní zna�ení 
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2.4. Doprava  

2.4.1. Mimostaveništní doprava 

 Mimostaveništní doprava bude z ulice Trnkova, která je severn� napojená na ulici 

Novolíše�ská. Odtud povedou veškeré trasy, jak od dodávky pot�ebných zdroj� na 

realizaci stavby, tak i odvoz zeminy na p�edem ur�enou skládku. Polohu dodávky 

zdroj� najdeme v p�íloze B.3 Situace širších dopravních vztah�.

2.4.2. Vnitrostaveništní doprava 

Horizontální doprava 

 Hlavní vjezd a výjezd na staveništ� ze severní strany, které navazuje na místní 

obslužnou komunikaci ulice Trnkova. U všech vjezd� na staveništ� bude osazena svislá 

dopravní zna�ka „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí „Mimo vozidel stavby“. U všech 

výjezd� ze staveništ� bude osazena svislá dopravní zna�ka „St�j, dej p�ednost v jízd�“.  

 V p�ípad� poškození ve�ejné komunikace se provede oprava. B�hem výstavby nesmí 

být na silnicích a jejich sou�ástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být 

poškozována a zne�išt�na. Proto bude p�ed výjezdem ze staveništ� na místní 

komunikace vybudována  oklepová plocha pro mechanické �išt�ní stavebních vozidel - 

plocha ze silni�ních panel� do št�rkopískového lože. P�ístup p�ších na staveništ� bude 

veden soub�žn� s vjezdy pro vozidla. 

 Hlavní stroje pro horizontální dopravu jsou t�ístranný skláp�� TATRA T158 (pro 

odvoz zeminy), autodomícháva� STETTER C3 BASIC LINE (pro dovoz betonové 

sm�si) a další dopravní prost�edky, které jsou specifikovány v kapitole 5.2 Strojní 
sestava 

Vertikální doprava 

 Pro svislou dopravu menších b�emen (nap�. palety s materiálem) bude sloužit v�žový 

je�áb LIEBHERR 71K (s dosahem 45 metr�, únosnosti na konci vyložení 1,2 tuny) bez 
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je�ábové dráhy, který bude sloužit k následné dodávce materiálu p�i další etap�

budování vrchní stavby. 

 Pro dopravu na montáž ocelové konstrukce bude použit autoje�áb LIEBHERR LTM 

1040 (délka ramene 45 metr�, nosnost 40 tun) 

 Pro dopravu betonové sm�si od autodomícháva�� budou použita automobilová 

�erpadla SCHWING S 55 SX.  

 Všechny navržené stroje jsou specifikovány v kapitole 5.2 Strojní sestava.

2.5. P�eložka inženýrských sítí 

 P�ed p�edáním staveništ�, v dob� demolice stávajících objekt� bude z�ízená p�eložka 

stávajícího vodovodu a jednotné kanalizace. Ostatní technická infrastruktura je 

situována mimo prostor staveništ�

2.6. Napojení staveništ� na zdroje vody 

 Ješt� p�ed vybudováním za�ízení staveništ� bude z�ízena vodovodní p�ípojka, která 

bude vyžadovat p�ekopání komunikace k ulici Trnkové. Kde bude napojena na stávající 

vodovod a ukon�enou vodovodní šachtou. Trasu a délku p�ípojky najdeme v p�íloze B.1 
Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ�. Pr�m�r potrubí, který vyšel v p�íloze 

B.8 Spot�eba energií vyšel 32 mm. Potrubí je schopné dodávat vodu o objemu 1,1 l/s

2.7. Napojení staveništ� na zdroje elektrické energie 

 Zdroj elektrické energie bude zajišt�n ze stávající trafostanice (severozápadn� od 

staveništ�) nov� navrženou kabelovou p�ípojkou vysokého nap�tí do nové areálové 

trafostanice vybudované v p�edstihu. Z nové trafostanice nadzemním kabelem NN 

ukon�eným ve staveništním rozvad��i s osazeným elektrom�rem. Trasu a délku 

p�ípojky najdeme v p�íloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ�.
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Obrázek 4: Stávající trafostanice (severozápadn� od staveništ�) 

Obrázek 5: Nová trafostanice vybudována v p�edstihu 

2.8. Napojení za�ízení staveništ� na kanalizaci

 Nov� vybudované za�ízení staveništ� bude napojeno na novou kanalizaci pomocí 

kanaliza�ní p�ípojky 



23 

2.9. Odvodn�ní staveništ�

 Odvodn�ní srážkových vod ze staveništ� je navrženo do okolního terénu a bude 

zabezpe�eno tak, aby se zabránilo rozmo�ení pozemku staveništ� v�etn�

vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a nezne�iš
ovala se odtoková za�ízení 

pozemních komunikací a jiných ploch p�iléhajících ke staveništi a nezp�sobilo se jejich 

podmá�ení. 

 Pro odvodn�ní stavební jámy je navrženo vodu po dohod� se správcem sítí p�e�erpávat 

kalovým �erpadlem s potrubím. P�es sedimenta�ní šachtu s filtrací do nových nebo 

stávajících kanaliza�ních šachet a rozvod� ve stávajícím areálu, které jsou napojeny na 

ve�ejnou kanaliza�ní sí
. M��ení od�erpané vody do ve�ejné kanalizace je možno 

provád�t pr�tokom�rem na výtlaku �erpadla nebo dle strojohodin �erpadla.  

2.10. Napojení na plynovod 

 Vybudované za�ízení staveništ� nevyžaduje napojení na plynovod, proto není pot�eba 

p�ípojku vybudovávat. 

2.11. Opat�ení proti vstupu nepovolaných osob a odvozu 

materiálu 

 V rámci za�ízení staveništ� je navrženo oplocení staveništ� se vstupními branami.  

Jako další opat�ení bude zabezpe�eno uzamykání vstup� do stávajících provozovaných 

objekt�, které jsou sou�ástí za�ízení staveništ�.  
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2.12. Oplocení 

 Staveništ� bude z bezpe�nostních d�vod� ohrazeno v hranici staveništ� viz. p�íloha 

B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ�. Oplocení bude odd�lovat 

staveništ� od okolí a bude použito oplocení mobilními plotovými dílci �ady Standard. 

 Vzhledem k využití mobilního oplocení je možné, v p�ípad� nutnosti, jeho �áste�né 

rozebrání a provedení pot�ebných prací �i dovoz materiál� a následné sestavení. 

 Dílce jsou vyvinuty pro standardní zát�ž p�i provád�ní stavebních prací. Celková 

výška dílc� je 1,8 m, samotná výpl� má pak výšku 1,65 m. Ší�ka jednoho dílce je 3,5 m. 

Dílce budou zasazeny do nosných betonových prefabrikovaných patek VRA a naho�e 

zajišt�ny zajiš
ovacími sponami. 

Obrázek 6: Mobilní oplocení Standart kolem staveništ�

2.13. Ochranné zna�ení 

 Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vn�jším obvodu p�ipevn�ny tabulky s 

upozorn�ním - ,,STAVENIŠT� - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, na 
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další tabulce budou informace o stavební firm�, která realizaci stavby vykonává, a u 

p�ilehlých dopravních komunikací  bude tabulka s upozorn�ním - ,,VJEZD A VÝJEZD 

VOZIDEL ZE STAVBY“. 

 U vjezdu budou vyv�šena d�ležitá telefonní �ísla tís�ového volání 

150 Hasi�ský záchranný sbor �R 

155 Zdravotnická záchranná služba 

156 Obecní (m�stská) policie 

158 Policie �R 

112 Jednotné evropské �íslo tís�ového volání 

Obrázek 7: Ochranné zna�ení 
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2.14. Ochrana životního prost�edí  

 Zabezpe�ení výstavby z hlediska pé�e o životní prost�edí si vyžádá stálou kontrolní a 

�ídící �innost pracovník� vedení stavby. Podle stavebního zákona �. 183/2006 Sb.,

Zákon o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), je t�eba vytvo�it p�i 

stavb� podmínky odpovídající zájm�m ochrany životního prost�edí.  

 Jednotlivé body pro ochranu životního prost�edí jsou obsaženy v kapitole 

13.1 Ochrana životního prost�edí 

2.15. Bu�ky pro za�ízení staveništ�  

Bu�ky pro za�ízení staveništ� jsou navrženy z kontejnerových bun�k celkového po�tu 

6 kus�, v�etn� dvou uzamykatelných sklad� pro stavební nástroje. Stavební bu�ky 

budou na stavbu dovezeny pomocí nákladního automobilu, ze kterého budou složeny 

pomocí naklada�e CAT 924K s paletovými vidlemi. Bu�ky budou umíst�ny 

severozápadn� poblíž p�íjezdové cesty. Budou stát na zpevn�ném vyrovnaném a 

odvodn�ném povrchu, kde budou napojeny na inženýrské sít�. Konkrétn� na vodovod, 

kanalizaci a elektrickou energii. Umíst�ní a napojení bun�k na staveništi je obsaženo v 

p�íloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ�.
 Sestava bun�k se skládá z bu�ky pro stavbyvedoucího MB26, která je vybavená 

dv�ma stoly, které jsou p�i�azeny k sob�, dv� židle, sk�í� na oble�ení, sk�í�ky s 

poli�kami na odložení dokumentu a projekt�. Dále je ze sanitárního vybavení obsahuje 

keramické umyvadlo, porcelánový záchod s nádržkou na vodu, sprchovací kabinu s 

plastovým záv�sem a v�šák. Další bu�ky v po�tu 2 kus� pro zam�stnance MB20 jsou 

vybaveny sk�ín�mi na oble�ení a dv�ma lavi�kami. Pro zam�stnance bude z�ízená i 

sanitární bu�ka MS28, obsahující 3 ks wc kabinky s keramickým záchodem a nádržkou 

na vodu, akrylové umyvadlo s 2 ks kohoutkem, zrcadlo, 2 ks pisoár s 2 ks d�lící st�ny k 

pisoáru a 3 ks akrylové sprchovací kabiny s plastovým záv�sem. Pro úschovu 

stavebních nástroj� a drobného materiálu budou sloužit 2 ks skladových kontejner�

MX20, které jsou uzavíratelné dvojitými dve�mi. 
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2.15.1. Napojení stavebních bun�k na inženýrské sít�

Bu�ka pro stavbyvedoucího a bu�ky pro zam�stnance budou napojeny na elektrickou 

energii ze staveništního rozvad��e. 

2.15.2. Informace o stavebních bu�kách 

Bu�ka pro stavbyvedoucího MB26 

Specifikace: 
Lehká montáž a uvedení do provozu 
Konstrukce z panel�
Kancelá� / sanitární �ást smíšená funkce: praktický a komfortní kontejner
Sanitární vybavení 
Rám: Pevný lakovaný ocelový rám 
St�ny: vn�jší st�ny: profilovaný, pozinkovaný ocelový plech 
  vnit�ní st�ny: laminovaná d�evot�ísková deska 
1 ks venkovní dve�e: 875 x 2.000 mm 
2 ks vnit�ní dve�e: 875 x 2.000 mm, 625 x 2.000 mm 
2 ks bílé PVC okno: 900 x 1.200 mm, otvírav� /sklopné, tepeln� izolovaná okenní skla, 
plastová roleta 
1 ks bílé, sklopné PVC okno: 674 x 574 mm, tepeln� izolovaná okenní skla, mlé�né sklo, 
bez rolet 
Barvy: Rám: �ervený (RAL 3000) 
  vn�jší st�ny: sv�tlošedé(RAL 7035) 
  vnit�ní st�ny: sv�tlé d�evo nebo bílé 
  Podlaha: sv�tlošedý PVC 
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Sanitární vybavení: 
1 ks  keramické umývadlo s kohoutem na studenou a na teplou vodu, zrcadlo, s PVC- 
policí, há�ek na ru�ník, miska na mýdlo 
1 ks porcelánový záchod s nádržkou na vodu, držák na papír 
1 ks akryl sprchovací kabina, keramické umyvadlo s kohoutem na studenou a na teplou 
vodu, sprchová hlavice, s plastovým záv�sem 
1 ks v�šák 

Izolace: 
Podlaha: 60/100 mm - minerální vlna 
St�ny: 60 mm - minerální vlna 
St�echa: 100 mm - minerální vlna 

Elektroinstalace: 
1 ks 400 V / 5 pólové Venkovní zásuvka,  3 x 32 A, CEE zapušt�ná v rámu. 
1 ks FI- relé,  40/4E-0,03 A Jisti�
3 ks vypína�
2 ks 2 x 36 W neonové osv�tlení 
2 ks 1 x 36 W neonové osv�tlení 
5 ks 230 V zásuvka 
1 ks 0,5 kW elektrické topení 
1 ks 80 L bojler 
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Obrázek 8: Bu�ka pro stavbyvedoucíhoMB26 

Bu�ka pro zam�stnance MB20 

Specifikace: 
 Lehká montáž a uvedení do provozu
Konstrukce z panel�
Rám: Pevný lakovaný ocelový rám 
St�ny: vn�jší: profilovaný, pozinkovaný ocelový plech 
  vnit�ní: laminovaná d�evot�ísková deska 
1 ks venkovní dve�e v rozm�rech  875 x 2.000 mm 
2 ks bílé PVC okno v rozm�rech 900 x 1.200 mm, otvírav� /sklopné, tepeln� izolovaná 
okenní skla, plastová roleta 
Barvy: Rám: �ervený (RAL 3000) 
  vn�jší st�ny: sv�tlošedé (RAL 7035) 
  vnit�ní st�ny: sv�tlé d�evo nebo bílé 
  podlaha: sv�tlošedé  PVC 
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Izolace: 
Podlaha: 60/100 mm – minerální vlna 
St�ny: 60 mm - minerální vlna 
St�echa: 100 mm - minerální vlna 

Elektroinstalace:
1 ks 400 V / 5 pólové Venkovní zásuvka,  3 x 32 A, CEE zapušt�ná v rámu. 
1 ks FI- relé,  40/4E-0,03 A Jisti�
1 ks vypína�
2 ks 2 x 36 W neonové osv�tlení 2x36W 
3 ks zásuvka 230 V 

Obrázek 9: Bu�ka pro zam�stnance MB20 
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Bu�ka pro zam�stnance - sanitární bu�ka MS28 

Základní vybavení: 
1 ks vn�jší dve�e: 875 x 2.000 mm 
2 ks bílé PVC sklopné okno: 674 x 574 mm, tepeln� izolovaná okenní skla, mlé�né sklo 
1 ks vnit�ní dve�e: 875 x 2.000 mm 
3 ks WC- kabina,  dve�e, záchodový zámek 
3 ks keramický záchod s nádržkou na vodu, držák na papír 
1 ks akryl umyvadlo s 2 ks kohoutkem na studenou a teplou vodu, se zrcadlem, PVC-
policí, mýdlenkou 
1 ks umyvadlo s kohoutkem na studenou vodu, se zrcadlem, PVC-policí, držákem na 
ru�níky 
2 ks pisoár 
2 ks d�lící st�na k pisoáru 
3 ks akryl sprchovací kabina, s kohoutkem na studenou a teplou vodu, sprchová hlavice, 
s plastovým záv�sem 
1 ks Podlahové výpus�

Elektroinstalace:  
1 ks 400 V / 5 pólové venkovní zásuvka,  3 x 32 A, CEE zapušt�ná v rámu. 
1 ks FI- relé,  40/4E-0,03 A Jisti�
2 ks 2 x 36 W neonové osv�tlení 
2 ks vypína�
4 ks 230 V zásuvka 
1 ks 2,0 kW elektrické topení 
1 ks 0,5 kW elektrické topení 
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1 ks 200 L bojler 

Obrázek 10: Bu�ka pro zam�stnance - sanitární bu�ka MS28

Skladový kontejner MX20 

Skladové / lodní kontejnery podle ISO norem   
Bezpe�né skladování a transport 
Odolnost proti v�tru a vod�
Podlaha: Výška: 170 mm (± 5 mm, m��eno po úrove� vnit�ní podlahy) 
Dve�e: uprost�ed otevírací dvojité dve�e, se dv�ma jednotliv� uzavíratelnými vn�jšími 
ty�ovými zámky 
Pevná ocelová konstrukce 
Vybaveno místem pro vidlice vysokozdvižného vozíku 
Skladovací kapacita: 33 m3 / 20�
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Platná CSC tabule (podle pot�eby) 

Obrázek 11: Skladový kontejner MX20 
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3. TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS - ZEMNÍ PRÁCE 

3.1. Obecné informace o stavb�

3.1.1. Obecné informace o stavb� a staveništi 

Staveništ� se nachází v zastav�né �ásti obce Brno, místní �ást Líše�. Toto území bylo 

sou�ástí areálu pr�myslového závodu ZETOR.  

Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše� (okres 

Brno - m�sto) - 612405.  

 Pozemky, které jsou ve vlastnictví �eské televize a jsou: 

4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 

8824, 8825, 8826. 

 Severn� od staveništ� se nachází stávající objekt u�ilišt�, západn� jsou situovány 

drobné provozovny a ubytovací za�ízení, východn� pak stávající areál firmy ZETOR. 

Jižn� jsou situovány sousední parcely. 

 Za�ízení staveništ� z hlediska napojení na inženýrské sít� a dopravní infrastrukturu je 

vhodné.  

 Terén staveništ� je pom�rn� rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 

sadových úprav. Z �ásti je zpevn�n komunikacemi, zpevn�nými plochami a 

p�ístupovými chodníky. Z p�evážné �ásti je zatravn�n a osázen vzrostlou zelení (stromy 

a ke�e). Uprost�ed navrhovaného staveništ� byl situován t�ítraktový administrativní 

objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n�

v podélné ose sever - jih je situován stávající st�ední trakt, který bude zrekonstruován a 

zakomponován do nov� navrhovaného objektu studia �eské televize. Zbývající budou 

v rámci demolic odstran�ny. Konstrukce t�chto stávajících objekt� - železobetonový 

montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  

 Staveništ� bude z hlediska bezpe�nosti �ádn� oplocené tak, aby bylo odd�leno od 

stávajících okolních ploch. 



36 

 Prostor staveništ� je ur�en ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov�

navrhované p�íjezdové komunikace do areálu studia �eské televize.  

 V prostoru staveništ� jsou vedeny stávající inženýrské sít�, které bude nutno p�eložit, 

nebo �ádn� p�i realizaci chránit a respektovat. 

3.1.2. Základové konstrukce objektu 

 Založení železobetonového a ocelového skeletu je navrženo jako hlubinné na  pilotách 
s monolitickými kalichy. Piloty jsou železobetonové vrtané o pr�m�ru 600, 800, 900, 
1200 a 1500 mm. Délka pilot je navržena s ohledem na intenzitu zatížení. 
�ást ocelového skeletu je ukotvena na monolitických železobetonových st�nách, které 
jsou uloženy na pilotách. 

 Monolitické kalichy budou z žb. betonu. Obvodové kalichy budou obsahovat 
uzem�ovací pásovinu, která bude vodiv� propojena s výztuží monolitického kalicha a 
piloty. 

3.1.3. Užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy 

Tabulka 3: Užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy 

3.1.4. Geologický pr�zkum 

 ,,Geotechnický pr�zkum byl proveden f. Centroprojekt a.s. v kv�tnu 2010. 
 Zájmovým územím je severozápadní výb�žek Dyjsko-svrateckého úvalu, p�i východním 
okraji Brna. Deprese v prostoru území mezi jurskými vápenci  a brn�nskou vyv�elinou je 
vypln�na neogenními jíly, ov��enými vrty PJ 100 a PJ 101 v hloubce 18,2 až 19,6 m pod 

Celková zastav�ná plocha stavebních objekt� m2 4 091 

 Celková užitná plocha m2 10 590 

 Obestav�ný prostor  m3 51 632 
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terénem, na úrovni kóty 237 až 235 m n.m.  Neogenní jíly t�. F6 CI/F8 CH až F4 CS 
vykazují na povrchu tuhou až pevnou konzistenci, hloub�ji z�ejm� pevnou konzistenci. 
Jíly jsou p�ekryty souvrstvím št�rkovitých sediment� s valouny velikosti do 10 cm, s 
prom�nlivým podílem pís�ité a št�rkovité frakce, odpovídající t�. G3 G-F, podle 
dosažených hodnot penetra�ních odpor� kolem 20 MPa  st�edn� ulehlých až ulehlých. 
Nad povrchem st�edn� ulehlých až ulehlých št�rkovitých sediment� ov��ených v celém 
zájmovém prostoru od hloubky cca 10 m pod terénem byly vrtanými i penetra�ními 
sondami zastiženy v prom�nlivé mocnosti nepravidelné št�rkovitohlinité, z�ejm�
deluviofluviální sedimenty s nár�sty penetra�ních odpor� na hodnoty kolem 5 až 10 
MPa, odpovídající pevným zeminám t�. F2 CG až G5 GC, v závislosti na podílu hlinité 
a št�rkovité frakce. Místy se ve št�rkovitohlinitých zeminách vyskytují polohy tuhých 
jílovitých hlín t�. F6 CI, se zaznamenanými poklesy penetra�ních odpor� pod 2 MPa. 
Lokáln� byla zaznamenána tuhá konzistence pokryvných sprašových a 
deluviofluviálních hlín prakticky od terénu, respektive od p�vodního terénu až 
k povrchu št�rk�. Pokryvné hlíny mají charakter p�evážn� st�edn� plastických zemin t�. 
F6 CI, s nepravidelnými polohami až nízce plastických jemnozrnných zemin t�. F6 CL. 
�ástí vrtaných sond byl v povrchové úrovni pokryvných hlín zaznamenán vyšší podíl 
pís�ité frakce, odpovídající t�. F6 CI až F4 CS. P�i nižším stupni nasycení dosahují 
pokryvné hlíny p�evážn� tuhé až pevné, respektive pevné konzistence, která se 
projevovala i nár�sty penetra�ních odpor� p�es 2 MPa. P�i výrazn� nenasyceném stavu 
docházelo u pokryvných hlín v SZ �ásti zájmového prostoru, p�edevším v blízkosti 
vzrostlých d�evin k nár�st�m penetra�ních odpor� p�es 5 MPa, charakterizujícím 
pevnou až tvrdou konzistenci nenasycených sprašových hlín. Naopak v blízkosti 
zp�tných zásyp� stávajících inženýrských sítí docházelo k pokles�m penetra�ních 
odpor� na hodnoty kolem 2 MPa, charakteristickým pro tuhou až pevnou konzistenci. 4  
Prakticky v rozsahu celého území je povrch terénu upraven p�evážn� hlinitými 
navážkami odpovídajícími t�. F6 CI, s prom�nlivým podílem p�ím�si písku a úlomk�
cihel. Z�ejm� p�evážn� v míst� zp�tných zásyp� dosahují hlinité navážky mocnosti do 2 
až 2,5 m, lokáln� až do 3,7 m (V-8/DPH-8). Penetra�ními sondami byly p�i bázi 
navážek a zp�tných zásyp� zaznamenány poklesy odpor� pod 1 MPa, odpovídající tuhé 
až m�kké konzistenci hlinitých zemin, podmín�né z�ejm� hromad�ním vsakující srážkové 
vody p�i bázi nedokonale zhutn�ných zemin. Podzemní voda je vázaná na bázi souvrství 
št�rk�, respektive o�ekávané m�lké deprese v podložních neogenních jílech.  
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 Hladina podzemní vody se nachází v hloubce v�tší jak 15 m pod terénem. Ve vrtech PJ 
100 a PJ 101 byla hladina podzemní vody zaznamenána v hloubce kolem 18 m pod 
terénem, na úrovni kóty cca 237 m n.m. Hladina podzemní vody je z�ejm� uklon�na 
k JJZ, k ose údolí Svitavy. Po intenzívních srážkách a v období tání sn�hové pokrývky je 
ovšem nutné po�ítat v zájmovém prostoru s lokálním hromad�ním vsakující srážkové 
vody p�i bázi propustn�jších navážek a zp�tných zásyp� inženýrských sítí, nad povrchem 
velmi slab� propustných pokryvných sprašových a jílovitých hlín.“ 

3.2. P�evzetí staveništ�, p�ipravenost staveništ�

3.2.1. P�evzetí staveništ�

 P�evzetí staveništ� bude probíhat ve fázi p�ed zahájením výkopových prací. 

Stavbyvedoucí p�ebírá staveništ�, které je vybaveno za�ízením staveništ� napojené na 

inženýrské sít�, které jsou �ádn� vyzna�ené a oplocené do výšky 1,8m. P�edává se 

schválená projektová dokumentace, schválené stavební povolení a ostatní dokumenty, 

které bude pot�eba u p�edání znovu zkontrolovat. Kompletní p�edání všech pot�ebných 

dokumentací a informací bude zapsáno do stavebního deníku. Za�átek zemních prací 

za�ne až tehdy, dokud nebudou všechny p�edchozí dokumenty a práce zkontrolovány a 

p�edány. 

3.2.2. P�ipravenost staveništ�

 Staveništ� je oplocené s vytvo�enými vjezdy sm��ující na ulici Trnková. Je z�ízená 

p�ed výjezdem ze staveništ� na místní komunikaci oklepová plocha pro mechanické 

�išt�ní stavebních vozidel. Sejmutí ornice už nebude pot�eba, protože byla odstran�na 

již p�i demolici dvou krajních traktu stávající budovy. Ornice je odložena na p�edem 

ur�enou stavební skládku, která je umíst�na vn� staveništ�. P�i demolici byly 

odstran�ny vzrostlé k�oviny a stromy. 
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 Jsou již vybudovány p�ípojky inženýrských sítí. Je z�ízena vodovodní šachta, která má 

dle návrhu v p�íloze B.8 spot�eba energií hadici o pr�m�ru 32mm, která je schopná 

dodávat vodu o objemu 1,1 l/s. Kanalizace je napojena a zavedená do bu�ky 

stavbyvedoucího a sanitární bu�ky pro zam�stnance. Elektrická energie je napojena na 

stávající trafostanici, která se nachází severozápadn� od staveništ� a vysoké nap�tí je 

vedeno pod komunikací až ke staveništi, kde je vybudovaná nová trafostanice, která 

rozvádí elektrickou energii po celém staveništi. Místa a trasy vedené od zdroj�

inženýrských sítí až po staveništ�, jsou zakreslené v p�íloze B.1 Situace ZS a dopravní 
vztahy v blízkosti staveništ�. 

 Dalším z vybudovaných za�ízení staveništ�, ješt� p�ed zemními pracemi, jsou stavební 

bu�ky, které jsou umíst�ny viz p�íloha B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti 
staveništ�. Celkový po�et stavebních bun�k je 6, z toho jedna pro stavbyvedoucího, dv�

pro zam�stnance stavby, jedna sanitární pro zam�stnance a dva uzamykatelné sklady na 

úschovu ná�adí a drobného materiálu. Podrobn�jší popis jednotlivých stavebních bun�k 

je v kapitole 2.15.2 Informace o stavebních bu�kách. 

3.3. Materiály 

3.3.1. Materiál 

 Hlavním materiálem je vyt�žená zemina ze stavebních jam, pás� (rýh), patek a pilot. 

Podle geologického posudku je zemina zat�íd�ná do 1. t�ídy t�žitelnosti.  

Tabulka 4: Objem vyt�žené zeminy  

Popis Objem zeminy (m3) Objem s nakyp�ením zeminy  

30 % (m3)  

Hlavní stavební jáma 5 966,92 7 756,99 

Pásy 756,20 983,06 
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Patky 414,86 539,32 

Piloty 1 335,36 1 735,97 

 Do materiálu musí být zapo�ítán i materiál, který je pot�ebný na zhotovení 

vyty�ovacích pom�cek, jako jsou vyty�ovací k�íže, kolíky a lavi�ky. Tyto pom�cky 

slouží k vyty�ení hlavní stavební jámy a potom pro vyty�ení základových pás� (rýh) a 

patek �i pilot. K tomuto vyty�ení bude pot�eba i drobného materiálu, jako je vápno nebo 

sprej, h�ebíky, ocelový drát a další pom�cky na vyty�ení. Po�et je popsán v nadcházející 

tabulce. 

Tabulka 5: Materiál na vyty�ení 

Materiál Rozm�ry (mm) Po�et 

Kolík 30 x 30 x 700 34 ks 

H�ebík 100 10 kg 

Ocelové lano Pr�m�r 4mm, 50 000 7 ks 

D�ev�né prkno 24 x 100 x 2 000 105 ks 

3.3.2. Primární a sekundární doprava 

Primární doprava 

 Primární dopravou odvozu vyt�žené zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km je 

navrhnut skláp�� TATRA T158 v po�tu 5 ks. Na tuto skládku bude odvozena zemina v 

množství 10 067,24 m3. Zemina, která bude ur�ena na obsyp budovy, se uskladní na 

staveništním území vedle sejmuté ornice. Na tuto p�epravu je navrhnut nákladní 

automobil MAN TGL 12.180. Objem odvezené zeminy na staveništní skládku je 1 

374,34 m3. Na hlavní výkopové práce a hloubení jámy je navrhnuto rypadlo CAT 

M322D. K hloubení základových pás� (rýh) a patek je navrhnut smykový naklada�

UNC 060 s podkopovou násadou. Oba hloubící stroje budou pronajaty a samostatn� se 

dopraví na staveništ�. U každého výjezdu ze staveništ� musí být zkontrolován stav 

zne�išt�ní výjezdového vozidla a p�ípadn� o�išt�no na z�ízené oklepové ploše. 
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Sekundární doprava 

 Sekundární doprava na staveništi bude provád�na pomocí kole�ek, které budou 

uschovány v uzamykatelném skladovacím kontejneru MX20, viz kapitola 2.15 Bu�ky 
pro za�ízení staveništ�, který je sou�ástí za�ízení staveništ�. 

3.3.3. Skladování materiálu 

V�tší �ást vyt�žené zeminy 10 067,24 m3 bude p�evezena na skládku vzdálenou cca 

10 km od staveništ�. �ást zeminy 1 374,34 m3 pot�ebná pro obsyp je uskladn�na na 

staveništi a po ukon�ení výstavby budovy �eské televize bude použita na obsypání a 

zarovnání území. Materiál pro výrobu vyty�ovacích pom�cek, jako jsou d�ev�ná prkna 

a kolíky budou skladovány na zarovnané, odvodn�né a zpevn�né ploše. Budou 

podloženy d�ev�nými trámky tak, aby byl zabrán�n styk se skladovací plochou a tím 

zabrán�ním navlhnutí. Drobný materiál bude uskladn�n v uzamykatelném skladovacím 

kontejneru MX20, viz kapitola 2.15 Bu�ky pro za�ízení staveništ�.

3.4. Pracovní podmínky 

3.4.1. Obecné podmínky procesu 

Jsou to podmínky, za kterých bude p�erušena práce nap�. výskyt dešt�, bou�ky nebo 

poklesu teploty pod +5°C. 

3.4.2. Obecné pracovní podmínky 

 Za�ízení staveništ� obsahuje dv� bu�ky na p�evle�ení MB 20 a jednu stavební bu�ku 

pro hygienické ú�ely MS28. Tyto stavební bu�ky jsou popsány v kapitole 2.15 Bu�ky 
pro za�ízení staveništ�. Pracovní sm�na je navržena od pond�lí do pátku a to od 8:00 do 

16:30, což je 8 pracovních hodin a p�l hodiny p�estávka. Pracovníci budou vybavení 
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vhodným oble�ením a pracovní obuví se zpevn�nou podrážkou. Dále musí mít p�ilbu, 

reflexní vestu, rukavice a další ochranné pom�cky, dle pot�eby k výkonu ur�ité práce. 

Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni s BOZP.

3.5. Pracovní postup 

3.5.1. Vyty�ení objektu a jámy pro hloubení 

 Vytý�ení hlavní i vedlejší polohopisné jámy provede zodpov�dný geodet a s dv�ma 

pomocníky. Zam��ení provede pomocí digitálního teodolitu ASTOR EDT 2. Geodet 

provede zam��ení pomocí vyty�ovacího výkresu, který bude zpracován z projektové 

dokumentace. Vyty�ení provede pomocí známého polohového a výškového bodu, který 

byl p�edán p�i p�evzetí staveništ�. Poté geodet zam��í jednotlivé rohy stavební jámy, 

které budou opat�eny vyty�ovacím kolíkem o rozm�rech 30 x 30 x 700 mm. Je nutné, 

aby byl kolík zatlu�ený alespo� do 2/3 jeho délky, která je p�ibližn� 450 mm. 

 Mimo obrys budoucího výkopu ve vzdálenosti min. 2 m od hrany výkopu budou 

umíst�ny hlavní vyty�ovací body pro budoucí objekt. Ty budou provedeny pomocí 

d�ev�ných lavi�ek, které budou zatlu�eny minimáln� 0,5 m do zem� a na kterých bude 

zaznamenána rýhami a h�ebíky poloha výkopu a výšková úrove�. Lavi�ky budou 

osazeny tak, aby vytvá�ely vodorovnou úrove�. Musí být umíst�ny tak, aby nezavazely 

p�i následném hloubení a odvozu zeminy ze stavební jámy. P�esné umíst�ní rýh a 

h�ebík� na lavi�ce je provedeno zam��ením geodetem, který z ur�eného bodu zamí�í 

teodolit na prot�jší lavi�ku, na kterou pomocník zatlu�e v míst� ur�ení h�ebík. Dále 

oto�í teodolit o 200 grad� a ur�í další umíst�ní h�ebíku. Ur�ení rohu a tím umíst�ní 

h�ebíku na kolmo vzdálené lavi�ce provede pomocí oto�ení teodolitu o 100 grad�. 

Tento postup opakuje, dokud se nevym��í a neumístí všechny vyty�ovací body. Po 

vyty�ení všech bod� na lavi�ky p�edá geodet vyty�ený objekt stavbyvedoucímu.  

  Na p�ichystané vyty�ené h�ebíky na lavi�ce se natáhne ocelové lano a v míst� jejich 

k�ížení se spustí olovnice, která nám p�esn� ur�í vyty�ený bod (roh) výkopu. Spojením 

t�chto bod�, pomocí vápna nebo spreje, dostaneme obrys vyty�ené stavební jámy. 
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Všechny vyty�ené a zkontrolované body, které jsou p�edány stavbyvedoucímu, budou 

zapsány do stavebního deníku. 

Obrázek 12: Vyty�ení rohu výkopu pomocí lavi�ek 
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Obrázek 13: Poloha lavi�ek v��i výkopu 

3.5.2. Hloubení hlavní stavební jámy 

 Pro hloubení hlavní stavební jámy je navrhnuto kolové rypadlo CAT M322D. Rypadlo 

je �ízeno strojníkem, který je majitelem strojního pr�kazu. Postup hloubení stavební 

jámy je vypracován v p�íloze B.9 Postup hloubení stavebních jam. Svahování bude 

provedeno ve sklonu 2:1 (63°). Vyt�žená zemina rypadlem bude nakládaná na skláp��

TATRA T158 v po�tu 5 ks. Odvoz zeminy je navrhnut na skládku vzdálenou do 10 km, 

která se nachází v Brn� - �ernovice. Po�et 5 ks skláp��� je navrhnut tak, aby bylo 

rypadlo maximáln� využito. Návrh a popis jednotlivých stroj� je uveden v kapitole 5.2 
Strojní sestava 
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3.5.3. Vyty�ení základových rýh a patek

 Vyty�ení základových pás� (rýh) a patek je obdobný, jako u vyty�ení hlavní stavební 

jámy. Op�t se zam��í body, které ur�ují body roh� objektu. Zde budou zatlu�eny 

d�ev�ný kolíky. Dále se vybudují d�ev�né lavi�ky s odskokem, na které budou 

zam��eny vyty�ovací h�ebíky. Poté bude na h�ebíky napnuté ocelové lano. U k�ížení 

dvou na sebe kolmých lan z lavi�ek se spustí olovnice a zazna�í se vzniklý bod rohu 

rýhy nebo patky. Vyzna�ené body se spojí pomocí vápna nebo spreje a tím vznikne 

obrys pro výkop patek a rýhy. 

3.5.4. Hloubení základových rýh a patek 

 Hloubení základových rýh a patek bude provedeno pomocí smykového naklada�e 

UNC 060 s podkopovou násadou. Který bude vyt�ženou zeminu nakládat do p�edem 

uloženého kontejneru o objemu 3 m3. Kontejner bude spušt�n prázdný a vyzvednut 

plný v�žovým je�ábem LIEBHERR 71K. Napln�ný kontejner zeminy bude je�ábem 

vyzdvihnut na zpevn�nou plochu vedle výkopové jámy a odtud bude naložen na 

nachystaný nákladní automobil MAN TGL 12.180. Naložená zemina bude odvezena na 

p�edem ur�ené místo na staveništi. Uložená zemina bude sloužit ke kone�nému zásypu 

kolem objektu. 

3.5.5. Vrtané piloty 

 Vzhledem k množství a náro�nému provedení vrtných pilot bude jejich výstavba 

vypracována v samostatné kapitole 2. TECHNOLOGICKÝ P	EDPIS - VRTANÉ 
PILOTY. 
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3.5.6. �išt�ní stavebních jak, rýh a patek 

 Po provedení strojních výkopových prací se mezi lavi�kami napnou dráty, pomocí 

olovnice a pásma se p�ekontrolují rozm�rové a hloubkové nep�esnosti a provede se 

ru�ní za�išt�ní dna a hran základové jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 mm p�i 

m��ení latí dlouhou 3 m. Ru�ní za�išt�ní výkopu bude provedeno za suchého po�así, 

nesmí dojít ke zdržování povrchové vody v rýze, proto je nutno provést za�išt�ní 

výkopu t�sn� p�ed základovým polštá�em ze zhutn�ného št�rkopísku. Zemina, vyt�žená 

p�i ru�ním za�išt�ní, se použije jako násyp na vyrovnání základové spáry a plán� v 

místech, kde došlo k p�ekro�ení požadované hloubky základové spáry a zbytek se uloží 

na skládku. Po dokon�ení zemních prací se p�edá výkop stavebnímu dozoru a statikovi a 

provede se zápis do stavebního deníku. 

3.6. Personální obsazení 

Vyty�ení stavební jámy, rýh a patek 

Geodet     1 

Pomocní pracovníci   2 

Výkop stavební jámy a odvoz 

Strojník rypadla   1 

�idi� skláp��e    5 

�idi� nákladního automobilu  1 

Strojník smykového naklada�e 1 

Pomocní pracovníci    2 

Z�ízení vyty�ovacích lavi�ek 

Tesa�     2  
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�ízení stavby  

Stavbyvedoucí   1 

Obsluha je�ábu 

Strojník je�ábu   1 

Za�išt�ní dna jam, rýh a patek 

D�lníci     4 

 Všichni pracovníci na zemních pracích, musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávn�ní 

k vykonávání p�íslušné práce. Dále jsou proškoleni o BOZP v souladu se zákonem       

�. 309/2006 Sb., Požadavky na bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v 
pracovn�právních vztazích. Pracovníci budou proškolení Na�ízením vlády 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništi. Po proškolení pracovník� provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

3.7. Stroje, ná�adí a pracovní pom�cky 

3.7.1. Stroje 

 Navrhované stroje jsou podrobn�ji popsány v kapitole 5.2 Strojní sestava. Na 

provád�ní zemních prací budou navrhnuty stroje: 

Kolové rypadlo CAT M322D - hloubení hlavní stavební jámy 

Skláp�� TATRA T158 v po�tu 5 ks - odvoz vyt�žené zeminy na skládku do 10 km 

Smykový nakláda� UNC 060 s podkopovou násadou - výkop základových rýh a patek 

Nákladní automobil MAN TGL 12.180 - odvoz vyt�žené zeminy na staveništní skládku 
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V�žový je�áb LIEBHERR 71 K - p�emis
ování kontejneru na zeminu 

Motorová pila a úhlová pila - výroba d�ev�ných vyty�ovacích lavi�ek 

Digitální teodolit ASTOR EDT 2 - zam��ení hlavní stavební jámy, rýh a patek 

3.7.2. Ná�adí a pom�cky 

 V této �ásti se �eší pot�ebné ru�ní elektrické i mechanické nástroje pot�ebné pro 

provedení práce nap�. lopata, rý�, krumpá�, kladivo, sekera, m��ící pásmo, m��ící lat�, 

olovnice, vodováha, stavební kole�ko. 

3.7.3. Pom�cky BOZP 

 Tato �ást �eší nutné a doporu�ené osobní ochranné prost�edky a pom�cky pro danou 

technologickou etapu – p�ilby, reflexní vesty, od�v, pevnou obuv, úvazky, ochranné 

brýle a podobn�. 

3.8. Kontrolo kvality 

3.8.1. Kontrola vstupní 

Kontrola p�evzetí pracovišt�

Kontrola vyty�ení inženýrských sítí 

Kontrola geodetických bod�

Kontrola a p�evzetí oplocení staveništ�

Kontrola pracovník�

3.8.2. Kontrola meziopera�ní 

Kontrola geologického pr�zkumu 

Kontrola vyty�ení  

Kontrola klimatických podmínek 
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Kontrola Výkopových prací 

Kontrola odvodn�ní výkopu 

Kontrola zabezpe�ení výkopu 

Kontrola p�esnosti výkopových prací 

3.8.3. Výstupní kontrola 

Kontrola výkopových prací dle projektové dokumentace 

Kontrola základových spár 

3.9. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci - BOZP 

Zákon �. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci. A dále jeho zm�ny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.
Na�ízením vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 
Na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky a do hloubky, 
Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí, 
Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 
a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, 

 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci je podrobn�ji popsaná v kapitole 

12.1 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci. Všichni pracovníci budou proškoleni a 

stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 



50 

3.10. Ekologie - vliv na životní prost�edí, nakládání s odpady 

P�i realizaci stavby vznikají z hlediska zákon� �. 185/2001 a �. 381/2001Sb. 
odpady, 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, 
Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných 
odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup 
p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�), 

 Ekologie, vliv na životní prost�edí a nakládání s odpady je podrobn�ji popsaná v 

kapitole 13.1 Ochrana životního prost�edí.
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4. TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS - VRTANÉ PILOTY 

4.1. Obecné informace o stavb�

4.1.1. Obecné informace o stavb� a staveništi 

Staveništ� se nachází v zastav�né �ásti obce Brno, místní �ást Líše�. Toto území bylo 

sou�ástí areálu pr�myslového závodu ZETOR.  

Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše� (okres 

Brno - m�sto) - 612405.  

 Pozemky, které jsou ve vlastnictví �eské televize a jsou: 

4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 

8824, 8825, 8826. 

 Severn� od staveništ� se nachází stávající objekt u�ilišt�, západn� jsou situovány 

drobné provozovny a ubytovací za�ízení, východn� pak stávající areál fyrmy ZETOR. 

Jižn� jsou situovány sousední parcely. 

 Za�ízení staveništ� z hlediska napojení na inženýrské sít� a dopravní infrastrukturu je 

vhodné.  

 Terén staveništ� je pom�rn� rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 

sadových úprav. Z �ásti je zpevn�n komunikacemi, zpevn�nými plochami a 

p�ístupovými chodníky. Z p�evážné �ásti je zatravn�n a osázen vzrostlou zelení (stromy 

a ke�e). Uprost�ed navrhovaného staveništ� byl situován t�í-traktový administrativní 

objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n�

v podélné ose sever - jih je situován stávající st�ední trakt, který bude zrekonstruován a 

zakomponován do nov� navrhovaného objektu studia �eské televize. Zbývající budou 

v rámci demolic odstran�ny. Konstrukce t�chto stávajících objekt� - železobetonový 

montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  

 Staveništ� bude z hlediska bezpe�nosti �ádn� oplocené tak, aby bylo odd�leno od 

stávajících okolních ploch. 
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 Prostor staveništ� je ur�en ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov�

navrhované p�íjezdové komunikace do areálu studia �eské televize.  

 V prostoru staveništ� jsou vedeny stávající inženýrské sít�, které bude nutno p�eložit, 

nebo �ádn� p�i realizaci chránit a respektovat. 

4.1.2. Základové konstrukce objektu 

 Založení železobetonového a ocelového skeletu je navrženo jako hlubinné na  pilotách 
s monolitickými kalichy. Piloty jsou železobetonové vrtané o pr�m�ru 600, 800, 900, 
1200 a 1500 mm. Délka pilot je navržena s ohledem na intenzitu zatížení. 
�ást ocelového skeletu je ukotvena na monolitických železobetonových st�nách, které 
jsou uloženy na pilotách. 

 Monolitické kalichy budou z žb. betonu. Obvodové kalichy budou obsahovat 
uzem�ovací pásovinu, která bude vodiv� propojena s výztuží monolitického kalicha a 
piloty. 

Založení bloku B1 �ásti objektu SO 01, je navrženo jako hlubinné na železobetonových 
vrtaných pilotách pr�m�ru 900 a 1200mm, podle velikosti p�sobícího zatížení. Délka 
pilot je vypo�tena podle intenzity zatížení a geologických pom�r�. Pokud piloty 
zasáhnou pod HPV, p�edpokládá se jejich pažení ocelovou výpažnicí. 

Založení bloku B2 �ásti objektu SO 01, je navrženo jako hlubinné na železobetonových 
vrtaných pilotách pr�m�ru 900, 1200 a 1500mm, podle velikosti p�sobícího zatížení. 
Délka pilot je vypo�tena podle intenzity zatížení a geologických pom�r�. Pokud piloty 
zasáhnou pod HPV, p�edpokládá se jejich pažení ocelovou výpažnicí. 
 Celkový po�et pilot je: 

Pilota 600 mm - celkem kus� 9 ks, celková délka 54 m 

Pilota 800 mm - celkem kus� 21 ks, celková délka 202 m 
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Pilota 900 mm - celkem kus� 42 ks, celková délka 460,5 m 

Pilota 1200 mm - celkem kus� 44 ks, celková délka 552 m 

Pilota 1500 mm - celkem kus� 14 ks, celková délka 170,5 m 

4.1.3. Užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy 

Tabulka 6: Užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy 

4.1.4. Geologický pr�zkum 

 ,,Geotechnický pr�zkum byl proveden f. Centroprojekt a.s. v kv�tnu 2010. 
 Zájmovým územím je severozápadní výb�žek Dyjsko-svrateckého úvalu, p�i východním 
okraji Brna. Deprese v prostoru území mezi jurskými vápenci  a brn�nskou vyv�elinou je 
vypln�na neogenními jíly, ov��enými vrty PJ 100 a PJ 101 v hloubce 18,2 až 19,6 m pod 
terénem, na úrovni kóty 237 až 235 m n.m.  Neogenní jíly t�. F6 CI/F8 CH až F4 CS 
vykazují na povrchu tuhou až pevnou konzistenci, hloub�ji z�ejm� pevnou konzistenci. 
Jíly jsou p�ekryty souvrstvím št�rkovitých sediment� s valouny velikosti do 10 cm, s 
prom�nlivým podílem pís�ité a št�rkovité frakce, odpovídající t�. G3 G-F, podle 
dosažených hodnot penetra�ních odpor� kolem 20 MPa  st�edn� ulehlých až ulehlých. 
Nad povrchem st�edn� ulehlých až ulehlých št�rkovitých sediment� ov��ených v celém 
zájmovém prostoru od hloubky cca 10 m pod terénem byly vrtanými i penetra�ními 
sondami zastiženy v prom�nlivé mocnosti nepravidelné št�rkovitohlinité, z�ejm�
deluviofluviální sedimenty s nár�sty penetra�ních odpor� na hodnoty kolem 5 až 10 
MPa, odpovídající pevným zeminám t�. F2 CG až G5 GC, v závislosti na podílu hlinité 
a št�rkovité frakce. Místy se ve št�rkovitohlinitých zeminách vyskytují polohy tuhých 
jílovitých hlín t�. F6 CI, se zaznamenanými poklesy penetra�ních odpor� pod 2 MPa. 
Lokáln� byla zaznamenána tuhá konzistence pokryvných sprašových  a 
deluviofluviálních hlín prakticky od terénu, respektive od p�vodního terénu až 

Celková zastav�ná plocha stavebních objekt� m2 4 091 

 Celková užitná plocha m2 10 590 

 Obestav�ný prostor  m3 51 632 
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k povrchu št�rk�. Pokryvné hlíny mají charakter p�evážn� st�edn� plastických zemin t�. 
F6 CI, s nepravidelnými polohami až nízce plastických jemnozrnných zemin t�. F6 CL. 
�ástí vrtaných sond byl v povrchové úrovni pokryvných hlín zaznamenán vyšší podíl 
pís�ité frakce, odpovídající t�. F6 CI až F4 CS. P�i nižším stupni nasycení dosahují 
pokryvné hlíny p�evážn� tuhé až pevné, respektive pevné konzistence, která se 
projevovala i nár�sty penetra�ních odpor� p�es 2 MPa. P�i výrazn� nenasyceném stavu 
docházelo u pokryvných hlín v SZ �ásti zájmového prostoru, p�edevším v blízkosti 
vzrostlých d�evin k nár�st�m penetra�ních odpor� p�es 5 MPa, charakterizujícím 
pevnou až tvrdou konzistenci nenasycených sprašových hlín. Naopak v blízkosti 
zp�tných zásyp� stávajících inženýrských sítí docházelo k pokles�m penetra�ních 
odpor� na hodnoty kolem 2 MPa, charakteristickým pro tuhou až pevnou konzistenci. 4  
Prakticky v rozsahu celého území je povrch terénu upraven p�evážn� hlinitými 
navážkami odpovídajícími t�. F6 CI, s prom�nlivým podílem p�ím�si písku a úlomk�
cihel. Z�ejm� p�evážn� v míst� zp�tných zásyp� dosahují hlinité navážky mocnosti do 2 
až 2,5 m, lokáln� až do 3,7 m (V-8/DPH-8). Penetra�ními sondami byly p�i bázi 
navážek a zp�tných zásyp� zaznamenány poklesy odpor� pod 1 MPa, odpovídající tuhé 
až m�kké konzistenci hlinitých zemin, podmín�né z�ejm� hromad�ním vsakující srážkové 
vody p�i bázi nedokonale zhutn�ných zemin. Podzemní voda je vázaná na bázi souvrství 
št�rk�, respektive o�ekávané m�lké deprese v podložních neogenních jílech.  
 Hladina podzemní vody se nachází v hloubce v�tší jak 15 m pod terénem. Ve vrtech PJ 
100 a PJ 101 byla hladina podzemní vody zaznamenána v hloubce kolem 18 m pod 
terénem, na úrovni kóty cca 237 m.n.m. Hladina podzemní vody je z�ejm� uklon�na 
k JJZ, k ose údolí Svitavy. Po intenzívních srážkách a v období tání sn�hové pokrývky je 
ovšem nutné po�ítat v zájmovém prostoru s lokálním hromad�ním vsakující srážkové 
vody p�i bázi propustn�jších navážek a zp�tných zásyp� inženýrských sítí, nad povrchem 
velmi slab� propustných pokryvných sprašových a jílovitých hlín.“ 
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4.2. P�evzetí staveništ�, p�ipravenost staveništ�

4.2.1. P�evzetí staveništ�

 P�evzetí staveništ� dojde až tehdy, dokud nebudou zhotoveny všechny výkopové práce 

a vyt�žená zemina odvozena na p�edem ur�ené skládky. Terén hlavní stavební jámy, rýh 

a patek bude zarovnaný. Bude v p�edstihu vybudovaná nájezdová rampa do stavební 

jámy. Sklon nájezdové rampy je 12°. Za�átek vrtaných pilot za�ne až tehdy, dokud 

nebudou všechny p�edchozí zemní práce zkontrolovány a p�em��eny. P�edání se zapíše 

do stavebního deníku. 

4.2.2. P�ipravenost staveništ�

 Staveništ� je oplocené s vytvo�enými vjezdy sm��ující na ulici Trnková. Je z�ízená 

p�ed výjezdem ze staveništ� na místní komunikaci oklepová plocha pro mechanické 

�išt�ní stavebních vozidel. Sejmutí ornice už nebude pot�eba, protože byla odstran�na 

již p�i demolici dvou krajních traktu stávající budovy. Ornice je odložena na p�edem 

ur�enou stavební skládku, která je umíst�na vn� staveništ�. P�i demolici byly 

odstran�ny vzrostlé k�oviny a stromy. 

 Jsou již vybudovány p�ípojky inženýrských sítí. Je z�ízena vodovodní šachta, která má 

dle návrhu v p�íloze B.8 pot�eba energií hadici o pr�m�ru 32mm, která je schopná 

dodávat vodu o objemu 1,1 l/s. Kanalizace je napojena a zavedená do bu�ky 

stavbyvedoucího a sanitární bu�ky pro zam�stnance. Elektrická energie je napojena na 

stávající trafostanici , která se nachází severozápadn� od staveništ� a vysoké nap�tí je 

vedeno pod komunikací až ke staveništi, kde je vybudovaná nová trafostanice, která 

rozvádí elektrickou energii po celém staveništi. Místa a trasy vedené od zdroj�

inženýrských sítí až po staveništ�, jsou zakreslené v p�íloze B.1 Situace ZS a dopravní 
vztahy v blízkosti staveništ�.
 Dalším z vybudovaných za�ízení staveništ�, ješt� p�ed zemními prácemi a zahájením 

vrtaných pilot, jsou stavební bu�ky, které jsou umíst�ny viz p�íloha B.1 Situace ZS a 
dopravní vztahy v blízkosti staveništ�. Celkový po�et stavebních bun�k je 6, z toho 
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jedna pro stavbyvedoucího, dv� pro zam�stnance stavby, jedna sanitární pro 

zam�stnance a dva uzamykatelné sklady na úschovu ná�adí a drobného materiálu. 

Podrobn�jší popis jednotlivých staveních bun�k je v kapitole 2.15.2 Informace o 
stavebních bu�kách. 

4.2.3. P�ipravenost stavby 

 Zkontrolují se rozm�ry stavebních jámy, rýh, patek, sklony svah� a rovinatost stavební 

jámy. 

4.3. Materiály 

4.3.1. Materiál 

 Hlavním materiálem je beton a ocelová výztuž - armokoše.  

 Beton pilot dle projektové dokumentace bude t�ídy C25/30 – XC2, max. vodní 

sou�initel w = 0,55 cement CEM II/B-S min. 300 kg/m3. P�edpokládaný objem betonu 

pro piloty je 1 335,36 m3.  

 Výztuž - arrmokoše dle projektové dokumentace je z oceli R 10505. Armokoše budou 

p�edem svázány a dovezeny ze zvolené firmy pro výztuž Ferona. Délky a pr�m�r 

armokoš� jsou podle navržené piloty. Celková délka výztuže je 1439 m a váha 137 tun. 
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Obrázek 14: Armokoše základových pilot

 Pro dostate�né krytí výztuže - armokoše pilot budou použity distan�ní kroužky, které 

se aplikují po 2 metrech délky piloty v po�tu 3 kus�. Bude použito celkem 2159 ks 

kroužk�. Které se budou upev�ovat na vodorovnou výztuž armokoše. 

Obrázek 15: Distan�ní kroužek  
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 Budou použity vyty�ovací lavi�ky z p�edchozí stavební etapy - zemní práce (hloubení 

hlavní stavební jámy, rýh a patek). 

4.3.2. Primární a sekundární doprava 

Primární doprava 

 Namíchaný beton ve zvolené betonárce Zapa beton bude p�emíst�n na staveništ�

pomocí autodomícháva�e SCHWNG STETTER C3 BASIC LINE, který má jmenovitý 

objem 10 m3. Rozsáhlejší popis najdeme v kapitole 5.2 Strojní sestava 

Výztuže pilot - armokoše budou na staveništ� dovezeny z firmy Ferona pomocí 

nákladního automobilu Scania R420 LB 6x2, který má nosnost až 40 tun. Rozsáhlejší 

popis najdeme v kapitole 5.2 Strojní sestava
Distan�ní kroužky a ostatní drobný materiál bude p�epravován osobními automobily, 

�i dodávkou.

Sekundární doprava 

 Sekundární doprava na staveništi pro betonovou sm�s bude zajišt�na pomocí 

auto�erpadla SCHWING S 55 SX. Rozsáhlejší popis je v kapitole 5.2 Strojní sestava
 Pro p�emíst�ní armokoš� do vrtu bude použita bu� samotná pilotovací souprava nebo 

pomocí v�žového je�ábu. 

 Distan�ní kroužky budou p�emíst�ny a upevn�ny na výztuž armokošu ru�n�. 

4.3.3. Skladování materiálu 

 Výztuž pilot - armokoše budou skladovány na zarovnané, odvodn�né a zpevn�né 

ploše. Budou podloženy d�ev�nými trámky tak, aby byl zabrán�n styk se skladovací 
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plochou.Distan�ní kroužky a drobný materiál bude uskladn�n v uzamykatelným 

skladovacím kontejneru MX20 viz kapitola 2.15 Bu�ky pro za�ízení staveništ�.

4.4. Pracovní podmínky 

4.4.1. Obecné podmínky procesu 

Podmínky za kterých bude p�erušena práce jsou výskyt dešt�, bou�ky nebo 

poklesu teploty pod +5°C. Maximální denní teplota je +30°C. Bude p�edem 

vybudována nájezdová rampa pod úhlem 12° 

4.4.2. Obecné pracovní podmínky 

 Za�ízení staveništ� obsahuje dv� bu�ky na p�evle�ení MB 20 a jednu stavební bu�ku 

pro hygienické ú�ely MS28. Tyto stavební bu�ky jsou popsány v kapitole 2.15 Bu�ky 
pro za�ízení staveništ�. Pracovní sm�na je navržena od pond�lí do pátku a to od 8:00 do 

16:30, což je 8 pracovních hodin a p�l hodiny p�estávka. Pracovníci budou vybavení 

vhodným oble�ením a pracovní obuví se zpevn�nou podrážkou. Dále musí mít P�ilbu, 

reflexní vestu, rukavice a další ochranné pom�cky, dle pot�eby k výkonu ur�ité práce. 

Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni s BOZP.

4.5. Pracovní postup 

4.5.1. Vyty�ení polohy vrtaných pilot 

 Vytý�ení st�ed� vrtaných pilot provede zodpov�dný geodet s dv�ma pomocníky. 

Zam��ení provede pomocí digitálního teodolitu ASTOR EDT 2. Geodet provede 

zam��ení pomocí vyty�ovacího výkresu, který bude zpracován z projektové 

dokumentace. Vyty�ení provede pomocí známého polohového a výškového bodu, který 

byl p�edán p�i p�evzetí staveništ�. Poté geodet zam��í jednotlivé rohy stavebního 
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objektu, které budou opat�eny vyty�ovacím kolíkem o rozm�rech 30 x 30 x 700 mm. Je 

nutné aby byl kolík zatlu�ený alespo� do 2/3 jeho délky, která je p�
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4.5.2. P�ipravení pilotovací soupravy 

 Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 bude na staveništ� dovezena pomocí 

podvalníku GOLDHOFER STZ-VL 5 A, který bude zap�áhnutý za taha� TATRA 

PHOENIX T158. Po p�ívozu pilotovací soupravy bude strojníkem uvedena do provozu 

a vjede do stavební jámy, kde podle vyty�ení bude vrtat jednotlivé piloty. Jednotlivé 

stroje jsou podrobn�ji popsány v kapitole 5.2 Strojní sestava. 

4.5.3. Vrtání pilot 

 Pilotovací souprava za�ne vrtat piloty v �ásti staveništ�, kde se bude nacházet blok D, 

poté bude postupovat do bloku E, následn� do bloku B1 a nakonec do nejhloub�ji 

umíst�né stavební jámy bloku B2. Umíst�ní jednotlivých pilot ve stavební jám� a 

jednotlivé pr�m�ry jsou znázorn�ny v p�íloze B.9 Postup hloubení staveních jam.
Celkový po�et vrt� pro piloty je 130 v p�ti rozdílných pr�m�r� pilot a s r�znou délkou, 

která je stanovena, dle pot�ebné únosnosti. 

 Pilota s pr�m�rem 600 mm bude v po�tu 9 ks a to v bloku E t�ikrát 6,00 m,t�ikrát 7,00 

m. V bloku D je tato pilota t�ikrát 5,00 m. Celková délka �iní 54,00 m. 

 Pilota s pr�m�rem 800 mm bude v po�tu 21 ks a to v bloku E dvakrát 6,00 m, t�ikrát 

8,00 m, p�tkrát 9,00 m a jedenáctkrát 11,00 m. Celková délka �iní 202 m. 

 Pilota s pr�m�rem 900 mm bude v po�tu 42 ks a to v boku B dev�tkrát 8,00 m, jednou 

9,00 m, t�ikrát 11,00 m, jednou 12,50 m, 13,00 m, 13,5 m, 15,00 m a t�ikrát 15,50 m. V 

bloku D je jednou 5,00 m, 9,00 m, šestnáctkrát 11,00 m a �ty�ikrát 14,00m. Celková 

délka �iní 460,5 m. 

 Pilota s pr�m�rem 1200 mm bude v po�tu 44 ks a to v bloku E je jednou 9,00 m, 

osmkrát 10,00 m, jednou 11,00 m, 12,00 m a 12,50 m. V bloku B je desetkrát 11,00 m, 

dvakrát 12,00 m, osmkrát 13,00 m, �ty�ikrát 13,50 m, p�tkrát 14,00 m, jednou 14,50 m, 

15,00 m a 16,00 m. Celková délka �iní 552 m. 
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 Pilota s pr�m�rem 1500 mm bude v po�tu 14 ks a to v bloku B je jednou 10,00 m, 

dvakrát 11,00 m, t�ikrát 11,50 m, šestkrát 12,00 m a dvakrát 16,00m. Celková délka �iní 

170,5 m. 

 Pro vývrt piloty se pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 postaví vrtacím šnekem do 

svislé polohy tak, aby byla kolmá ke st�edu vyty�ené piloty. Svislý sm�r se m��í pomoci 

vodováhy. Vrtání probíhá tak, že se vyvrtá cca na délku vrtacího šneku, který se 

povytáhne a umístí se malá �ást výpažnice. Vrtání šnekem a jeho vytahování mimo vrt s 

odstran�ním zeminy se opakuje dokud se nezavrtá celá délka výpažnice. Poté se napojí 

na zavrtanou výpažnici nová, která je upevn�ná pomocí systémových zámk�. P�i práci 

pilotovací soupravy nesmí být v dosahu stroje žádný pracovník. Vyt�žená zemina bude 

naložena kolovým nakláda�em CAT 924K na skláp�� TATRA T158 nebo nákladní 

automobil MAN TGL 12.180. Zemina bude odvezena na skládku do 10 km Brno - 

�ernovice nebo na skládku nacházející se na staveništi. 
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Obrázek 17: Vrtáni piloty 

4.5.4. Vložení a usazení armokoš�

 Po vyvrtání p�edepsané hloubky vrtu se do n�j usadí o�išt�ný (bez zeminy a dalších 

ne�istot) armokoš, který má upevn�ny na výztuži distan�ní kroužky pro zajišt�ní 

dostate�ného krytí betonové výztuže. Armokoše budou usazeny do vrtu pomocí 

pilotovací soupravy LIEBHERR 16-180 nebo v�žovým je�ábem LIEBHERR 71K. Pro 

krytí výztuže ve spodní �ásti armokoše bude dosáhnuta tak, že se pomocí d�ev�ného 

hranolu nebo ocelové ty�e armokoš provle�e v p�edepsané výšce. Po usazení armokošu 
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se musí zkontrolovat výšková poloha. Kontrolu osazení provede stavbyvedoucí a zapíše 

do stavebního deníku. 

4.5.5. Betonování vyztužených pilot 

 Ihned po vyztužení piloty armokošem bude proveden zalití betonovou sm�si, která 

bude na staveništ� dovezena autodomícháva�em SCHWNG STETTER C3 BASIC 

LINE a �erpána do nachystaného, vyztuženého vývrtu pilot auto�erpadlem SCHWING 

S 55 SX. Zalitá pilota se nehutní, zhutn�ní je provedeno samospádem. Betonáž piloty 

bude bez p�estávek. Kontrolu betonování a betonové sm�si provede stavbyvedoucí a 

provede se zápis do stavebního deníku. 

Obrázek 18: Schéma z�ízení vrtaných pilot 

4.5.6. Vytáhnutí výpažnic 

 Po vybetonování pilot betonem budou ihned vytáhnuty výpažnice z pilot. Vytáhnutí 

bude pomocí pilotovací soupravy, která bude p�ipevn�na k výpažnici a krouživým 
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pohybem bude vytahována. B�hem vytahování bude kontrola hladina betonu, která p�i 

poklesu bude dobetonovaná na požadovanou výšku. Hlava piloty bude dostate�n�

nadbetonovaná. Tím se zabrání poklesu hlavy piloty k projektované výšce. 

4.5.7. Úprava pilot a dokon�ovací práce 

 Po vytažení výpažnic a nutné technologické pauze, se hlava piloty upraví vybouráním 

nadbetonované �ásti piloty. Délka vybourání se ur�í z projektové dokumentace. Bourání 

se provede tak, aby nevzniklo poškození stávající piloty. Vy�nívající výztuž piloty se 

upraví tak, aby nedošlo k poran�ní pracovníka nap�. plastovou násadou. 

4.6. Personální obsazení 

Vyty�ení stavební jámy,rýh a patek 

Geodet     1 

Pomocní pracovníci   2 

Obsluha stroj�  

Strojník pilotovací soupravy  1 

�idi� skláp��e    5 

�idi� nákladního automobilu  1 

Strojník kolového naklada�e  1 

Pomocní pracovníci    2 

Z�ízení vyty�ovacích lavi�ek 

Tesa�     2  
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�ízení stavby  

Stavbyvedoucí   1 

Obsluha je�ábu 

Strojník je�ábu   1 

 Všichni pracovníci, musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávn�ní k vykonávání 

p�íslušné práce. Dále jsou proškoleni o BOZP v souladu se zákonem �. 309/2006 Sb. 
Požadavky na bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích. 

Pracovníci budou proškolení Na�ízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi. Po proškolení 

pracovník� provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

4.7. Stroje, ná�adí a pracovní pom�cky 

4.7.1. Stroje 

 Navrhované stroje jsou podrobn�ji popsány v kapitole 5.2 Strojní sestava. Na 

provád�ní vrtaných pilot jsou navrhnuty: 

Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 - vrtání pilot, usazení armokoš�, vytažení 

       výpažnic 

Skláp�� TATRA T158 v po�tu 5 ks - odvoz vyt�žené zeminy na skládku do 10 km 

Kolový nakláda� CAT 924K  - nakládání zeminy 

Nákladní automobil MAN TGL 12.180 - odvoz vyt�žené zeminy na staveništní skládku 

V�žový je�áb LIEBHERR 71 K - p�emis
ování armokoš�

Autodomícháva� SCHWNG STETTER C3 BASIC - dovoz betonové sm�si 

Auto�erpadlo SCHWING S 55 SX - p�esun betonové sm�si do pilot 

Podvalníku GOLDHOFER STZ-VL 5 A - doprava pilotovací soupravy 
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Taha� TATRA PHOENIX T158 - doprava pilotovací soupravy 

Digitální teodolit ASTOR EDT 2 - zam��ení hlavní stavební jámy, rýh a patek 

4.7.2. Ná�adí a pom�cky 

 V této �ásti se �eší pot�ebné ru�ní elektrické i mechanické nástroje pot�ebné pro 

provedení práce nap�. svá�e�ka, lopata, rý�, krumpá�, kladivo, m��ící pásmo, olovnice, 

vodováha, stavební kole�ko. 

4.7.3. Pom�cky BOZP 

 Tato �ást �eší nutné a doporu�ené osobní ochranné prost�edky a pom�cky pro danou 

technologickou etapu – p�ilby, reflexní vesty, od�v, pevná obuv, úvazky, ochranné brýle 

a podobn�. 

4.8. Kontrolo kvality 

Kontrola kvality se d�lí na t�i v�tve a to na kontrolu vstupní, kontrolu 

meziopera�ní a kontrolu výstupní. Tyto kontroly umožní podle stanovených odchylek 

zaru�it kvalitu provedené práce. Kontrola kvality je samostatn� zpracována v kapitole 

6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - VRTANÉ PILOTY, která se zabývá jednotlivými 

kontrolami.  

4.8.1. Kontrola vstupní 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola p�ipravenosti pracovišt�

Kontrola dodávky výztuže 

Kontrola skladování materiál�

Kontrola strojní sestavy 

Kontrola zp�sobilosti pracovníka 
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4.8.2. Kontrola meziopera�ní 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola provád�ní vrt�

Kontrola inženýrsko-geologický pr�zkum 

Kontrola pažení 

Kontrola armokoš� p�ed osazením 

Kontrola osazení armokoše 

Kontrola �erstvé betonové sm�si 

Kontrola betonáže pilot 

Kontrola ošet�ování betonu 

Kontrola úpravy piloty 

4.8.3. Výstupní kontrola 

Kontrola geometrické p�esnosti 

Kontrola pevnosti betonu 

4.9. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci - BOZP 

Zákon �. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci. A dále jeho zm�ny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.
Na�ízením vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 
Na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky a do hloubky, 
Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb.,o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí, 
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Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 
a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, 

 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci je podrobn�ji popsaná v kapitole 12.1 
Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci. Všichni pracovníci budou proškoleni a 

stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 

4.10. Ekologie - vliv na životní prost�edí, nakládání s odpady 

P�i realizaci stavby vznikají z hlediska zákon� �. 185/2001 a �. 381/2001Sb. 
odpady, 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, 
Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných 
odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup 
p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�), 

 Ekologie, vliv na životní prost�edí a nakládání s odpady je podrobn�ji popsaná v 

kapitole 13.1 Ochrana životního prost�edí.
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5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO HRUBOU SPODNÍ 

STAVBU 

5.1. Obecné informace o stavb�

5.1.1. Obecné informace o stavb� a staveništi 

Staveništ� se nachází v zastav�né �ásti obce Brno, místní �ást Líše�. Toto území bylo 

sou�ástí areálu pr�myslového závodu ZETOR.  

Realizace je situována na následujících pozemcích katastrálního území Líše� (okres 

Brno - m�sto) - 612405.  

 Pozemky, které jsou ve vlastnictví �eské televize a jsou: 

4281/4, 8572/17, 8810/1, 8811/4, 8811/10, 8808/1, 8813, 8811/8, 8812, 8821/1, 8822, 

8824, 8825, 8826. 

 Severn� od staveništ� se nachází stávající objekt u�ilišt�, západn� jsou situovány 

drobné provozovny a ubytovací za�ízení, východn� pak stávající areál fyrmy ZETOR. 

Jižn� jsou situovány sousední parcely. 

 Za�ízení staveništ� z hlediska napojení na inženýrské sít� a dopravní infrastrukturu je 

vhodné.  

 Terén staveništ� je pom�rn� rovinný s menšími terénními nerovnostmi v rámci 

sadových úprav. Z �ásti je zpevn�n komunikacemi, zpevn�nými plochami a 

p�ístupovými chodníky. Z p�evážné �ásti je zatravn�n a osázen vzrostlou zelení (stromy 

a ke�e). Uprost�ed navrhovaného staveništ� byl situován t�í-traktový administrativní 

objekt. Dva trakty ve tvaru obdélníka v podélné ose východ - západ. Kolmo na n�

v podélné ose sever - jih je situován stávající st�ední trakt, který bude zrekonstruován a 

zakomponován do nov� navrhovaného objektu studia �eské televize. Zbývající budou 

v rámci demolic odstran�ny. Konstrukce t�chto stávajících objekt� - železobetonový 

montovaný skelet s vyzdívkami cihelnými.  
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 Staveništ� bude z hlediska bezpe�nosti �ádn� oplocené tak, aby bylo odd�leno od 

stávajících okolních ploch. 

 Prostor staveništ� je ur�en ze severu komunikacemi, na které budou napojeny nov�

navrhované p�íjezdové komunikace do areálu studia �eské televize.  

 V prostoru staveništ� jsou vedeny stávající inženýrské sít�, které bude nutno p�eložit, 

nebo �ádn� p�i realizaci chránit a respektovat. 

5.2. Strojní sestava 

 Pro hrubou spodní stavbu je nezbytné navrhnout strojní sestavu, díky které je možno 

stavbu realizovat. Stroje jsou zvoleny s ohledem na blízké dostupnosti a snadné 

p�eprav� na staveništ�. Jednotlivé stroje požadují pro jejich obsluhu speciální povolení, 

které pracovníci obslužných stroj� musejí mít ve vlastnictví. Platnost t�chto povolení, 

pr�kazu a identifikaci se zapíše do stavebního deníku a potvrdí se podpisy.  

  

5.2.1. Kolové rypadlo CAT M322D 

Kolové rypadlo CAT M322D bylo navrhnuto k vykonání zemních prací, p�esn�ji pro 

výkop hlavní stavební jámy. Hlavním d�vodem pro zvolení byl jeho vyložení ramene, 

které vyhovuje pro nejhloub�ji vykopanou jámu v hloubce 6,11 m. Pro výkop hlavní 

stavební jámy je zvolena podkopová lopata s objemem 0,658 m3.  
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Obrázek 19: Kolové rypadlo CAT M322D 

Technické parametry: 

�istý výkon p�i 2 000 ot/min   123 kW / 167 k 
Provozní hmotnost    20 500 až 22 500 kg 
Objem lopaty      0,44 až 1,57 m3

Maximální dosah na op�rné rovin�  10 320 mm 
Maximální hloubkový dosah   6680 mm 
Maximální rychlost pojezdu   25 km/hod 



75 

Obrázek 20: Kolové rypadlo CAT M322D - rozm�ry rypadla a výložníku 

Tabulka 7: Rozm�ry rypadla a výložníku 

Jednodílný výložník 

Délka násady mm 2500 

1 P�epravní výška mm 3250 

2 P�epravní délka mm 9640 

3 Op�rný bod mm 3720 

4 Obrysový polom�r oto�né nástavby mm 2750 

5 Sv�tlá výška protizávaží mm 1310 

6 Výška k vršku kabiny mm 3200 

S pevným podstavcem výšky 1200 mm mm 4400 
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Obrázek 21: Kolové rypadlo CAT M322D - rozm�ry rypadla a výložníku 

Obrázek 22: Kolové rypadlo CAT M322D - pracovní dosahy 
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Tabulka 8: Pracovní dosahy 

Jednodílný výložník 

Délka násady mm 2500 

1 Výškový dosah mm 9540 

2 Výsypná výška mm 6230 

3 Hloubkový dosah mm 6070 

4 Hloubkový dosah p�i svislé st�n� mm 4780 

5 Hloubkový dosah p�i vodorovném dnu 2,5 m mm 5880 

6 Dosah mm 10 100 

7 Dosah na op�rné rovin� mm 9930 

Síly od válce lopaty (ISO 6015) kN 140 

Síly od válce násady kN 114 

Hodnoty 1 až 7 vypo�teny pro lopatu a rychloupínací za�ízení s polom�rem špi�ky 
1712 mm. Síly válc� lopaty a násady vypo�teny pro zapnutý zesílený zdvih (bez 
rychloupínacího za�ízení) a polom�r špi�ky 1511 mm. 



78 

Obrázek 23: Kolové rypadlo CAT M322D - pracovní nástroje 

1 Rýpací 
2 Rýpací pro extrémní podmínky 
3 Rýpací urovnávací 
4 P�íkopová �istící 
5 Rychloupínací za�ízení pracovních nástroj�

 Pro zvolené rypadlo CAT M322D, který bude mít podkopovou lopatu s objemem 

0,658 m3, je dle sborníku s normohodinami 1,505 Nhod/100 m3 
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5.2.2. Smykový naklada� UNC  060 s podkopovou násadou 

Smykový naklada� UNC 060 s podkopovou násadou byl navrhnut k vykonání 

zemních prací, p�esn�ji pro výkop základových pás� (rýh) a patek. Hlavním d�vodem 

pro zvolení byla jeho snadná manipulace po stavební jám� a dosta�ující požadavky na 

výkopové práce. Pro výkop rýh a patek je zvolena podkopová lopata s objemem 

0,075 m3. 

Obrázek 24: Smykový naklada� UNC 060 

Technické parametry: 

Výkon motoru     33,1 kW 
Po�et válc�     3 
Pohotovostní hmotnost   2875 kg 
Nosnost     750 kg 
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Ovládání     hydraulické 
Pneumatiky      10 - 15 
Pojezdová rychlost    12 km/hod 

Obrázek 25: Smykový naklada� UNC 060 - rozm�ry naklada�e 
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Obrázek 26: Smykový naklada� UNC 060 - rozm�ry naklada�e s podkopovou násadou 

Popis podkopové násady 

Pro hloubení kanál�, rýh a jam 
Max. �as montáže    10 min 
Objem lopaty    0,075 m3

Ší�ka lopaty    400, 300, 230 mm 
Hmotnost     710 kg 
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Obrázek 27: Smykový naklada� UNC 060 - p�ídavná za�ízení 

1 Univerzální lopata 
2 Zubová lopata 
3 Lopata na lehké hmoty 
4 Lopata s bo�ním vykláp�ním 
5 Roštová lopata 
6 Lopata DROTT 
7 Paletiza�ní vidle 
8 Vrtací za�ízení 
9 Vidle s p�idržova�em 
10 Zametací za�ízení 
11 Výkyvná radlice 
12 Drapák 
13 Fréza na asfalt 
14 Hydraulické kladivo 
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15 Výkopové za�ízení 
15a Drenážní lopaty 16 Pojezdové pásy 
17 Kyp�i�

5.2.3. Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 

Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 byla navrhnuta k vykonání zemních prací, 

p�esn�ji pro vyvrtání pilot. Hlavním d�vodem pro zvolení byl možnost vývrtu piloty do 

pr�m�ru až 1500 mm a vrtné hloubky až 34,5 m, která je dostate�ná pro naší stavbu. 

Pilotovací souprava bude vrtat piloty o pr�m�ru 600, 800, 900, 1200 a 1500 mm a do 

max. hloubky 16 m.  

Obrázek 28: Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 
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Technické parametry: 

Provozní hmotnost    52,8 t 
Maximální výkon    180 kNm 
Maximální hloubka vrtu    34,5 m 
Maximální pr�m�r vrtu   1500 mm 

Obrázek 29: Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 - rozm�ry p�i vrtání 
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Obrázek 30: Pilotovací souprava LIEBHERR 16-180 - p�epravní rozm�ry  

5.2.4. Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 

Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A je navrhnut na dopravu pilotovací soupravy 

LIEBHERR 16-180 na staveništ�. Podvalník má nosnost cca 69,5 tun, která je 

dosta�ující pro dovoz pilotovací soupravy (52,8 t). Bude napojen na taha� TATRA 

PHOENIX T158. Detailn� popsaná cesta pro dovoz pilotovací soupravy je vypracovaná 

v p�íloze B3. Situace širších dopravních vztah�. 

Obrázek 31: Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
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Technické data p�i 80 km/h: 

Celková hmotnost náv�su   95 000 kg 
Zatížení to�nice    35 000 kg 
Zatížení náprav    5 x 12 000 kg 
Pohotovostní hmotnost   cca 25 500 kg 
Nosnost cca      69 500 kg 
Ložná plocha v hlubin�   7 300 x 2750 mm 
Roztažitelný o 4 600 mm na    11 900 x 2750 mm 
Ložná výška v hlubin�   440 mm 

Obrázek 32: Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A - rozm�ry 
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Obrázek 33: Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A - napojení na taha�

5.2.5. Taha� TATRA PHOENIX T158 

Taha� TARA PHOENIX T158 je navrhnut pro napojení podvalníku GOLDHOFER 

STZ-VL 5 A a dovozu pilotovací soupravy na staveništ�. 

Obrázek 34: Taha� TARA PHOENIX T158 
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Technické parametry: 

Motor  - �istý výkon     340 kW 
  - �istý to�ivý moment   2300 Nm 
P�evodovka     16 stup�ová, mauální 
Nádrž      2 x 220 l 
Max. rychlost     65 km/h 

Rozm�ry a hmotnosti: 

Ší�ka      2 600 mm 
Délka      6 965 mm 
Výška       3 250 mm 
Sv�tlá výška     325 mm 
Provozní hmotnost    11 150 kg 
Hmotnost na p�ední nápravu   6 650 kg 
Hmotnost na zadní nápravy   2 x 2 250 kg 
Maximální p�ípustná hmotnost soupravy 80 000 kg 
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Obrázky 35: Taha� TARA PHOENIX T158 - rozm�ry  

5.2.6. Skláp�� TATRA T158 

Skláp�� TATRA T158 je navrhnut hlavn� pro p�evoz vyt�žené zeminy rypadlem 

CAT M322D, která bude odvezena na skládku vzdálenou do 10 km v Brn� - �ernovice. 

Pro maximální pracovní nasazení rypadla CAT M322D je navrhnuto 5 ks skláp���

TATRA T158. 

Obrázek 36: Skláp�� TATRA T158 



90 

Technické parametry: 

Pohon kol     6 x 6 
Motor        291 kW, 1 900 Nm/ 1 000 - 1 450 ot/min
Systém úpravy výfukových plyn�  SCR, EGR, DPF 
P�evodovka     ZF 16S EcoSplit, manuální 
Kabina     Krátká se dv�ma sedadly, s klimatizací, 
       s nezávislým topením 
Rozvor      3 440 + 1 774 mm 
Max. tech. p�ípustná hmotnost  30 000kg 
Stoupavost p�i 30 000kg   100 % 
Maximální zatížení náprav   9000 + 2 x 11 500 kg 
Max. rychlost     85 km/hod (s omezova�em rychlosti) 
Nástavby     T�ístrann� sklopná korba VS-mont,  
       s hydraulicky ovládanou bo�nicí,  
       objem 12 m3 

Obrázek 37: Skláp�� TATRA T158 - rozm�ry 
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 Pro nevyžádané stání rypadla CAT M322D p�i hloubeni hlavní stavební jámy, se 

navrhuje po�et skláp��� TATRA T158. Rypadlo p�i hloubení jámy nakládá zeminu 

p�ímo na nachystaný skláp��. Aby rypadlo pracovalo co nejefektivn�ji je vypo�teno 

5 skláp���. 

 Výpo�et po�tu skláp���: 

Objem korby pro zeminu    12  m3 

Objem korby pro zeminu s nakyp�ením (30 %) 8,4 m3

Objem lopaty rypadla     0,65 m3

Hloubení rypadla p�i objemu lopaty 0,65 m3  1,505 Nhod/100 m3

Doba naložení skláp��e    (8,4 / 100) x 1,505 � 8 minut 

Doba cesty skláp��e na skládku (cca 7 km)  14 minut 

Doba vyložení na skládku    4 minut 

Doba cesty skláp��e zp�t ze skládky   14 minut 

Doba mimo staveništ�    32 minut 

 Naložení prvního skláp��e je 8 minut, doba mimo staveništ� je 32minut, p�i pod�lení 

32 minutové prodlevy naložením rypadlem (8 min) 32 / 8 = 4. 

 Celkový po�et skláp��� se stanoví se�tením prvního naloženého skláp��e a �ty�

skláp��� 1 + 4 = 5 ks skláp��� TATRA T158 

5.2.7. Nákladní automobil MAN TGL 12.180 4x2 

Nákladní automobil MAN TGL 12.180 je navrhnut hlavn� pro p�evoz vyt�žené 

zeminy smykovým naklada�em UNC 060 s podkopovou násadou, která bude odvezena 

na staveništní skládku vyzna�enou v p�íloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti 
staveništ�. Nákladní automobil bude p�epravovat zeminu v navrhnutým kontejneru o 
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objemu 3 m3, který bude spušt�n do hlavní stavební jámy pomocí v�žového je�ábu 

LIEBHERR 71K.

Obrázek 38: Nákladní automobil MAN TGL 12.180  

Technické parametry: 

Motor - výkon      132 kW 
Nápravy     4 x 2 
P�evodovka     6 stup��, manuální 

Technické parametry: 

Celková hmotnost    11 990 kg 
Provozní hmotnost    4 735 kg 
Užite�ná hmotnost    7 255 kg 
Celkové rozm�ry (d x š x v)   6040 x 2310 x 2620 mm 
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Rozvor      3600 mm 
Objem nádrže     150 l 

Obrázek 39: Nákladní automobil MAN TGL 12.180 - rozm�ry 

5.2.8. Kolový naklada� CAT 924K 

Kolový naklada� CAT 924K byl navrhnut k vykonání zemních prací, p�esn�ji pro 

náklad zeminy od pilotovací soupravy LIEBHERR 16-180 a pro dovoz materiálu po 

staveništi. Naklada� je vybaven lopatou a paletovými vidlemi.  

Obrázek 40: Kolový naklada� CAT 924K 
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Technické parametry: 

Maximální výkon motoru   109 kW / 148 k 
Objem lopaty      1,9 - 5 m3

Ztížení p�i p�evracení p�i plném zato�ením 7 419 kg 
Provozní hmotnost    12 868 kg 

Obrázek 41: Kolový naklada� CAT 924K - rozm�ry 

Tabulka 9: Rozm�ry naklada�e s lopatou 

CAT 924K - vysoký zdvih 

1Výška: od zem� ke kabin� mm 3340 

2 Výška: od zem� k majá�ku mm 3669 

3 Výška: od zem� ke st�edu nápravy mm 685 

4 Výška: sv�tlá výška mm 400 

5 Délka: celková mm 8093 

6 Délka: od zadní nápravy k nárazníku mm 1986 

7 Délka: od záv�su k p�ední náprav� mm 1500 
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8 Délka: rozvor mm 3000 

9 Sv�tlá výška: lopata v úhlu 45° mm 3378 

10 Sv�tlá výška: výška nakládaní mm 3550 

11 Sv�tlá výška: lopata vodorovn� mm 4073 

12 Výška: �ep lopaty mm 4400 

13 Výška: celková  mm 5569 

14 Dosah: lopata v úhlu 45° mm 1261 

15 Výška p�evážení: �ep lopaty mm 649 

16 Hloubkový dosah mm 135 

17 Ší�ka: lopata mm 2550 

18 Ší�ka st�ed b�houn� mm 1930 

19 Polom�r otá�ení: p�es lopatu mm 6234 

20 Ší�ka: p�es pneumatiky  2540 

21 Polom�r otá�ení: vn�jší strana pneumatik  5402 

22 Polom�r otá�ení: vnit�ní strana pneumatik mm 2851 

23 Úhel zaklopení p�i plném zdvihu ° 51 

24 Úhel vyklopení p�i plném zdvihu ° 49 

25 Úhel zaklopení p�i p�evážení ° 49 

26 Úhel nájezdu zadní �ásti stroje ° 33 

27 Úhel nato�ení kloubového spoje ° 40 

kg 13166 
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5.2.9. V�žový je�áb LIEBHERR 71K 

Jedná se o samostavitelný v�žový je�áb LIEBHERR 71K, který je navrhnut pro 

dopravu výztuží hrubé spodní stavby a drobného materiálu. Je�áb bude sloužit po 

dokon�ení hrubé spodní stavby k pokra�ování navazujících stavebních etap. 

Obrázek 42: V�žový je�áb LIEBHERR 71K 
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Obrázek 43: V�žový je�áb LIEBHERR 71K - rozm�ry a nosnost na konci 

Technické parametry: 

Max. vyložení       45 m 
Max. výška zdvihu    53 m 
Max. nosnost     6000 kg 
Max. nosnost na konci vyložení  1200 kg 
Výkon p�i otá�ení     5,0 kW 
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Výkon p�i pojezdu ko�ky    2,8 kW 
P�íkon      400 V 
Váha konstrukce    16 500 kg 

Obrázek 44: V�žový je�áb LIEBHERR 71K - montážní schéma 

Obrázek 45: V�žový je�áb LIEBHERR 71K - nosnost v ur�ité vzdálenosti 
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Obrázek 46: V�žový je�áb LIEBHERR 71K - rozm�ry p�i p�evozu 

Posouzení únosnosti je�ábu na nejt�žší a nejvzdálen�jší b�emeno je zahrnuto v p�íloze 

B.2 Pr�kaz je�áb�  

5.2.10. Autoje�áb LIEBHERR LTM 1040 

Autoje�áb LIEBHERR LTM 1040 je navržen pro montování panel� Spiroll a nosné, 

vodorovné, ocelové stropní konstrukce tvo�ená válcovanými profily.  
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Obrázek 47: Autoje�áb LIEBHERR LTM 1040 

Technické parametry: 

Max. nosnost       40 t / 2,7 m rádius  
Teleskop     10,5 - 35 m 
P�íhradová špi�ka    9,5 m 
Pohon      4 x 4 x 4 
Pojezdový / je�ábový motor    dieslový motor Daimler-Benz ,p�epl�ovaný 
       6-ti válec o výkonu 205 kW 
Hmotnost je�ábu    24 t 
Protiváha     5,2 t 
Max. rychlost     80 km/hod 
Stoupavost     60 % 



101 

Obrázek 48: Autoje�áb LIEBHERR LTM 1040 - rozm�ry 
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Obrázek 49: Autoje�áb LIEBHERR LTM 1040 - tabulka zatížitelnosti 

Posouzení únosnosti je�ábu na nejt�žší a nejvzdálen�jší b�emeno je zahrnuto v p�íloze 

B.2 Pr�kaz je�áb�.  

5.2.11. Autodomícháva� STETTER C3 BASIC LINE 

Autodomícháva� STETTER C3 BASIC LINE je navržen pro p�evoz betonové sm�si 

od betonárky ZAPA beton na staveništ�. Konkrétní cesta je vypracovaná v samostatné 

p�íloze B.3 Situace širších dopravních vztah�.  
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Obrázek 50: Autodomícháva� STETTER C3 BASIC LINE 

Technické parametry: 

Tabulka 10: Autodomícháva� STETTER C3 BASIC LINE - technické parametry 

Autodomíchává� STETTER C3 BASIC LINE AM 10 C 

Jmenovitý objem m3 10 

Geometrický objem l 17040 

Vodorys L 11400 

Stupe� pln�ní % 58,7 

Sklon bubnu ° 11,2 

Separátní pohon SH Typ / kW D914L06 / 86,5 

Otá�ky bubnu U / min. 14 

Hm. nástavby (FH/SH) Kg 3990 / 4620 

A - Pr�m�r bubnu mm 2300 

B - Výška násypky mm 2532 

C - Pr�jezd. výška mm 2592 
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D - Výsypná výška mm 1147 

FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ) 

Obrázek 51: Autodomícháva� STETTER C3 BASIC LINE - rozm�ry 

5.2.12. Auto�erpadlo SCHWING S 55 SX 

Auto�erpadlo SCHWING S 55 SX je navrhnut pro p�epravu betonové sm�si na 

staveništi od autodomícháva�e STETTER C3 BASIC LINE až po ur�ené konstrukce, 

jako jsou piloty, základové pásy, patky, desky, nadzákladové zdi, výpl� ztraceného 

bedn�ní a stropní deska. Místo kde bude autodomícháva� stát p�i �erpání betonové 

sm�si je ur�en v p�íloze B.1 Situace ZS a dopravní vztahy v blízkosti staveništ�. 

Obrázek 52: Auto�erpadlo SCHWING S 55 SX 
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Technické parametry: 

Tabulka 11: Auto�erpadlo SCHWING S 55 SX - technické parametry 

Auto�erpadlo SCHWING S 55 SX 

Vertikální dosah m 54,5 

Horizontální dosah m 50,7 

Skládání výložníku - RZ 

Po�et ramen - 5 

Dopravní potrubí - DN 125 / DN 112 

Délka koncové hadice m 3 

Pracovní rádius oto�e ° 380 

Systém zapatkování - SX 

Zapatkování podp�r - p�ední m 8,90 

Zapatkování podp�r - zadní m 10,34 

Dopravní válec mm 250 x 2500 

Pohon l/min 636 

Max. tlak betonu bar 85 

Dopravované množství  m3/h 163 
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Obrázek 53: Auto�erpadlo SCHWING S 55 SX - rom�ry  

Obrázek 54: Auto�erpadlo SCHWING S 55 SX - dosah ze jihozápadní strany 
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Obrázek 55: Auto�erpadlo SCHWING S 55 SX - dosah ze severozápadní strany 

5.2.13. Digitální teodolit ASTOR EDT 2 

Digitální teodolit ASTOR EDT 2 slouží pro zam��ení a vyty�ení hlavní stavební jámy, 

rýh, patek a pilot.  
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Obrázek 56: Digitální teodolit ASTOR EDT 2 

Technické parametry: 

Dalekohled 

Délka      155 mm 
Obraz      Vzp�ímený 
Pr�m�r objektivu    45 mm 
Zv�tšení     30x  
Zorné pole     1° 30´ 
Min. Zaost�ení    1,3m 
�

M��ení úhl�

P�esnost     5 cc 
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Doba m��ení     mén� než 0,1 s 
Pr�m�r kruhu     78 mm 

Kompenzátor 

Automatický     pro svislou osu ± 3´ 
  

Obraz 

Zv�tšení     4x 
Zorné pole     5° 
Min. zaost�ení     0,5 m  
P�esnost     ± 1 mm 
�

Provozní teplota    - 20°C - + 50°C 
Váha      cca 4,8 kg 
Rozm�ry     320 x 160 x 150 

5.2.14. Svá�e�ka GÜDE SG 120 A 

  Svá�e�ka GÜDE SG 120 A je ur�ena pro sva�ování výztuže hrubé spodní stavby. 

Obrázek 57: Svá�e�ka GÜDE SG 120 A 
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Technické parametry: 

P�ípojka       230 V 
Maximální p�íkon      3,2 kW 
Jmenovité nap�tí p�i chodu naprázdno   31 V 
Spínací stupn�      45 A / 90 A 
T�ída izolace       H 
Hmotnost       15,3 kg 
Frekvence       50 Hz 
Jišt�ní        16 A 
Celkové rozm�ry (d x š x v):     400 x 185 x 300 mm 

5.2.15. Úhlová bruska Black & Decker KG2000K 

Úhlová bruska Black & Decker KG2000K bude využita na zkracování výztuže. 

Obrázek 58: Úhlová bruska Black & Decker KG2000K 

Technické parametry: 

Motor s p�íkonem    2000 W 
Pr�m�r kotou�e     230 mm 



111 

Volnob�žné otá�ky      6 500 ot. / min. 

5.2.16. Úhlová pila MAKITA LS1018L 

  

 Úhlová pila MAKITA LS1018L bude využita na zkrácení d�ev�ných prvk� pro 

vytvo�ení vyty�ovacích pom�cek. 

Obrázek 59: Úhlová pila MAKITA LS1018L 

Technické parametry: 

P�íkon       1430 W  
Otá�ky naprázdno     4.300 %min-1%  
	ezný výkon p�i 90°     91x305 mm  
	ezný výkon p�i 45°     91x215 mm  
Pilový kotou� (O)     260 mm  
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Otvor pilového kotou�e (O)    30 mm  
Hmotnost      19,9 kg  
Rozm�ry (DxŠxV)     536 x 825 x 633 mm 

5.2.17. Vibra�ní p�ch Masalta MR75R - Subaru 

  

 Vibra�ní p�ch Masalta MR75R - Subaru bude využit pro zhutn�ní zeminy nebo 

základového polštá�e ze št�rkopísku. 

.

Obrázek 60: Vibra�ní p�ch Masalta MR75R - Subaru 

Technické parametry: 

Hmotnost      75 kg  
Objem nádrže     2,8 l 
Výkon motoru     3 kW 
Odst�edivá síla    14 kN 
Frekvence úderu    12 Hz 
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Rozm�ry (d x š x v)    430 x 760 x 1020 mm 
Rozm�ry hutnící desky (š x d)   330 x 285 mm 

5.2.18. Vibra�ní deska Lumag RP 160GX270 

 Vibra�ní deska Lumag RP 160GX270 bude využita na zhutn�ní zeminy a základového 

polštá�e ze št�rkopísku.  

Obrázek 61: Vibra�ní deska Lumag RP 160GX270 

Technické parametry: 

Benzínový motor Honda GX270   270 cm3

Výkon motoru      6 kW 
Délka desky      650 mm 
Ší�ka desky      500 mm 
Odst�edivá síla     30 kN 
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Max. posuv      25 m/min 
Úrove� hladiny zvuku Lwa    104 dB 
Hmotnost      158 kg 

5.2.19. Vibra�ní lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0m 

 Vibra�ní lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0 m bude využita na zhutn�ní základové 

desky a stropní desky 

.

Obrázek 62: Vibra�ní lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0 m 

Technické parametry: 

Hmotnost      20 kg 
Typ motoru     HONDA GX25 
Palivo       benzín 
Délka      3000 mm 
Zdvihový objem    25 cm3 
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5.2.20. Ponorný vibrátor Enar SPYDER PRO 70 

 Ponorný vibrtor Enar SPYDER PRO 70 bude využit na provibrování betonové sm�si 

základových patek, rýh a nadzákladových st�n. 

.

Obrázek 63: Ponorný vibrtor Enar SPYDER PRO 70

Technické parametry: 

Nap�tí      230 V 
Hmotnost     22 kg 
P�íkon      1500 W 
Hutnící výkon     40 m3/hod 
Pr�m�r      70 mm 
Délka h�ídele     5 m 
Délka hlavice     337 mm 
Délka p�ipojeného kabelu   15 m 
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5.2.21. P�íklepová vrta�ka MAKITA HP 1630 K 

 P�íklepová vrta�ka MAKITA HP 1630 K bude využita p�i vyvrtání pot�ebných otvor�. 

.

Obrázek 64: P�íklepová vrta�ka MAKITA HP 1630 K

Technické parametry: 

Silný motor      710 W 
Vrtání / vrtání s p�íklepem 
Hliníkový kryt motoru a p�evodovky 
Levý / pravý chod 
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoje�
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6. KONTROLNÍ A ZUŠEBNÍ PLÁN - VRTANÉ PILOTY 

6.1. Obecné informace o KZP 

  

 Kontrolní a zkušební plán se zabývá kontrolováním t�ch �inností, které jsou pot�eba 

pro zhotovení správn� vykonané stavební konstrukce - vrtaných pilot. P�ed vrtanými 

piloty jsou dokon�eny kompletní zemní práce, bez kterých z�ízení pilot není možný. V 

kapitole kontrolní a zkušební plán jsou popsány jednotlivé body, které jsou uvedeny již 

v tabulce. 

6.2. Vysv�tlení zkratek 

SV    Stavbyvedoucí 

TDI   Technický dozor investora 

S   Statik  

M   Mistr 

STR   Strojník  

GE   Geolog 

GD    Geodet 

SD   Stavební deník 

PD   Projektová dokumentace  

TZ   Technická zpráva  

TP   Technologický p�edpis 

SV   Statický výpo�et 

DL   Dodací listy 

K-BOZP  Koordinátor BOZP 
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6.3. Popis jednotlivých bod� kontrol 

6.3.1. Kontrola vstupní 

6.3.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontroluje se správnost a úplnost projektové dokumentace. PD je odsouhlasena 

autorizovaným projektantem a investorem. PD se kontroluje p�ed zahájením 

pilotovacích prací, kde se zkontroluje polohové body vyty�ení, stav inženýrských sítí, 

komunikace a atd. 

 Kontrolu provede stavbyvedoucí vizuáln� a provede zápis do stavebního deníku. 

6.3.1.2 Kontrola p�ipravenosti pracovišt�
 Kontroluje se oplocení staveništ�, rozm�r� a polohy skladovacích ploch, kontrola 

rozm�r� a výšky výkopu, sklony výkop� 2:1 nebo 1:1, nájezdové rampy s max. 

sklonem 12°. Kontroluje se podle shody s PD. Odchylka pro výšku stavební jámy je 

± 40 mm. Kontrola p�íjezdové cesty pro dopravu autodomícháva��, nákladních 

automobil� a pilotovací soupravy. 

 Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do SD. 

6.3.1.3 Kontrola dodávky výztuže 
 Kontroluje se po�et dodané výztuže - armokoš� s PD a technologického p�edpisu. 

Kontroluje se stav dodané výztuže. Kontrola zda jde o správný druh a pevnost oceli, 

svárové spoje, délka  a �istoty výztuže. 

 U pažnic bude kontrola po�tu, rozm�ry, �istota a nepoškození. Zkontroluje se s 

dodacími listy objednávky. Kontroluje se koroze, zámky a pr�m�r pažnic. 

 Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do SD a založení dodacích list�. 
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6.3.1.4 Kontrola skladování materiál�
 Skladování výztuže bude na zpevn�né, zarovnané a odvodn�né ploše. Výztuž bude 

podkládána tak, aby se nemohla deformovat. Armokoše budou ozna�eny štítkem aby 

mohly být jednoduše identifikovány. Na štítku bude �itelný popis typu, váhy a 

množství. Vkládání výztuže do vrtu bude bez ne�istot a rzi. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do SD 

6.3.1.5 Kontrola strojní sestavy 
  Bude provedena kontrola technických list� a servisní knížky p�íslušných stroj�. 

Zkontroluje se pr�kaz strojníka pro vrtné soupravy, rypadla �i naklada�e. Zkontroluje se 

technický stav stroje a jestli nejsou mechanicky poškozené. Po ukon�ení stavebních 

prací jsou stroje umíst�ny na ur�eném míst�, kde budou ve stabilní poloze a �ádn�

zabrzd�né. Je z�ízena nádoba na zachytání olej� a jiných kapalin. 

 Kontrolu provede mistr a provede zápis do SD. 

6.3.1.6 Kontrola zp�sobilosti pracovníka 
 Kontroluje se zp�sobilost pracovníka pro vykonávání ur�ité práce. Pracovníci p�edloží 

platný pr�kazy, certifikáty a jiné dokumenty, pro oprávn�ní k vykonávání 

specializované práce. Zkontroluje se obeznámení pracovníku s BOZP. 

 Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr a bude zapsána do SD. 

6.3.2. Kontrola meziopera�ní 

6.3.2.1  Kontrola vyty�ení pilot 
 Ješt� p�ed samotným zahájením vrtaných pilot bude zkontrolováno jejich vyty�ení dle 

PD. Piloty budou vyty�eny pomocí d�ev�ných vyty�ovacích lavi�ek, které jsou popsány 

v kapitole 3.1 Technologický p�edpis vrtané piloty. Nejmenší dovolená osová 

vzdálenost u pilot je 1,5 d a minimáln� d + 0,5 m. St�edy pilot jsou vyzna�eny pomocí 

vyty�ovacího kolíku. 
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Polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání : 
e � emas = 0,10 m Vrtané piloty s D nebo W � 1,0 m 
e � emas = 0,10 x D Vrtané piloty 1,0 m < D nebo W � 1,5 m 
e � emas = 0,15 m Vrtané piloty s D nebo W > 1,5  m 

 Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD. 

6.3.2.2 Kontrola klimatických podmínek 
 Vrtání pilot se nem�že provád�t do zmrzlé zeminy. Betonáž pilot se m�že provád�t, 

pokud teplota neklesne v pr�m�ru pod 5°C. Pokud klesne pod zmín�nou teplotu, bude 

pot�eba speciální opat�ení. Teplotní pr�m�r je ze 4 nam��ených hodnot v pr�b�hu dne. 

Pro betonování je p�ípustná maximální teplota 30°C. 

 Kontrolu teploty a klimatických podmínek provede mistr a zapíše do SD. 

6.3.2.3 Kontrola provád�ní vrt�
 Bude se kontrolovat dodržení technologického p�edpisu a pravidel pro provád�ní 

pilotovacích vrt� dle PD. Pro pilotovací souprava a její vrtací za�ízení bude 

kontrolována svislost pomocí vodováhy, která se p�iloží k plášti motoru ve dvou na sebe 

kolmých sm�r� a to minimáln�  po odvrtání 1 m. Maximální p�ípustná odchylka od 

st�edu vrtu k PD je 0,05 x d nebo 5 % nejmenší délky vrtu. Maximální odchylka je 100 

mm. U kontroly svislého sm�ru od vodorovného je povolená odchylka od svislice max. 

2 % z délky vrtu. 

6.3.2.4 Kontrola inženýrsko-geologický pr�zkum 
 Kontroluje se složení vrstev, pevnost, uspo�ádaní i t�ída t�žitelnosti. Bude 

zkontrolována hladina podzemní vody. Kontroly se provád�jí pr�b�žn� po každé zemní 

práci.  

 Kontrolu provede mistr s geodetem a zapíší do SD všechny odlišnosti.   
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6.3.2.5 Kontrola pažení 
 Zkontroluje se správné osazení pažnice do vrtu piloty pomocí pilotovací soupravy. 

Dále se zkontrolují správné zapadnutí pažnic do sebe. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD. 

6.3.2.6 Kontrola armokoš� p�ed osazením 
 Zkontroluje se �istota armokošu. Dále bude zkontrolována pomocí štítku specifikace a 

správné p�i�azení armokoše k vrtu. 

Kontrolu provede mistr a technický dozor investora a zapíší do SD 

6.3.2.7 Kontrola osazení armokoše 
 P�i osazení armokoše bude kontrolována svislost k vrtu. Armokoš bude osazen po celé 

délce a bude zaru�ena jeho správná poloha ke st�edu piloty. Správné osazení zaru�í 

p�edepsané krytí výztuže. U kontroly polohy armokoše je p�ípustná odchylka ve 

vodorovném sm�ru ±30 mm. Horní úrove� armokoše musí mít po vybetonování rovnou 

hranu s maximální odchylkou ± 150mm. 

Kontrolu provede mistr a zapíše do SD 

6.3.2.8 Kontrola �erstvé betonové sm�si 
 Kontroluje se množství sm�si, dodací  list a hlavn� �as výroby a dodání. Kontrola 

kvality betonové sm�si prob�hne pomocí zkoušky dle �SN 12 350. Pro zkoušku se 

odebere vzorek v 1,5 násobku množství než bude vyžadována. Provede se zápis do 

odb�rového vzorku a vyhodnocení zkoušky. Záznam se zapíše do SD 

Záznam musí obsahovat: 
Identifikace vzorku 
Popis místa odb�ru vzorku 
Datum a �as odb�ru vzorku 
Jakékoliv odchylky od normového postupu odb�ru vzorku 
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Druh vzorku (souhrnný nebo lokální) 
Prohlášení odpov�dného pracovníka, že odb�r vzorku byl proveden v souladu s touto 
normou 
 Nej�ast�jšími dv� zkoušky jsou zkouška sednutí kužele a zkouška rozlitím. 

Tabulka 12: Stupe� konzistence

Obrázek 65: Zkouška sednutím kužele 
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6.3.2.9 Kontrola betonáže pilot 
 Betonáž pilot prob�hne nejpozd�ji do 8 hodin od vývrtu pilot. Budou kontrolovány 

klimatické podmínky, spot�eba a množství betonu. Dále se m��í výška hladiny betonu 

ve vrtu a výsledky se zaznamenají do požadovaného protokolu. Výška shození betonové 

sm�si do piloty je max. 1,5 m. Kontroluje se zne�išt�ní betonu zeminou a výška 

hlavy´piloty. Úrove� hladiny betonu se kontroluje p�ed i po vytažení pažnice. 

Kontrolu provede mistr a zapíše do SD 

6.3.2.10 Kontrola ošet�ování betonu 
  Po dobu min 12 hodin je uvažována hydratace betonu a je pot�eba beton vlh�it a 

ochlazovat. Doba hydratace se ur�í od klimatických podmínek a to min teploty +5°C a 

doby tuhnutí max 5 hodin. Po klesnutí teploty pod +5°C je pot�eba z�ídit vyh�ívaný stan 

nebo p�ekrytí fólií. 

Kontrolu provede mistr a zapíše do SD 

6.3.2.11 Kontrola úpravy piloty 
 Zkontroluje se �istota hlavy piloty. P�i nadbetonování hlavy piloty dojde po zatvrdnutí 

k odbouraní p�ebyte�ného betonu. 

 Odbourání se provede tak, aby hlava piloty byla zarovnaná a m�la maximální 

odchylku +0,04 m a -0,07 m od PD. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 

6.3.3. Kontrola výstupní 

6.3.3.1 Kontrola geometrické p�esnosti 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují polohy a výškové umíst�ní 

pilot. Povolená odchylka v hlav� piloty na kotevní délku dle PD je +100 mm a -50 mm. 

Ve vodorovném sm�ru je odchylka prut� max ±30 mm. St�ed piloty má být ±15 mm od 

projektovaného st�edu. 
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Tabulka 13: Hodnoty mezních odchylek (v mm) 

6.3.3.2 Kontrola pevnosti betonu 
  Provede se kontrola pevnosti betonu pomocí dvou zkoušek a to statické zat�žovací 

zkoušky a dynamické zat�žovací zkoušky. 

 Statické zat�žovací zkoušky: je provedena hydraulickými lisy a je m��eno sedání pilot. 

Do piloty jsou vhán�né po krocích zatížení, které jsou dány realiza�ním projektem 

zkoušky 

 Dynamické zat�žovací zkoušky: u zkoušky se m��í kmity, které jsou snímané v úrovni 

hlavy piloty p�i úderu b�emene. Podle frekvence a amplitudy vzniklých kmit� se 

vyhodnotí kvalita b�emene. Výsledek se zapíše do protokolu. Sednutí je max 10 mm 

(12,5 ve st�edu piloty) 

6.3.4. Použité normy 

- Zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 
- P�edpis �. 350/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které související zákony 
- Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška �. 62/20013 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb 
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- Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích 
- �SN 73 0212-3 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 3: 
Pozemní stavební objekty 
- �SN 26 9030 Manipula�ní jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpe�nou manipulaci a 
skladování 
- �SN EN 13670 Provád�ní betonových konstrukcí 
- �SN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Sva�itelná betoná�ská ocel - Všeobecn�
- �SN EN 12350 - 1, 2, 6:2009 - Zkoušení �erstvého betonu - �ást 1 - odb�r vzork�, 2 - 
zkouška sednutím, 6 - objemová hmotnost 
- �SN EN 12390 - 3:2009 Zkoušení ztvrdlého betonu - �ást 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních t�les 
- �SN EN 12504 - 2:2013 Zkoušení betonu v konstrukcích - �ást 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení pevnosti odrazovým tvrdom�rem 
- �SN EN 206:2014 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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�íslo P�edm�t kontroly Zdroj Kontrolu provede Zp�sob kontroly �etnost kontroly Zápis, výsledek Vyhov�l/nevyhov�l Kontrolu provedl Kontrolu prov��il Kontrolu p�evzal

1

P�ipravenost pracovišt�

TP, PD SV, TDI vizuáln�, m��ením jednorázov� SD

Jméno 

Datum 

Podpis

2 Rovinnost konstrukce �SN 73 0600, �SN 73 0210 SV vizuáln�, m��ením jednorázov� SD

Jméno 

Datum 

Podpis

3 �istota povrchu �SN 73 0600 SV vizuáln� jednorázov� SD

Jméno 

Datum 

Podpis

4 Kontrola prostup� PD, �SN 73 0600 SV, TDI vizuáln�, m��ením jednorázov� SD

Jméno 

Datum 

Podpis

5 Kontrola pracovník� certfikáty, pr�kazy, OOPP SV vizuáln� jednorázov� SD

Jméno 

Datum 

Podpis

6 Klimatické podmínky TP SV vizuáln�, m��ením každý den SD

Jméno 

Datum 

Podpis

7 Kontrola nástroj� SV vizuáln� každý den SD

Jméno 

Datum 

Podpis

8 Kontrola materiálu �SN EN 1850-1 SV vizuáln�, m��ením každá dodávka SD

Jméno 

Datum 

Podpis

9
Provád�ní izolace dle 

PD
PD SV, TDI vizuáln�, m��ením pr�b�žn� SD

Jméno 

Datum 

Podpis

10 Pokládání vrstev pásu TP (výrobce), �SN 73 0600 SV vizuáln�, m��ením každý spoj SD

Jméno 

Datum 

Podpis

11
H.I. v míst� dilata�ní 

spáry
PD, TP, �SN 73 0600 SV, TDI vizuáln�, m��ením pr�b�žn� SD

Jméno 

Datum 

Podpis

12
Ut�sn�ní v místech 

prostup�
TP SV, TDI vizuáln� každý protup SD

Jméno 

Datum 

Podpis

17 Kontrola spoj� �SN 73 0600 SV, TDI viz., m��., zk. každý spoj SD

Jméno 

Datum 

Podpis

18 T�snost spoj� �SN EN 1593 SV, TDI m��ení, zkoušky jednorázov� SD

Jméno 

Datum 

Podpis

19 Plocha izolace �SN 73 0600 SV, TDI vizuáln�, m��ením jednorázov� SD

Jméno 

Datum 

Podpis

V
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Kontrolní a zkušební plán pro hydroizolace
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7. KONTROLNÍ A ZUŠEBNÍ PLÁN - HYDROIZOLACE 

7.1. Obecné informace o KZP 

  

 Kontrolní a zkušební plán se zabývá kontrolováním t�ch �inností, které jsou pot�eba 

pro zhotovení správn� vykonané stavební konstrukce - hydroizolace. P�ed hydroizolací 

jsou dokon�eny kompletní základové práce, bez kterých z�ízení hydroizolace není 

možný. V kapitole kontrolní a zkušební plán se budeme zabývat popisem jednotlivých 

bod�, které jsou uvedeny již ve zmín�né tabulce. 

7.2. Vysv�tlení zkratek 

SV    Stavbyvedoucí 

TDI   Technický dozor investora 

S   Statik  

M   Mistr 

STR   Strojník  

GE   Geolog 

GD    Geodet 

SD   Stavební deník 

PD   Projektová dokumentace  

TZ   Technická zpráva  

TP   Technologický p�edpis 

SV   Statický výpo�et 

DL   Dodací listy 

K-BOZP  Koordinátor BOZP 
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7.3. Popis jednotlivých bod� kontrol 

7.3.1. Kontrola vstupní 

7.3.1.1 P�ipravenost pracovišt�
 Kontroluje se p�evzetí provedených základových konstrukcí  (pásy, patky, základová 

deska, vany). Dále se kontroluje kompletnost provedených základových konstrukcí dle 

projektové dokumentace. Je nutné, aby byl beton dostate�n� vyzrálý a zabudovalo se 

minimum vlhkosti. Kontroluje se stav svahování. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 

7.3.1.2 Rovinatost konstrukce 
 Podklad musí být rovný bez dutin, ostrých zlom�, ostrých výstupk� a vý�n�lk� a 

jakýchkoliv jiných vystupujících ostrohranných p�edm�t� schopných poškodit izolaci. 

Provádí se kontrola konstrukcí, na které bude izolace natavována. Provádí se m��ením 

dvoumetrovou latí, pod kterou m�žou být prohlubn� max. 5mm. Hloubka ostrých 

prohlubní m�že být max. 3mm a výška ostrého hrotu max. 1,5mm. Když nejsou tyto 

podmínky spln�ny, musí se povrch zarovnat. 

Obrázek 66: Rovinatost konstrukce - m��ení 2 m latí
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 Povrch musí být �istý, tj. bez mastnot, bez organických rozpoušt�del, volných ne�istot 

a podobn�. V místech mechanického kotvení musí být podklad ztvrdlý. Leží-li podklad 

konstrukce pod HPV, musí být po dobu provád�ní izolace HPV snížena min. 500mm 

pod nejnižší bod izolace. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 

7.3.1.3 Kontrola prostup�
 Vzdálenost prostup� od sebe a od svislých nebo vodorovných hran musí být 

minimáln� 300 mm, aby se izolace dala kvalitn� provést. Také je d�ležité mít prostupy 

vytažené 100-200 nad povrch. Kontroluje se, zda jsou prostupy rozmíst�ny dle PD. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 

7.3.1.4 Kontrola pracovník�
 Kontroluje se schopnost pracovník� vykonávat jim ur�ené práce (platné pr�kazy, 

certifikáty a jiné dokumenty). Pracovníci musí být seznámeni s pravidly BOZP, nosit 

ochranné pracovní pom�cky. Pracovníci nesmí být pod vlivem alkoholu a omamných 

látek (zp�sobilost). 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 

7.3.2. Kontrola meziopera�ní 

  

7.3.2.1 Klimatické podmínky 
 Provád�ní izolace je možné od teplot okolního vzduchu cca 0°C (dle výrobce), ideáln�

min. +5°C. Ideální teplota pro provád�ní hydroizolace je +20°C. P�i dešti a sn�žení je 

nutno práce p�erušit. V míst� kladení fólie se nesmí kou�it a p�ibližovat se s otev�eným 

ohn�m. Všechny podmínky jsou uvedeny v TP (dle pokyn� výrobce). 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 
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7.3.2.2 Kontrola nástroj�
 Kontroluje se zejména ho�ák k natavování asfaltových pás�, jeho technický stav a 

schopnost provád�t bezpe�n� jeho práci. Kontrola �ádného a t�sného napojení na PB 

lahev, kontrola vále�ku.  

Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 

7.3.2.3 Kontrola materiálu 
 Kontrolujeme, zda materiál je ur�en pro danou oblasti použití a zda je dodán materiál 

dle PD. Dále se kontroluje Prohlášení o vlastnostech výrobku (PoV), zda je výrobek 

ozna�en zna�kou shody CE, úplnost údaj� v technickém list� a zda je každé role (nebo 

min. každá zásilka) ozna�ena štítkem. Délka a ší�ka izolace nesmí být menší než mezní 

hodnota stanovená výrobcem.  Za chladného po�así se doporu�uje izola�ní fólie p�ed 

položením temperovat ve vyh�átých prostorách. Výrobek musí být bez zjevných vad. 

Dále se kontroluje zp�sob skladování (ur�uje výrobce). Odvodn�ná, suchá plocha, 

uzav�ené skaldy 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 

7.3.2.4 Provád�ní izolace dle PD 
 Kontroluje se, zda je izolace provád�na dle projektové dokumentace (použitý materiál, 

kladení pás�, druh spoj�, vratný spoj, zp�tný spoj, p�esah spoj� apod) 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 

7.3.2.5 Pokládání jednotlivých vrstev pásu 
 Natavení asfaltových hydroizola�ních pás� musí být provedeno vodot�sn�. Nesmí být 

u p�esah� pás� žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky apod. P�esahy pás� jsou dány 

výrobcem, když není uvedeno, tak minimální bo�ní p�esah pás� hydroizolace spodní 

stavby je 8 cm a minimální �elní p�esah je 10 cm. Kladení hydroizola�ních pás� musí 

být takové, aby se �elní spoje navzájem nescházely.

 P�esah pásu u zp�tného a vratného spoje je min. 150mm.Ukon�ení izolace se provádí 

ve výšce min. 300mm nad upraveným terénem. 
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Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do SD 

7.3.2.6 Provedení izolace v míst� dilata�ních spár 
 V míst� dilata�ní spáry se  pás nenatavuje. V p�ípadech, kdy materiál není dost 

pružný: hydroizolace z modifikovaných asfaltových pás� se v oblasti expanzních, 

posuvných a pohybových dilata�ních spár zesilují pryžovým pásem z chloroprenového 

kau�uku ší�e min. 400 mm, o tlouš�ce zpravidla mezi 4-8 mm v závislosti na o�ekávané 

velikosti vzájemných pohyb� dilata�ních celk�. Pryžový zesilující pás se vlepuje do 

asfaltové hmoty a stabilizuje asfaltovým pásem ší�e 1 m. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 

7.3.2.7 �ádné provedení ut�sn�ní v místech prostup�
 Po obvodu všech prostupujících t�les musí být vždy vytvo�eno vodot�sné spojení 

izolace s tímto t�lesem. Nesmí být net�sné a nesmí obsahovat praskliny, dutiny apod. 

 Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 

7.3.3. Kontrola výstupní 

  

7.3.3.1 Kontrola spoj�
Prohlídka se provádí po celé délce spoj�, p�i�emž se posuzuje tvar a jednotnost pr�b�hu 

svaru, zp�sob zavále�kování spoje, souosost a rovinnost hrany p�esahu s okolním 

povrchem fólie v míst� svaru, vruby a rýhy ve sva�eném spoji. Dob�e provedený spoj se 

pozná vytvo�ením housenky (asfalt), svaru u folií.  Mají-li v�tší rozsah, musí se opravit 

p�eplátováním p�ídavný (m kusem fólie. Minimální ší�ka spoje je 30mm u izolací 

natavovaných horkým vzduchem. Podéln� min 80 (100mm), p�í�ný 100 (120)mm. 

 Zkouška jehlou: provádí se pouze u fólií. Jehla se vede podél p�esahu s mírným tlakem 

mezi ob� fólie. V míst� otev�eného p�esahu se jehla zachytí a znemožní sv�j posun. 

 Kontrola ofouknutím: horkovzdušná pistole se špi�atou tryskou, vzduch 150°C, 

ofouknou se svary a v problematickém míst� se nadzvedne. 
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Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 

  

7.3.3.2  T�snost spoj�
 Kontrola p�esahu tlakovým vzduchem: u zdvojených p�esah�, do konálku ší�ky 10-

20mm se natlakuje vzduch cca 2 bary a tlak po dobu 5min nesmí poklesnout o víc jak 

5%. 

 Podtlaková zkouška zvonem: pro indikaci p�ípadných net�sností se na povrch 

hydroizolace nanáší indika�ní kapalina (obvykle roztok saponátu ve vod�). Zkouška 

t�snosti spoj� i plochy se provádí p�ikládáním pr�hledného zvonu na zkoušenou oblast 

hydroizolace. Zvon je p�ipojen hadicí k vakuovému �erpadlu s manometrem. B�hem 

zkoušky se vytvo�í uvnit� zvonu podtlak cca 0,02 MPa. Tento podtlak by m�l být 

konstantní po dobu 10 s. V míst� p�ípadných net�sností vzniknou v indika�ní kapalin�

vzduchové bubliny. Pokud se žádné bubliny p�i zkoušce netvo�í a dosažený podtlak 

uvnit� zvonu je po dobu min. 10 s konstantní, považuje se zkoušená oblast za t�snou. 

Obrázek 67: Podtlaková zkouška zvonem 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 
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7.3.3.3 Kontrola plochy izolace 
 Izolace v ploše nesmí být nijak poškozena. Vruby a povrchové rýhy jsou p�ípustné 

pouze do 10% tl. Izolace. U folie, která se skládá ze dvou r�zn� barevných vrstev, v 

p�ípad�, že na vn�jším povrchu fólie prosvítá barva fólie z vnit�ního povrchu, je nutno 

místo opravit.  Plocha izolace nesmí být zne�išt�ná. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a zapíší do SD 

7.3.4. Použité normy 

- �SN 73 0600 - Ochrana staveb protivod�. Hydroizolace 

- �SN 73 0606 - Povlakové hydroizolace 

- �SN 73 0210 - Geometrická p�esnos ve výstavb�

- �SN EN 1850-1 - Hydroizola�ní pásy a folie-Stanovení zjevných vad 

- �SN EN 1593 - Nedetruktivní zkoušení-Zkoušenít�snosti 
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8. POLOŽKOVÝ ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R 

8.1. Položkový rozpo�et s výkazem vým�r 

  

 Položkový rozpo�et s výkazem vým�r pro hrubou spodní stavbu byl vypracován v 

programu BUILDpowerS. Vypracovaný rozpo�et je v samostatné p�íloze B.4 Položkový 
rozpo�et. 
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9. �ASOVÝ PLÁN PRO HRUBOU SPODNÍ STAVBU 

9.1. �asový plán pro hrubou spodní stavbu 

   

�asový plán pro hrubou spodní stavbu byl vypracován v programu CONTEC. 

Vypracovaný �asový plán je v samostatné p�íloze B.5 �asový plán hrubé spodní stavby. 
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10. GRAF POT�EBY PRACOVNÍK�

10.1. Graf pot�eby pracovník�

   

 Po�et pracovník� pro hrubou spodní stavbu byl vypracován v programu CONTEC. 

Vypracovaný graf po�tu pracovník� je v samostatné p�íloze B.6 Graf pot�eby 
pracovník�
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11. SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH�

11.1. Základní informace 

V kapitole situace širších dopravních vztah� jsou �ešeny d�ležité body na trasách p�i 

dovozu materiálu na staveništ�. Blíže jsou popsány dopravní trasy v�tšího materiál� a 

stroj�. Konkrétn�ji se jedná p�ívoz pilotovací soupravy, betonové sm�si, bedn�ní, 

výztuže a ocelové konstrukce. Tyto trasy jsou jednotliv� popsány v p�íloze B.3 Situace 
širších dopravních vztah�.
 Staveništ� se nachází v zastav�né �ásti obce Brno – místní �ást Líše
, která byla d�íve 

sou�ástí areálu pr�myslového závodu – Zetor. P�íjezd na staveništ� je z ulice Trnkova. 

 Obrázek 68: Mapová poloha staveništ�  
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12. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

12.1. Požadavky BOZP na stavb�

 P�i realizaci stavby platí v plném rozsahu právní p�edpisy v oblasti bezpe�nosti práce platné v 

zemi dodavatele stavby a právní p�edpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. P�i vlastní 

realizaci se použijí právní p�edpisy, které upravují danou oblast p�ísn�ji. 

 V pr�b�hu výstavby se zhotovitel stavby a ostatní zhotovitelé dále �ídí požadavky bezpe�nosti 

práce obsaženými v projektové dokumentaci, v technologických postupech, v pracovních 

postupech jednotlivých prací, v návodech výrobc� a vlastními �ídícími dokumenty v oblasti 

bezpe�nosti práce. 

Základní povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 

 Zhotovitel stavby odpovídá za pln�ní svých povinností, které mu ukládají právní 

p�edpisy upravující požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví (dále jen BOZP) p�i 

provád�ní stavebních prací tj. zejména zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�,  zákon �. 309/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, NV �. 
591/2006 Sb., NV �. 362/2005 Sb. a NV �. 101/2005 Sb., NV �. 378/2001 Sb., NV �. 
361/2007 Sb.

Povinností zhotovitele stavby je spolupodílet se na zabezpe�ení bezpe�ného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prost�edí a pracovních podmínek, postupovat p�ípadn�
v dohod� s koordinátorem BOZP p�i realizaci stavby a ve spolupráci s ostatními 
zhotoviteli a jinými osobami provád�jícími práce na staveništi a �init p�íslušná 
pot�ebná opat�ení. Základní povinnosti každého zhotovitele, který bude provád�t práce 
na staveništi, v��i svým zam�stnanc�m a dalším osobám jsou vymezené zákoníkem 
práce, zejména §§ 101 až 103. D�ležité povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví 
také zákon �. 309/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; zhotovitel stavby je povinen 
dle § 16:  
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• nejpozd�ji do 8 dn� p�ed zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
Koordinátora BOZP o rizicích vznikajících p�i pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil, 
• poskytovat koordinátorovi BOZP sou�innost pot�ebnou pro pln�ní jeho úkol� po celou 
dobu svého zapojení do p�ípravy a realizace stavby, zejména mu v�as p�edávat 
informace a podklady pot�ebné pro zhotovení plánu a jeho zm�ny, brát v úvahu podn�ty 
a pokyny  koordinátora, zú�ast�ovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zú�ast�ovat se   kontrolních dn� a postupovat podle dohodnutých opat�ení, a to v 
rozsahu, zp�sobem a ve  lh�tách uvedených v plánu BOZP. 

Odpov�dnost stavebníka 

 V rámci navrhované stavby jsou napln�ny povinnosti zadavatel stavby (stanovené §§ 
14 a 15 zákona �. 309/2006 Sb.):
- ur�it pot�ebný po�et koordinátor� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 
s p�ihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náro�nosti na koordinaci ve fázi 
p�ípravy a ve fázi jeho realizace (�innosti koordinátora p�i p�íprav� díla a p�i jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou; ur�í-li zadavatel stavby více 
koordinátor�, kte�í p�sobí p�i p�íprav� nebo realizaci stavby sou�asn�, vymezí pravidla 
jejich vzájemné spolupráce). Koordinátor nem�že být totožný s osobou, která odborn�
vede realizaci stavby. 
- doru�it oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce p�íslušnému podle 
místa staveništ� nejpozd�ji do 8 dn� p�ed p�edáním staveništ� zhotoviteli; oznámení 
m�že být doru�eno v listinné nebo elektronické podob�. 
Zadavatel stavby je povinen p�edat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho �innost, v�etn� informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho v�domím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu pot�ebnou sou�innost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, pop�ípad� jiné osoby k sou�innosti s koordinátorem po celou dobu 
p�ípravy a realizace stavby. 
Bez ohledu na �innost koordinátora odpovídají zhotovitelé stavby za pln�ní svých 
povinností, které jim ukládají právní p�edpisy upravující požadavky na BOZP (tj. 
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zejména zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 309/2006 Sb., ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a provád�jící vládní na�ízení).  

Každý pracovník musí plnit na stavb� požadavky na bezpe�nost práce, mezi které 

pat�í zejména: 

• po�ínat si p�i práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovník�, dodržovat 
p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a p�edepsané pracovní postupy; 
• p�i práci vždy myslet na bezpe�nost svého jednání a nep�ece�ovat své schopnosti; 
• neuvád�t do chodu stroj nebo za�ízení, pokud se nep�esv�d�il, že tím neohrozí zdraví 
nebo život sv�j �i jiné osoby; 
• neprovád�t práce, pro n�ž není pou�en ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují 
zvláštní odbornou kvalifikaci; 
• dodržovat po�ádek na pracovištích a komunikacích na stavb�; 
• každý úraz si dát �ádn� ošet�it a ihned jej hlásit nejblíže nad�ízenému a 
koordinátorovi BOZP stavby; 
• p�i zjišt�ní nedostatk� v oblasti BOZP, které zam�stnanec nem�že sám odstranit, 
informovat o nich neodkladn� nad�ízeného; 
• používat p�i práci ochranná za�ízení a p�edepsané osobní ochranné pracovní 
prost�edky, v�etn� ochranné p�ilby a výstražné vesty; 
• dodržovat protipožární opat�ení; 
• ochra�ovat životní prost�edí. 

Pracovník�m je na stavb� zakázáno p�edevším: 

• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavb� a v pr�b�hu 
pracovní doby i mimo areál stavby; 
• odstra�ovat nebo poškozovat bezpe�nostní za�ízení, kryty, zna�ky; 
• opravovat a �istit stroje, p�ístroje a jejich sou�ásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud 
není spolehliv� zajišt�no, že se nemohou samovoln� rozb�hnout; 
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• bez v�domí nad�ízeného neopoušt�t pracovišt�. 

P�ed zahájením prací zabezpe�í zhotovitel stavby na stavb� zejména: 

• zp�sob p�ivolání rychlé léka�ské pomoci, vybavení stavby sk�í�kami první pomoci - 
lékárni�kami podle po�tu pracovník�; 
• zp�sob p�ivolání hasi��, instalaci a ozna�ení hasi�ských p�ístroj� na stavb�  
• s postupem výstavby prost�ednictvím odborn� zp�sobilé osoby v PO, za�lenit objekt do 
p�íslušné kategorie s pohledu požárního nebezpe�í; 
• ozna�ení hlavních p�ívod� elektrického proudu, vody, plynu atd.; 
• prokazatelné seznámení všech pracovník� (v�etn� pracovník� svých zhotovitel�) s 
riziky na stavb�; 
• koordinaci jednotlivých prací s ostatními ú�astníky výstavby v pr�b�hu stavby se 
zam��ením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokyn� koordinátora BOZP stavby; 
• zpracování technologického – pracovního postupu pro zemní práce, montážní práce, 
betoná�ské práce, práce související se stavební �inností apod.; 
• vymezení staveništ� (ohrazení, oplocení..) k zajišt�ní ochrany stavby, za�ízení a osob; 
• zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, používaná 
technologie nebo právní p�edpisy vyžadují. 

�innosti spojené s potenciálními nebezpe�í možného ohrožení bezpe�nosti a zdraví 
pracovník�

Na stavb� se vyskytují zejména tyto �innosti spojené s potencionálními nebezpe�ími 

ohrožení zdraví - se zvýšeným rizikem: 

• zemní práce, v�etn� výkopových prací a zajišt�ní stability výkopových rýh 

• montážní práce 

• práce ve výškách 

• manipulace s materiálem 

• úprava silnice za provozu 
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• práce se živicemi 

• práce související se stavební �inností - lepení krytin na podlahy, st�ny, stropy a jiné 

konstrukce; malí�ské a nat�ra�ské práce 

Zemní práce, v�etn� výkopových prací a zajišt�ní stability výkopových rýh 

a) p�ípravné práce 

b) požadavky na zajišt�ní bezpe�nosti p�ed zahájením zemních prací 

c) zajišt�ní výkopových prací 

P�ípravné práce 

Na základ� provedeného pr�zkumu staveništ� projektant ur�í t�ídu horniny, polohy 
inženýrských sítí nebo jiných podzemních p�ekážek a ochranná pásma elektrických, 
plynových nebo jiných nebezpe�ných vedení. Vyzna�ení všech inženýrských sítí v 
projektu musí být ov��eno a potvrzeno jejich provozovateli. Ve spolupráci s ostatními 
ú�astníky výstavby musí být zhotovitelem stanovena opat�ení a podmínky k bezpe�nému 
provedení zemních prací v technologickém postupu p�ed zahájením prací; za kontrolu 
odpovídá zhotovitel stavby. Jde zejména o stanovení zp�sobu zajišt�ní stability st�n 
výkop�, zabezpe�ení sousedních objekt� ohrožených výkopem a bezpe�nost osob v 
ohroženém prostoru. 
Požadavky na zajišt�ní bezpe�nosti p�ed zahájením zemních prací 
• ov��ení projektových údaj� o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i 
podzemních p�ekážek, 
• stanovení zp�sobu provád�ní zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s 
jejich provozovateli, 
• vyzna�ení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou 
jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kte�í budou zemní 
práce provád�t, 
• zabezpe�ení okolních objekt� a komunikací, jejichž stabilita by mohla být p�i 
provád�ní zemních prací ohrožena. 
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Zajišt�ní výkopových prací 

Výkopové práce – mohou být zahájeny teprve po vytý�ení a vyzna�ení všech 
inženýrských sítí a jiných p�ekážek pod zemí a to jak sm�rov� tak i hloubkov�.  
Svahování stavebních jam a rýh  - o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod – hl. 
cca 1,2 – 1,7) bude provád�no v pom�ru 1:0,3 m (krátkodob� vydrží i svislé). Hlubší 
výkopy déle otev�ené, musí být z bezpe�nostních d�vod� svahovány a to v pom�ru 1:1.   
V místech, kde stavební �innost neumož�uje otev�enou svahovanou stavební jámu 
s požadovaným sklonem svahu, musí být zajišt�no pažení st�n výkopu a vyzna�eny 
hranice smykového klínu. Podrobný popis jednotlivých sond a tím i druh� zemin je 
v geologickém pr�zkumu, který je sou�ástí dokumentace stavby. Kanalizace splašková a 
kanalizace deš�ová svým výkopem zasáhnou pod hladinu spodní vody. Je proto nutné 
okamžit� zajistit svahování a zp�sob �erpání v�etn� likvidace �erpané vody.  
Vstup do výkop� bude zajišt�n žeb�íkovými schody na st�nách svahované jámy. 

P�i provád�ní výkopových prací musí být zabrán�no: 
• pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvouty�ové zábradlí 1,1 m vysoké), pop�. 
vytvo�ením technické zábrany odsazené od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, 
nebo jeho zakrytím, 
• sesutí st�n výkopu, jehož stabilita se zajiš�uje pažením, které je p�edepsáno v projektu 
stavby v zastav�ném území se musí výkopy pažit od hloubky 1,3 m, v nezastav�ném 
území od hloubky 1,5 m, 
• vstupu do nezajišt�ného výkopu, 
• zat�žování okraj� výkop� zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany 
výkopu musí ponechán volný pruh minimáln� 0,5 m široký, 
• p�i práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou p�ilbu, na 
odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník pracovat 
samostatn�. 
• Výkopy u ve�ejných komunikací musí být opat�eny výstražnou dopravní zna�kou a v 
p�ípad� snížené viditelnosti �erveným sv�tlem na za�átku a konci výkopu. 
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Montážní práce  

V rámci p�ípravy stavby je zhotovitelem p�ed zahájením prací zpracován technologický 
postup pro provád�ní; za kontrolu odpovídá zhotovitel stavby. Technologický postup 
obsahuje �asový sled montážních záb�r�, podmínky nasazení a pohyb mechaniza�ních 
prost�edk�, �ešení p�ístupu pracovník� k bezpe�né montáži, v�etn� jejich ochrany 
zabezpe�ení dot�ených pracoviš�. U jednotlivých, drobných montáží posta�uje stanovení 
pracovního postupu odpov�dným pracovníkem. Montážní pracovníci musí spl�ovat 
podmínky odborné a zdravotní zp�sobilosti musí být vybaveni pot�ebnými montážními a 
bezpe�nostními p�ípravky, pom�ckami a vázacími prost�edky. 
Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílc� a prvk� dostate�n�
únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prost�edky, které 
odpovídají p�íslušným parametr�m a ustanovení technických norem a jsou pravideln�
kontrolovány. 
P�i montáži jednotlivých díl� m�že být dílec odv�šen ze záv�su až po �ádném zajišt�ní, 
po kterém budou následovat další montážní práce ke kone�nému upevn�ní a úprav� pro 
další stavební �innost. Montážní práce se p�edpokládají z montážní plošiny. P�i montáži 
st�ešního plášt� se p�edpokládá zajišt�ní proti pádu kolektivním zajišt�ním - pomocí 
vytaženým lešením po obvodu haly v�etn� zábradlí proti pádu nebo umíst�ním 
záchytného lešení p�ípadn� záchytných sítí anebo po p�edchozím odsouhlasení 
koordinátorem ve fázi realizace stavby za použití osobního zajišt�ní - pomocí kotev 
p�ipevn�ných ke konstrukci. Oky t�chto kotev bude protaženo bezpe�nostní lano, které 
bude vybaveno za�ízením pro dopnutí lana. Pro zajišt�ní proti pádu bude použito 
pohyblivého zachytáva�e pádu na poddajném zajiš�ovacím vedení. Zhotovitel musí pro 
p�ípadné použití osobního zajišt�ní zpracovat technologický postup. P�i montáži je 
nutné d�sledn� dodržovat postup montážních prací, který p�ed zahájením montáží musí 
p�edat výrobce konstrukce dodavateli stavby.  

Práce ve výškách 

Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, p�i kterém je 
ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. 
Zajišt�ní proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m a v p�ípad�, že se jedná o pracovišt�
nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpe�í ohrožení zdraví 
vždy, nezávisle na výšce. 
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Zajišt�ní proti pádu se provádí na stavb� podle charakteru práce bu� kolektivním, nebo 
osobním zajišt�ním. Kolektivní zajišt�ní je zabezpe�eno p�edevším ochranou nebo 
záchytnou konstrukcí, jako nap�. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné 
ohrazení, záchytné lešení, záchytné sít�. 
Na stavb� se používá p�ednostn� kolektivní zajišt�ní. V p�ípad� kdy nelze použít 
kolektivní zajišt�ní použijí pracovníci osobní zajišt�ní. 
Prost�edky osobního zajišt�ní jsou zejména: 
• bezpe�nostní lano, 
• bezpe�nostní pás, 
• bezpe�nostní postroj, 
• samonavíjecí kladka, 
• bezpe�nostní brzda, 
• p�ípravky pro spoušt�ní a vytahování v�etn� p�íslušenství. 

Použití konkrétního osobního zajišt�ní stanoví technologický postup pop�. podle povahy 
provád�ných prací odpov�dný pracovník. 
Místo uchycení osobního zajišt�ní musí být stanoveno zhotovitelem v pracovním nebo 
technologickém postupu. V jednodušších p�ípadech je místo uchycení stanoveno 
odpov�dným pracovníkem. Prost�edky osobního zajišt�ní se kontrolují p�ed a po 
každém použití. K práci ve výškách se mohou na stavb� používat žeb�íky s maximální 
délkou 8 m. Žeb�íky musí mít p�í�le pevn� zapušt�né do postranic, nesmí se pootá�et a 
maximální vzdálenost p�í�lí je 0,33 m. Žeb�íky se svrchu nabitými p�í�lemi se nesmí 
používat. Vždy musí být žeb�ík zajišt�n proti podjetí (gumové patky, vhodná mechanická 
zajišt�ní žeb�íku, správný sklon, další osobou...). Ze žeb�ík� mohou být provád�ny na 
stavb� pouze jednoduché, fyzicky nenáro�né práce. 
Na stavb� je zakázáno vynášet po žeb�ících b�emena nad 15 kg, používat pneumatické a 
vst�elovací ná�adí, používat �et�zové pily a další podobné nebezpe�né nástroje. Na 
žeb�íku m�že pracovat pouze jediný pracovník. P�i práci na žeb�íku, p�i kterém je 
stanovišt� pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metr� se musí použít osobní ochranné 
zajišt�ní proti pádu. Místo uchycení musí být ur�eno mimo žeb�ík. 
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Žeb�íky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajiš�ovacím �etízkem, lankem nebo 
podobným zajišt�ním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být p�i 
práci nejmén� 0,5 metru od horního okraje. Kontrola žeb�íku se provádí p�i každém 
vydání ze skladu, p�ed vlastním použitím a p�i op�tovném vrácení do skladu. Poškozené 
žeb�íky vy�adit a v žádném p�ípad� nepoužívat. 
P�i práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 
Práce ve výškách v nechrán�ných prostorách musí být p�erušeny p�i: 
• bou�i, silném dešti, sn�žení a p�i tvo�ení námrazy, 
• silném v�tru, 
• dohlednosti menší než 30 m, 
• teplot� nižší než -10 stup�� C. 
O této skute�nosti se provede zápis do stavebního deníku. 

Konstrukce pro práci ve výškách (lešení)

Základní konstruk�ní požadavky na lešení: 
• Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. 
• Musí být navržena a provedena tak, aby tvo�ila prostorov� tuhý celek, zajišt�ný proti 
lokálnímu i celkovému vybo�ení nebo proti posunutí. 
• U konstrukcí pojízdných a voln� stojících lešení se jejich stabilita zajiš�uje vhodnou 
volbou rozm�r� základny v pom�ru k výšce lešení nebo použitím p�ídavné zát�že v dolní 
�ásti lešení. 
• Je-li konstrukce lešení opat�ena z vn�jší pohledové strany sí�ovinou nebo 
plachtovinou, musí být posouzena na p�sobení v�tru (zhušt�ní systému kotvení u sítí na 
dvojnásobek). 
• Pr�chozí výška mezi podlahami lešení musí být nejmén� 1,9 m a ší�ka podlahy 
nejmén� 60 cm. 
• Mezery mezi podlahovými prvky sm�jí být nejvýše 2,5 cm, výjime�n� 6 cm v místech 
svislých nosných prvk�. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. 
• Nejmenší tlouš�ka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm. 
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• Výška zábradlí je nejmén� 1,1 m a výška zarážky 15 cm. 
• Zábradlí u vnit�ních okraj� podlah se nemusí provád�t, pokud mezera mezi podlahou 
a p�ilehlou st�nou je menší než 25 cm. 
• Výstupy do jednotlivých pater lešení nesm�jí být nad sebou. Žeb�íky musí p�esahovat 
horní podlahu nejmén� o 1,1 m a otvory v podlaze, umož�ující výstup nebo sestup musí 
mít rozm�ry nejmén� 50 x 60 cm. 
• Pr�chozí výšky pro chodce pod lešením musí být minimáln� 2,1 m. 

Montáž a demontáž lešení — základní požadavky: 

• Montáž a demontáž lešení mohou provád�t pouze pracovníci, kte�í jsou odborn� a 
zdravotn� zp�sobilí a mají platnou pracovn�-léka�skou prohlídku. 
• Pro montáž, demontáž a p�emís�ování lešení musí být p�edem ur�en technologický 
postup. 
• P�i montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajišt�na stabilita a tuhost 
konstrukce lešení. 
• Demontované sou�ásti lešení se nesmí shazovat na zem. 
• Pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvlášt� ochranné p�ilby a vhodné 
prost�edky osobního zabezpe�ení (postroj, ...). 

Používání, provoz a prohlídky lešení: 

• Provoz na lešení m�že být zahájen až po jeho úplném dokon�ení, vybavení a vystrojení 
podle dokumentace. 
• P�ed zahájením provozu musí být lešení p�edáno. P�edání a p�evzetí se uskute��uje 
odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku nebo 
samostatným záznamem. 
• Lešení se smí používat pouze k ú�el�m, pro které bylo projektováno, p�edáno a 
p�evzato do používání. 
• Konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpe�n� plnit funkci, 
pro kterou byly z�ízeny. 
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• Konstrukce lešení musí být každý m�síc odborn� prohlédnuta. Tento termín se 
zkracuje na 14 dn� u lešení speciálních (pojízdná, zav�šená) nebo u lešení vystavených 
ú�ink�m okolí (vibrace). 

Konstrukce ke zvyšování místa práce: 

• P�i postupu prací do výšky lze úrove� místa práce a úrove� pracovišt� zvyšovat tak, 
aby pracovníci mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. 
• Za obvyklou pracovní výšku se považuje u t�žkých prací (zd�ní z tvárnic, cihel, práce s 
t�žkým ná�adím..), práce do výšky 1,5 m. 
• Ostatní leh�í práce (natírání, omítání, obkládání....) do výšky 2 m. 
• Ke zvyšování místa práce nebo výstupu na n� se nesmí používat labilní p�edm�ty a 
p�edm�ty ur�ené k jinému použití (bedny od nápoj�, sudy, v�dra....). 

Manipulace s materiálem 

Plochy ur�ené ke skladování materiálu si ur�í zhotovitel stavby dle konkrétního postupu 
prací v souladu s projektantem zpracovanou projektovou dokumentací tak, aby byly v co 
nejvyšší mí�e vylou�eny možnosti úrazu p�i manipulaci s materiálem. Sou�asn� musí být 
materiál skladován takovým zp�sobem, aby byla zajišt�na možnost pr�jezdu hasi�ských 
vozidel a vozidel léka�ské služby. 
Plochy, skladišt� nebo i jednotlivá místa k uskladn�ní materiálu nesmí být v prostorách 
v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou b�emen do výšky, 
horizontální dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být 
odvodn�ny, upraveny pop�. zpevn�ny tak, aby se materiál dal bezpe�n� skladovat a 
snadno odebírat. P�i ru�ní manipulaci s materiálem ohrožuje bezpe�nost pracovník�: 
• ostré hrany p�epravovaného materiálu 
• vy�nívající h�ebíky 
• pásky obal�
• drsný nebo nerovný povrch materiálu 
• t�ísky 
• pád b�emen  - chybnou manipulací, 
- velkou hmotností, 
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- úchopovými možnostmi, 
- nedostate�ným manipula�ním prostorem. 

P�i manipulaci s materiálem pomoci zdvihacího za�ízení odpovídá zhotovitel stavby, že 
pracovnici provád�jící manipulaci s materiálem mají platná oprávn�ní (vaza�ský 
pr�kaz) a pracovníci obsluhující zdvihací za�ízení platný je�ábnický pr�kaz. 
P�ed po�átkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost 
zav�šení b�emena (kontrolní zdvih), vylou�it p�ítomnost pracovník� na b�emenu a v 
pásmu jeho možného pádu. 
Vaza� s obsluhou zdvihacího za�ízení ur�í jednozna�ný zp�sob dohodnuté signalizace. 
Pokyny obsluze m�že dávat pouze jeden pracovník ur�ený k manipulaci s materiálem, 
který je rozlišen od ostatních pracovník� pomocí z�etelné a nezam�nitelné úpravy 
pracovního od�vu jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysíla�kou). 
P�i manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího za�ízení vybaveni 
OOPP, které odpovídají rizik�m možného ohrožení zdraví. 

Úprava silnice za provozu  

V rámci p�ípravy stavby je zhotovitelem p�ed zahájením prací zpracován technologický 
postup pro provád�ní úpravy silnice za provozu; za kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel. 
Technologický postup obsahuje �asový sled prací, podmínky nasazení a pohyb 
mechaniza�ních prost�edk�, �ešení p�ístupu pracovník� k bezpe�né práci, v�etn� jejich 
ochrany zabezpe�ení dot�ených pracoviš�. Pracovníci musí spl�ovat podmínky odborné 
a zdravotní zp�sobilosti musí být vybaveni pot�ebnými montážními a bezpe�nostními 
p�ípravky, pom�ckami. 
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek  
Mezi tyto stroje lze za�adit: 
finišery na vozovky – finišer je pojízdný silni�ní stroj používaný pro ú�ely pokládání, 
rozprostírání, urovnávání, hutn�ní a uhlazení stavebních materiál� nap�. jednotlivých 
vrstev asfaltové sm�si, �erstvého betonu a št�rku do podkladních vrstev a na kryty 
vozovek, p�i stavb� betonových nebo živi�ných vozovek, letištních a jiných ploch; stroj 
m�že být na kolovém nebo pásovém podvozku; 
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Pro provoz t�chto stroj� platí zejména návody k používání (u nových stroj�
zpracovaných dle �l. 6 �SN EN 500-1), dále z na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – P�íloha 
2 �ásti vztahující se na stavební stroje a dle na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. 
Zhotovitel (zam�stnavatel) musí pro starší stroje vypracovat místní provozní 
bezpe�nostní p�edpisy (§ 2 písm. g) NV �. 378/2001  Sb.).  
Stroj smí obsluhovat pouze ur�ená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze 
ur�ená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provád�jící obsluhu, údržbu nebo opravy 
stroje jsou povinny dodržovat požadavky a pokyny obsažené v návodu. 

Pracovní rizika a ohrožení: 
- p�ejetí osob p�i couvání vozidel se sm�sí k finišeru, 
- rozdrcení kon�etin šnekovými rozd�lova�i, 
- p�ejetí osoby pohybujícím se finišerem, 
- pád osoby ze stroje. 
Ovlada�e k nastavování teleskopických rozši�ovacích rám� musí být konstruovány tak, 
se p�i jejich uvoln�ní se vrátily do neutrální polohy (aby je bylo nutno k dosažení 
pohybu držet). P�ístup k sekcím, ve kterých jsou umíst�ny šnekové rozd�lova�e, musí být 
vybaveny ochozy, které musí zakrývat pracovní ší�ku šnekového rozd�lova�e. Šnekové 
rozd�lova�e, které jsou umíst�ny v rozsahu ší�ky základního stroje, musí být na horní 
�ásti zakryty; nap�. rošty. Pokud jsou šnekové rozd�lova�e vysunuty p�es ší�ku 
základního stroje, musí být opat�eny alespo� ochrannými zábradlími. Teleskopické 
rozši�ovací rámy, které by v pr�b�hu provozu mohly vytvá�et rizika rozdrcení nebo 
st�ihu musí být vybaveny žlutými p�erušovanými sv�tly. 

Naložený stroj na ložné ploše vozidla se musí spolehliv� zajistit na podvozku proti 
samovolnému pohybu, pop�. i proti p�evrhnutí nebo p�evrácení. 
Údržba a opravy sm�jí být provád�ny pouze proškoleným odborným personálem v 
souladu s návodem výrobce. Obsluha m�že provád�t pouze �innosti povolené a uvedené 
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výrobcem v návodu k používání stroje. Náro�n�jší �innosti nutno zajiš�ovat u odborných 
servisních a opravárenských firem. 
Stroj smí obsluhovat pouze ur�ená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze 
ur�ená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provád�jící obsluhu, údržbu nebo opravy 
stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu. 

Za�ízení pro oh�ev živi�ných emulzí  

P�ed startem musí obsluha vyzkoušet, zda stroj nevykazuje z�etelné poškození, zda 
všechny ochranné prvky a za�ízení jsou na svém míst� a zda jsou funk�ní ovládací prvky 
osv�tlení.   
Obsluze je zakázáno procházet nebo stát pod visutou zát�ží. P�ed každým zapo�etím 
práce, po p�erušení práce se musí obsluha p�esv�d�it, zda se nenachází v nebezpe�ném 
okruhu od stroje osoby. V p�ípad� pot�eby nutno použít k upozorn�ní na zahájení práce 
se strojem varovný signál. Práce musí být okamžit� p�erušena, pokud osoby i p�es 
varovný signál neopustí nebezpe�ný prostor. Za jízdy je zakázáno nastupovat na stroj, 
používat stroj na p�epravu osob. 
Obsluha musí p�izp�sobit rychlost pracovním podmínkám. P�i snížené viditelnosti musí 
uvést do provozu osv�tlení. P�i pracovní �innosti nutno udržovat odstup od obrubník� a 
svah�. P�i práci na vozovce za nep�erušeného silni�ního provozu se musí v každém 
p�ípad� dodržovat dopravní p�edpisy.  
Stroj pokud je nutno možno odstavovat (parkovat) na rovném a pevném podkladu. P�ed 
opušt�ním stroje musí obsluha zastavit motor a vyjmout startovací klí�. Odstavený stroj 
je nutno dle pot�eby ozna�it jako p�ekážku i proti poškození.  
Dopl�ování paliva se provádí pouze p�i odstaveném motoru a plynovém ho�áku 
vyh�ívání emulze. Je zakázáno dopl�ovat palivo v uzav�eném prostoru, v blízkosti 
otev�eného ohn� a kou�it.  
P�i dopl�ování paliva musí pracovník dbát na to, aby nedošlo k rozlití paliva, vytékající 
pohonné hmoty se musí zachytit a nenechat vytéci na zem.  
P�ed každou prací na hydraulickém vedení se tuto musí odtlakovat. P�i pracích pod 
tlakem by mohlo dojít k t�žkému poškození k�že. P�i pot�ísn�ní olejem musí postižený 
vyhledat léka�skou pomoc, aby nedošlo k t�žkým infekcím.  
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Hydraulický olej je nutno vypoušt�t za provozní teploty (pozor nebezpe�í pot�ísn�ní). 
Olej se musí zachytit a likvidovat zp�sobem, který neohrožuje životní prost�edí. V 
žádném p�ípad� se nesmí motor startovat p�i vypušt�ném hydraulickém oleji. Po 
skon�ení všech prací (na odtlakovaném za�ízení) se musí p�ezkoušet t�snost všech spoj�. 
Motorový olej je nutno vypoušt�t p�i provozní teplot�, pozor na nebezpe�í pot�ísn�ní a 
popálení. Olej, použitý filtr a ostatní materiály zne�išt�né olejem je nutno likvidovat 
jako nebezpe�ný odpad a ukládat jej za tímto ú�elem do ozna�ených nádob.  
Naložený stroj na ložné ploše vozidla se musí spolehliv� zajistit na podvozku proti 
samovolnému pohybu, pop�. i proti p�evrhnutí nebo p�evrácení. 
Údržba a opravy sm�jí být provád�ny pouze proškoleným odborným personálem v 
souladu s návodem výrobce. Obsluha m�že provád�t pouze �innosti povolené a uvedené 
výrobcem v návodu k používání stroje. Náro�n�jší �innosti nutno zajiš�ovat u odborných 
servisních a opravárenských firem. 
Stroj smí obsluhovat pouze ur�ená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze 
ur�ená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provád�jící obsluhu, údržbu nebo opravy 
stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu. 

Hlavní zásady o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích 

P�i stavební �innosti musí být zhotovitelem stavby a p�ípadnými ostatními zhotoviteli 
dodržovány zejména tyto zásady: 
• veškeré vjezdy na staveništ� a p�ístupy k nim, musí být ozna�eny bezpe�nostními 
dopravními zna�kami a tabulkami se zákazem vstupu na staveništ� nepovolaným 
osobám, 
• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpe�ný stav p�ístupových komunikací na 
staveništi, 
• p�i stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajišt�no dostate�né osv�tlení, 
• p�ed odevzdáním staveništ� investor (stavebník) písemn� odevzdá a zhotovitel stavby 
p�evezme vyzna�ení inženýrských sítí a jiných p�ekážek (nadzemní elektrické vedení), 
• p�ed zapo�etím zemních prací musí být odpov�dným pracovníkem zhotovitele stavby 
zajišt�no na terénu vyzna�ení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných 
p�ekážek s ur�ením druhu a hloubky t�chto sítí musí být seznámeni pracovníci, kte�í 
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budou zemní práce provád�t, toto platí i pro inženýrské sít� v blízkosti staveništ�, které 
by mohly být stavební �inností narušeny, 
p�ed zapo�etím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický postup (zejména 
upozorn�ní na provedení zemních prací, výkopových prací a zajišt�ní stability st�n 
výkopových rýh; montážních prací konstrukcí; betoná�ských prací, prací souvisejících 
se stavební �inností atd.); odpovídá zhotovitel stavby 
výkopy v zastav�ném území a na ve�ejných prostranstvích musí být zakryty nebo u 
okraje, kde hrozí nebezpe�í pádu do výkopu zajišt�ny, je-li zajišt�ní ve v�tší vzdálenosti 
než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednoty�ové zábradlí 
vysoké 1,1 m nebo nápadná p�ekážka 0,6 m vysoká, 
• výkopy p�iléhající k ve�ejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opat�eny 
výstražnou zna�kou, v noci a za snížené viditelnosti musí být ozna�eny �erveným 
výstražným sv�tlem na za�átku a konci výkopu a dále výstrahami pro nev�domé, 
• p�es výkopy hlubší než 0,5 m musí být z�ízeny bezpe�né p�echody o ší�ce nejmén� 0,75 
m (na ve�ejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednoty�ovým oboustranným 
zábradlím o výšce min. 1,1 m, p�echody nad hloubkou v�tší než 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným dvouty�ovým zábradlím o výšce 1,1 m se zarážkou, 
• pro pracovníky ve výkopu musí být z�ízen bezpe�ný sestup a výstup, 
• okraje výkopu nesmí být zat�žovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, 
• st�ny výkop� musí být zajišt�ny proti sesutí, a to nap�. pažením bok� výkop� od 
hloubky 1,3 m, v zastav�ném území a 1,5 m v nezastav�ném území, 
• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím 
montovaných stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, který 
musí obsahovat �asový sled montážních záb�r�, podmínky nasazení a pohyb 
mechaniza�ních prost�edk�, zásadní �ešení p�ístupu pracovník� ke stykovým uzl�m, 
v�etn� jejich ochrany a zabezpe�ení dot�ených pracoviš�; p�i zpracování 
technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo 
kolektivní zajišt�ní pracovník� proti pádu, 
• p�i provád�ní betoná�ských prací musí být bedn�ní t�sné, únosné a prostorov� tuhé, 
• podp�ry musí být umístn�ny tak, aby stály v ose nad sebou, 
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• bedn�ní z dílc� a bedn�ní sestav do velkoplošných panel� musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajišt�no proti pádu jeho prvk� a �ástí, 
• podp�ry musí být opat�eny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení 
zatížení, 
• p�ed zapo�etím betoná�ských prací musí být celé bedn�ní a jeho �ásti, zejména 
podp�ry, �ádn� zkontrolovány, 
• p�i odebírání dílc� ze skládky nebo dopravního prost�edku musí být dílce vždy �ádn�
zajišt�ny proti p�eklopení nebo sesutí, 
• p�i skladování materiálu musí být zajišt�n jeho bezpe�ný p�ísun a odb�r v souladu s 
postupem prací na stavb�, 
• skladovací plochy musí být urovnány, odvodn�ny, zpevn�ny a ozna�eny 
bezpe�nostními tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 
• rozmístn�ní skladovaných materiál�, ší�ka a únosnost komunikací musí odpovídat 
používané mechanizaci, 
• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajišt�na 
jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení, 
• stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací, 
• na skládce sypkých materiál� se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v 
nebezpe�né blízkosti místa odb�ru, 
• prvky a dílce pravidelných tvar� p�i skladování nebo odebírání p�i ukládání nebo 
odebírání mechaniza�ními prost�edky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud 
výrobce nebo zvláštní p�edpis nestanoví jinak, 
• upínání nebo odepínání dílc� se musí provád�t ze zem� nebo z bezpe�ných plošin nebo 
podlah tak, aby nebyly upínány ve v�tší pracovní výšce než 1,5 m, 
• jeden pracovník smí ru�n� p�enášet, nakládat nebo vykládat b�emena do 50 kg 
hmotnosti – nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV �. 523/2002 Sb., v platném 
zn�ní. 
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Shrnutí základních povinností každého zhotovitele - ú�astníka výstavby 

 vést evidenci pracovník� od jejich nástupu do práce až po opušt�ní pracovišt�, vybavit 
pracovníky na stavb� pot�ebnými osobními ochrannými pracovními prost�edky, 
 seznamovat pracovníky se zpracovaným technologickým nebo pracovním postupem a 
podle náro�nosti s rizikovosti prací s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich 
týká, 
 koordinovat požadavky bezpe�nosti práce s ostatními ú�astníky výstavby v sou�innosti 
s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o p�edání a p�evzetí staveništ�
(pracovišt�) vyhotovit zápis, s p�ijatým opat�ením seznamovat p�íslušné pracovníky, 
 p�erušit práce p�i nebezpe�í vzniku havárie nebo poruchy technického za�ízení a p�i 
zhoršení pracovních podmínek, a tuto skute�nost neprodlen� nahlásit zadavateli stavby 
 p�i provád�ní stavebních prací v mimo�ádných podmínkách ur�it pot�ebná opat�ení k 
zajišt�ní bezpe�nosti práce a seznámit s nimi p�íslušné pracovníky, 
 p�i provád�ní prací v nebezpe�ném prost�edí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi 
a koordinátorovi BOZP další OOPP a za�ízení, které jako zhotovitel stavebních prací 
nemá k dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich p�ípadné poškození a 
zamezit vstup nepovolaných osob do ohroženého prostou do doby odstran�ní zdroje 
nebezpe�í, 
 školit, ov��ovat znalosti a prakticky zau�it pracovníky k bezpe�nému provád�ni prací v 
pot�ebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpe�ným ná�adím, nástroji a 
pom�ckami, 
 zajistit bezpe�nost práce p�i zm�nách pov�trnostních nebo provozních podmínek a s 
p�ijatými opat�eními seznámit p�íslušné pracovníky, 
 zajistit ohrazení, osv�tlení staveništ�, vstupy, montážní pracovišt� a p�ístupové cesty 
ozna�it bezpe�nostními zna�kami a tabulemi, 
 na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpe�né ší�ky, podchodové výšky a 
pot�ebné výstražné zna�ky, p�echody, svodidla apod., 
 jedenkrát ro�n� provád�t u používaných žeb�ík� zkoušky stability a pevnosti, 
 p�ed zahájením výkopových prací ov��it a vyzna�it trasy podzemních vedení 
inženýrských sítí a jiných p�ekážek, 
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 p�i p�erušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, 
p�echod�, výstražných t�les apod., 
 pro práce zpracovat technologický postup a provést prokazatelné seznámení 
pracovník�, v�etn� svých ostatních zhotovitel� s tímto postupem 
 vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroj�, které obsahuji požadavky na zajišt�ní 
bezpe�nosti práce p�i jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách 
nebo návodu k obsluze, 
 p�ed nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami, které by mohly ovliv�ovat bezpe�nost práce, 
 seznamovat pracovníky se všemi zakázanými �innostmi, které mohou nastat p�i provozu 
stroje, 
 po skon�ení pracovní �innosti stroje stanovit opat�ení proti jeho zneužití nepovolanou 
osobou a proti možnosti ohrožení ve�ejného zájmu. 

Základní bezpe�nostní p�edpisy 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích; 
Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovišti s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky; 
Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí; 
Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 
a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí; 
Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních 
zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní NV �. 405/2004 Sb.; 
Na�ízení vlády �. 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a 
pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i provozování dopravy 
dopravními prost�edky; 
Na�ízení vlády �. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajišt�ní bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu; 



163 

Zákon �. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon) ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, 
Zákon �. 133/1985 Sb. o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 
Vyhláška MV �. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci); 
Vyhláška MV �. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpe�nosti p�i 
sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách; 
 Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 
Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci; 
Vyhláška MZd �. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za�azování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatel� biologických expozi�ních test�, podmínky odb�ru 
biologického materiálu pro provád�ní biologických expozi�ních test� a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými �initeli. 
�SN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení 
MP 01/99 „Adjustace dokumentace“ 
MP 05/99 „	ízení zpracování dokumentace, funkce na projektu a jejich �innost“ 
MP 09/99 „Monitorování a m��ení produkt�“ 
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13. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

13.1. Podmínky pro ochranu životného prost�edí p�i výstavb�

Zabezpe�ení výstavby z hlediska pé�e o životní prost�edí si vyžádá stálou kontrolní a 

�ídící �innost pracovník� vedení stavby.  

Podle stavebního zákona �. 183/2006 Sb., je t�eba vytvo�it p�i stavb� podmínky 

odpovídající zájm�m ochrany životního prost�edí.  

Je t�eba dbát zejména na: 

- Omezení hlu�nosti na stavb�

Budou respektovány podmínky stanovené v „Oznámení zám�ru“ zpracované ve smyslu 
§ 6 zákona �. 100/2001 Sb. o posuzování vliv� na životní prost�edí s obsahem a 
rozsahem dokumentace dle p�ílohy �. 3, zákona �. 100/2001. 
Negativní vlivy b�hem výstavby budou p�sobit na provoz areálu školy (severozápadn�

od hlavního staveništ�) zvýšením hluku a exhalací z dopravy stavebního materiálu. P�i 

stavební �innosti je nutno dodržovat povolené hladiny hluku stanovené NV �. 148/2006 
Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací (hygienický limit je 65 
dB/A v dob� od 7,00 hod do 19,00 hod.). No�ní provoz na staveništi bude vylou�en.  
Pro zamezení nep�íznivých vliv� po dobu výstavby, p�edevším p�sobením hluku a 

vibrací p�i stavební �innosti budou provedena následná opat�ení: 

zhotovitel stavebních prací je povinen používat p�edevším stroje a mechanizmy 
v dobrém technickém stavu, jejichž hlu�nost nep�ekra�uje hodnoty v technickém 
osv�d�ení; 
zdroje nadm�rného hluku budou umíst�ny ve staveništi ve vzdálen�jších polohách, 
v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlu�n�ny) 
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hlu�né práce na staveništi nebudou provád�ny v ned�li, v �asných ranních a pozdních 
ve�erních hodinách. Pracovní dny v dob� od 7,00 hod do 19,00 hod. a v sobotu do 
16,00 hod.   
P�i výstavb� se po�ítá s využitím t�žkých stavebních stroj� jako buldozeru, autoje�áb�, 

naklada�e a t�žkých nákladních aut v�etn� domícháva�� betonu. Pohyb mechanizm�

bude p�evážn� po staveništi, nákladní automobily budou jezdit �áste�n� po staveništi a 

zbytek po vozovkách s živi�ným povrchem. S postupem stavebních prací se bude m�nit 

nasazení stroj� a tím i emitovaná hlu�nost. Po dokon�ení hrubé stavby se emise hluku 

výrazn� sníží, nebo� se bude pracovat p�evážn� uvnit� objektu. 

V prostoru staveništ� je možno p�edpokládat ve dnech s maximálním využitím zemních 

stroj� v�etn� dopravy výskyt následujících hladin hluku: 

Tabulka 14: P�edpokládané zdroje hluku p�i výstavb�
Zdroj hluku Hladina hluku 

LA

dB(A) 
Nákladní automobil 80 – 90 
Autoje�áb 80 – 85 
Je�áb  60 – 66  
Autodomícháva� 80 - 85 
Rýpadlo 85 - 90 
Okružní pila 97 - 107 
Rozbrušova�ka 90 - 108 
Sva�ovací agregát 75 - 80 

Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 

odborným odhadem. 

Se zahájením hrubých terénních úprav – výkop� stavební jámy se doporu�uje zajistit 

kontrolní zm��ení hladiny hluku sm�rem k objektu stávající školy (severn� od hlavního 

staveništ�). Pokud nebude spln�n povolený limit hladiny hluku bude v severní hranici 

staveništ� zrealizována staveništní ohrada v délce 80ti metr� a výšce 3 metr� (oplocení 

s protihlukovou úpravou ze strany staveništ� nap�. konstrukce z OSB desek tl. 25 mm 

s nepr�zvu�ností cca 30 dB).  

Navrhovaný vjezd do staveništ� ze severní strany bude v pr�b�hu realizace 

minimalizován tak, aby vrata nebyla pr�b�žn� otev�ená (omezení pracovní doby 
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stavebních mechanizm�, výluky v provozu stávající školy – prázdniny, �editelské volno 

apod.) 

Staveništní p�íjezd v protihlukové ohrad� je nutný p�edevším pro zemní práce (hloubení 

stavební jámy a pilotování základ�).  

Snížení prašnosti v�asným �išt�ním vozovek 

P�i výjezdu ze staveništ� budou pracovníci dbát na o�istu pojezd� nákladních a 

stavebních stroj� tj. p�ed výjezdem z hlavního staveništ� bude vybudována zpevn�ná, 

oklepová plocha pro hrubé �išt�ní stavebních mechanizm� (spodk� nákladních aut).  

P�i �innostech u kterých m�žou vznikat prašné emise, v za�ízeních v kterých se vyrábí, 

upravují, dopravují, vykládají, nakládají anebo skladují prašné látky, je pot�ebné využít 

technicky dostupné prost�edky na zamezení prašných emisí. 

za�ízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je t�eba zakapotovat, 

prašné materiály skladovat v uzav�ených silech 

v p�ípad� nutnosti zabezpe�it kropení 

       -   Zamezení zne�išt�ní ovzduší spalováním odpad� apod. 

P�i �innostech u kterých m�žou vznikat prašné emise, v za�ízeních v kterých se vyrábí, 

upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné látky, je pot�ebné využít 

technicky dostupné prost�edky na zamezení prašných emisí. 

       -  za�ízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je t�eba zakapotovat, 

       -  prašné materiály skladovat v uzav�ených silech 

       -  v p�ípad� nutnosti zabezpe�it kropení 

       -  na staveništi je nep�ípustné jakékoliv spalování odpad�

13.2. Odpady p�i stavb�

Sou�ástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že 
hlavní dodavatel stavby je zodpov�dný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 
pr�b�hu výstavby (v�etn� odpad� vznikajících �inností subdodavatel� na stavb�), v�etn�
jejich následného využití nebo odstran�ní (tato povinnost bude zapracována do smlouvy 
o provedení prací).  
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P�i realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 

s kategorizací a katalogem odpad� ve smyslu Zákona o odpadech �. 154/z dubna 2010 
Sb., kterým se m�ní Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a Vyhlášky MŽP �. 381/2001 Sb. ze dne 17. �íjna 
2001 a Vyhlášky MŽP �. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady.  
Tabulka 15: Katalog odpadu 
Katalog �íslo Druh odpadu Kat. 

odpadu 
10 13 14 odpadní beton a betonový kal O 
15 ODPADNÍ OBALY 

15 01 
Obaly(v�etn� odd�len� sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 D�ev�né obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Sm�sné obaly O 
15 01 07 Sklen�né obaly N 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�išt�né 

O 

15 02 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály 
15 02 02 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�etn�

olejových filtr� jinak blíže neur�ených), �istící 
tkaniny

N

17 STAVEBNÍ A DEMOLI�NÍ ODPADY 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihly O 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 
17 01 06 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobk� obsahující nebezpe�né látky 
N 

17 01 07 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 
06 

O 

17 02 D�evo, sklo a plasty  
17 02 01 d�evo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty  O 
17 02 04 sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�né látky 

nebo nebezpe�nými látkami zne�išt�né  
N 

17 03 Asfaltové sm�si, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 

(živi�ný kryt vozovek a zpevn�ných ploch) 
O 

17 04 Kovy (v�etn� jejich slitin) 
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17 04 05 Železo, ocel O 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
17 05  Zemina, kamení a vyt�žená hlušina 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O 
17 05 06 vyt�žená hlušina neuvedená pod �íslem 17 05 05  O 
17 06 Izola�ní materiály a stavební materiály s 

obsahem azbestu 
17 06 04 Izola�ní materiály neuvedené pod �. 170601 a 

170603
O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

�íslem 17 08 01 
O 

17 09 Jiné stavební a demoli�ní odpady  
17 09 03 jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� sm�sných 

stavebních a demoli�ních odpad�) 
N 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod 
�ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 
      

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, p�i jehož �innosti odpad vzniká. 
P�evzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého 
stavební �inností.  
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných p�edpis�. 
Zejména se jedná o likvidaci odpad� se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech �. 154/z dubna 2010 
Sb., kterým se m�ní Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a Vyhlášky MŽP �. 381/2001 Sb. ze dne 17. �íjna 
2001 a Vyhlášky MŽP �. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady.  
Dle novelizované Vyhlášky MŽP �. 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou 
dodávku, nebo první z �ady dodávek odpadu do za�ízení k nakládání s odpady vybaví 
základním popisem odpadu. K tomu zárove� doloží výsledek laboratorního rozboru 
vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou.  
Stavební su� ekologicky �istá a t�íd�ná bude v maximální mí�e na odvážena na skládku, 
kde bude recyklovaná pro další možné využití. ( do vzdálenosti cca 10 km).  
Vyt�žená ekologicky �istá zemina z výkop� a terénních úprav bude maximáln� využita 
pro zásypy a terénní úpravy území.  
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P�ebyte�né ekologicky �isté zeminy m�že dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo 
mohou být použity pro terénní úpravy v rámci m�sta, nebo jiných staveb se souhlasem 
OŽP M�stÚ.  
Z výkopových zemin a stavebních sutí budou odebírány vzorky a s materiálem bude dále 
nakládáno podle výsledk� laboratorního rozbor� t�chto vzork�. 
B�žný vybouraný materiál, zemina a stavební su� je navrženo odvážet na certifikovanou 
skládku stavební sut� dle výb�ru dodavatele.  
P�ebyte�ná zemina a sut� budou odváženy na �ízenou skládku dodavatele stavby – 
nap�., �ernovice – vzdálenost cca do 10 km, �. tel. 602595184.

Zá�ivky, papír, železo, plasty, sklo budou p�ednostn� p�edávány firmám oprávn�ným ke 
sb�ru, výkupu, p�ípadn� dalšího využití odpadu.    
Je vhodné, aby vyšší dodavatel p�i uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatel� likvidovat 
odpady vznikající p�i jeho �innosti tak, jak je výše uvedeno. 
Pokud budou p�i stavb� vznikat nebezpe�né odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit 
povolení pro nakládání s nebezpe�nými odpady, nebo doložit smluvní zajišt�ní t�chto 
�inností firmou, která toto povolení vlastní.  
P�i p�edání stavby p�edloží dodavatel stavby doklady o zp�sobu likvidace odpad�
(doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 
Veškerý odpad bude �ádn� t�íd�n. �ást odpadu je možno zp�tn� využít k dalšímu 
zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveništ�. Manipulaci 
a likvidaci odpad� m�že provád�t pouze oprávn�ná firma ve smyslu platného zákona o 
odpadech a p�íslušných vyhlášek.  
P�edpokládaný zp�sob zneškodn�ní odpad� odbornou firmou znamená, že p�vodce 
odpadu se bude �ídit p�íslušnými ustanoveními Zákona o odpadech �. 185/2001 Sb., ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� a odpady odevzdá odborným firmám resp. organizacím, které 
vlastní platné oprávn�ní na nakládání s uvedenými druhy odpad� a souhlas na 
provozování za�ízení na jejich další zpracování, nebo zneškod�ování podle ustanovení 
výše citovaného zákona.  
Dodavatel stavby zajistí p�ed zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, 
které zabezpe�ují likvidaci a manipulaci odpad� vybrané ve výb�rovém �ízení. 
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Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, p�i jehož �innosti odpad vzniká. 
P�evzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého 
stavební �inností.  
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných p�edpis�. 
Zejména se jedná o likvidaci odpad� se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
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ZÁV�R 

V bakalá�ské práci jsem se zabýval hrubou spodní stavbou budovy �eské televize. 

Tato stavba byla náro�n�jší, vzhledem k založení na velkoplošných, vrtných pilotách 

r�znéjo pr�m�ru. Pro technologickou etapu jsem vypracoval technologické p�edpisy pro 

zemní práce a vrtané piloty, kontrolní zkušební plány pro vrtané piloty a hydroizolaci. 

Dále jsem zpracoval, v programu BUILDpower a CONTEC, položkový rozpo�et, 

�asový plán, pot�eba pracovník�, limitky materiál�, stroj� a profesí. Pro celou etapu 

jsem zpracoval plán na ochranu a bezpe�nost p�i práci, návrh strojní sestavy, situaci 

za�ízení staveništ� a dopravné vztahy v blízkosti staveništ�, situaci širších dopravních 

vztah�, ochranu životního prost�edí a pr�kazy je�áb�. 

 Díky bakalá�ské práci jsem se nau�il pracovat již ve dvouzmín�ných programech 

BUILDpower a CONTEC. P�i vypracovávaní bakalá�ské práce jsem zjistil, že složitost 

výkopových prací v ruzných hloubkách a velikostech je náro�ná a d�ležitá �ást 

technoligické etapy. P�i špatn� vypracovaných zemních prací m�že savba ztrácen na 

kvalit� a mít trvalé následky. Stavba byla kombinovaná v technologii provád�ní. 

P�esn�ji se jednalo o monolitickou základovou desku s vybetonovanými 

nadzákladovými zdmi, na které byli uloženy ocelové válcované nosníky s trapézovým 

plechem, který sloužil jako ztracené bedn�ní a stropní monolitickou konstrukcí. 

Zajímavost byla ta, že uvnit� objektu se nachází televizní studio, které je �ešeno tzv 

metodou ,,d�m v dom�“. Což znamená, že je postavená uvnit� podsklepené �ásti nová 

obvodová ze� ze ztraceného bedn�ní, na kterou byly uloženy stropní panely Spiroll a ze 

všech stran dokonale odzvu�n�né pomocí zvukových izolací. 

 Díky bakalá�ské práci jsem mohl zjistit, jak jsou jednotlivé stavební �innosti na 

sebe vázány a bez správného plánu by docházelo ke komplikacím a finan�ních ztrátách. 

Nov� nabyté v�domosti, bych rád uplatnil p�i dalším p�sobení na škole a pozd�ji v 

zam�stnání.  
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