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U VOD 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt 

výstavby zázemí a šaten sportovního areálu ve Velkém Meziříčí v kraji Vysočina. 

Práce bude zaměřena především na hlavní stavební objekt. 

Technická zpráva stavebně technologického projektu informuje o základních 

údajích o stavbě, staveništi, okolí v místě stavby a popisuje jednotlivé stavební 

objekty. Další částí diplomové práce bude řešení dopravních tras pro zásobování 

během výstavby. Součástí této kapitoly bude také koordinační výkres širších 

vztahů. Na základě technickohospodářských ukazatelů bude vypracován časový 

a finanční plán pro všechny stavební objekty, v návaznosti na to bude vypracován 

podrobný časový plán a položkový rozpočet hlavního stavebního objektu. Dále se 

budu ve své práci zabývat studií realizace hlavních technologických etap hlavního 

stavebního objektu. Následně bude vypracována technická zpráva pro zařízení 

staveniště společně s výkresy zařízení staveniště pro jednotlivé etapy. 

V návaznosti na to bude vypracován také návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanizace, jejich časové nasazení, dále časové nasazení pracovníků a plán 

zajištění materiálových zdrojů. Podrobně bude vypracován technologický předpis 

pro provádění předstěn z pohledového betonu, ke kterému budou vypracovány 

výkresy systémového bednění. Jako další technologický předpis bude provádění 

stropních panelů Spiroll, který bude rozveden v rámci kontrolního a zkušebního 

plánu. V poslední fázi stavebně technologického projektu bude zpracován plán 

BOZP pro montážní práce s autojeřábem a hluková studie. 
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1.1 Identifikační údaje  

 
Obrázek 1 – SO 01 Zázemí a šatny – vizualizace (autor: Ing. Petr Feld) 

1.1.1 Údaje o stavbě 

• Název stavby:   Zázemí a šatny víceúčelového sportovního 

     areálu ve Velkém Meziříčí 

• Charakter stavby:  Novostavba 

• Účel stavby:   Zázemí šaten víceúčelového sportovního areálu. 

• Kraj:    Vysočina 

• Okres:    Žďár nad Sázavou 

• Parcely č.:   6403/1 a 5917/16 

• Katastrální území:  Velké Meziříčí 

• Vlastník pozemků:  Město Velké Meziříčí  

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

• Název:    Městský úřad Velké Meziříčí 

• Adresa:   Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

• Generální projektant: Ing. Petr Feld 

Hlaváčkova 13, 612 00 Brno  

• Autorizovaná osoba:  Ing. arch. Emil Navrátil 

Lacinova 5, 612 00 Brno  

ČKA č. 00742  
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1.2 Údaje o území 

Stavba se bude nacházet na pozemku p.č. 6403/1 a 5917/16 (přípojka 

vody) v k.ú. Velké Meziříčí. 

Pozemek p.č. 6403/1 v k.ú. Velké Meziříčí je v katastru nemovitostí zapsán na LV 

č.1 se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha, druh pozemku – Ostatní 

plocha, který má výměru 17 606 m2 a je ve vlastnictví města Velké Meziříčí. 

Pozemek p.č. 5917/16 v k.ú. Velké Meziříčí je určen pro uložení podzemní 

přípojky vody a je zapsán na LV č.1 se způsobem využití druh pozemku – Orná 

půda a podléhá ochraně zemědělského půdního fondu. Pozemek má výměru 

17 174 m2 a je také ve vlastnictví města Velké Meziříčí. 

Na pozemku p.č. 6403/1 určeném pro výstavbu hlavního stavebního 

objektu se nachází stávající sportovní areál zahrnující atletický běžecký ovál s 

fotbalovým hřištěm uprostřed. Na bocích se nachází prostor pro skok vysoký a 

skok o tyči, a na druhé straně prostor pro vrh koulí. Na jižní straně plochy se 

nachází prostor pro skok do dálky a tři samostatně oplocená hřiště, dvě pro 

odbíjenou a jedno pro basketball. Hlavní stavební objekt bude situován v místě 

zmíněných dvou hřišť na odbíjenou, která budou v rámci stavebního objektu (SO 

03 – Příprava území) odstraněna. 

Celý sportovní areál je oplocen plotem z drátěného pletiva. Na severní 

straně sportoviště se nachází areál základní školy Školní. Sportovní areál je 

přístupný bránou a příjezdovou komunikací napojenou na ulici Školní. Tuto 

komunikaci nebude možno využívat během výstavby kvůli zajištění provozu 

sportovního areálu. Z tohoto důvodu bude vybudovaná nová staveništní 

komunikace v zadní části nově budovaného objektu.  

Sportovní areál je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci z ulice 

Školní. Výstavba areálu byla vytvořena zářezem a násypem. V místě navržené 

stavby se nachází ulehlý zemní násyp. Na jižní straně sportovního areálu se 

nachází svah, který je zároveň hranicí pozemku.  

 
Obrázek 2 - Aktuální stav území a stavebního pozemku [39] 
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1.3 Členění na stavební objekty 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

• Zázemí a šatny    SO 01 

• Přípojka vody    SO 02 

• Příprava území    SO 03 

• Přívod NN    SO 04 

• Terénní a sadové úpravy  SO 05 

• Přípojka splaškové kanalizace  SO 06 

• Přípojka dešťové kanalizace   SO 07 

1.4 Popis stavebních objektů 

Před budováním hlavního stavebního objektu SO 01 – Zázemí a šatny budou 

odstraněna dvě stávající hřiště na odbíjenou a bude vybudována staveništní 

komunikace z důvodu odvozu demoličního odpadu. Odstranění hřišť je řešeno 

samostatně v rámci stavebního objektu SO 03 - Příprava území. 

1.4.1 SO 01 – Zázemí a Šatny     

Základní údaje o stavbě 

• Zastavěná plocha:    221 m2 

• Obestavěný prostor:    1 778 m3 

• Počet nadzemních podlaží:   2 

• Užitná plocha 1NP:    180 m2 

• Užitná plocha 2NP:    154 m2 

• Celková výška budovy:   + 6,982 m 

• Maximální půdorysné rozměry:  33,14 x 7,34 m 

Popis hlavního stavebního objektu SO 01 

Objekt SO 01 je tvořen přízemním blokem z pohledového betonu, ze severní 

strany s podstropním okenním pásem. Na jižní straně bude objekt řešen 

přístavbou, která bude opatřena obkladem z plošných cementových desek 

v modrém odstínu, s přiznanými spárami. Vstup do objektu a přístup k bufetu 

na jižní straně budou kryty markýzami. Na severní straně bude celá stěna kryta 

přesahem stropu, který bude zároveň sloužit k zakrytí sedaček sportovců a míst 

pro imobilní osoby. 

Přístup do prostoru krytého sezení v patře je navržen dvěma venkovními 

betonovými schodišti umístěnými na východní a západní straně objektu. Zakrytí 

sezení bude tvořeno segmentovými obloukovými betonovými nosníky s lehkou 
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krytinou z komůrkového kouřově zabarveného polykarbonátu. Krajní pole budou 

opatřena čirým prosklením v ocelových rámech vytvářejících ochranu proti 

bočnímu větru. Kryté sezení bude tvořeno ve čtyřech výškových úrovních 

pohledovými betonovými stupni s dřevěnými laťovými sedačkami pro cca 240 

sedících sportovců a diváků. Přístup do jednotlivých řad bude po třech 

samostatných krátkých schodištích. 

Okolní plochy kolem stavebního objektu budou tvořeny z betonové dlažby. 

Větší plocha před bufetem bude sloužit návštěvníkům jako venkovní posezení. 

Stavební objekt bude navržen v barvě šedé, modré a červené. Všechny 

konstrukce z pohledového betonu budou v přírodní šedé barvě, stejně jako výplně 

otvorů. Zastřešení objektu segmentovými oblouky a obklad přístavby na jižní 

straně objektu bude modré barvy. Zábradlí a ocelové konstrukce zasklení budou 

v barvě červené. 

1.4.2 SO 02 – Přípojka vody 

Přípojka vody se napojí navrtávkou na stávající vodovod z TLT DN 200, 

který vede za jižní hranicí stavebního pozemku. Přípojka je navržena z trub PE 100 

SRD 11 PN 16 - 63 (2“) v délce 8 m. Vzhledem k tomu, že měření je do vzdálenosti 

50 m, vodoměr se umístí v chodbě do mělké vodoměrné šachty. Osazení vodoměru 

je možné v objektu do 2 m od venkovní stěny, ale jelikož tato vzdálenost 

nevyhovuje, je nutno vybudovat šachtu v podlahové konstrukci. 

Jako zdroj požární vody bude sloužit venkovní podzemní hydrant před 

východním vstupem do ZŠ v ul. Školní, který je osazen na veřejném vodovodu. 

Tento zdroj se nachází na přípojce DN 110 PVC ve vzdálenosti 142 m od středu 

navrhovaného objektu. Potřeba požární vody je podle údajů zprávy PO 6,0 l/s. 

1.4.3 SO 03 – Příprava území 

 Předmětem řešení tohoto stavebního objektu je demontáž oplocení dvou 

hřišť na odbíjenou. Jedná se o demontáž pletiva a ocelových pozinkovaných 

sloupku a branky. Sloupky jsou zabetonovány v podkladu. Pletivo bude sejmuto, 

branky demontovány, ocelové sloupky odřezány těsně nad zemí. Vše bude předáno 

investorovi k dalšímu využití. Povrch hřišť je tvořen umělým travnatým povrchem 

se vsypem. Vsyp bude z povrchu nejprve odstraněn, a umělý povrch bude 

z podkladu sejmut. Betonový podklad bude odstraněn rozrušením pneumatickým 

kladivem v celé tloušťce až na výškovou úroveň 491,00 m n.m. (úroveň původních 

HTÚ násypů) – výchozí úroveň pro výkopové práce. Materiál z demolic bude 

odvezen mimo pozemek na skládku k trvalému uložení. Před zahájením 

demoličních prací bude vybudovaná staveništní komunikace, která umožní odvoz 

demoličního materiálu na skládku. 

• Zpevněná plocha hřišť:  800,3 m2 
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1.4.4 SO 04 – Přívod NN 

Ze stávajícího vedení E-ON bude provedena přípojka na hranici pozemku, 

kde bude ukončena pojistkovou skříní v pilířku. Toto je dodávkou E-ON.  

Z pojistkové skříně bude odbočení kabelem AYKY-J 4x25 do nového 

elektroměrového rozvaděče umístěného vedle. V tomto rozvaděči bude umístěný 

hlavní jistič 40 A/3/B. Z nově budovaného rozvaděče povede přípojka dále 

do rozvaděče umístěného v hlavním objektu SO 01. Přípojka povede v zemi 

kabelem AYKY-J 4x25. V místě křížení zpevněné plochy tartanového hřiště povede 

chráničkou DN 63 a to tak, že potrubí bude minimálně 1 m přesahovat na každou 

stranu této plochy. Vlastní přípojka povede v hloubce min –0,7 m. 

1.4.5 SO 05 – Terénní a sadové úpravy 

V rámci sadových úprav bude provedeno srovnání podkladu přilehlých 

ploch ke zpevněné ploše vybudované v rámci hlavního stavebního objektu SO 01. 

Jedná se o úpravy v celkové výměře 540 m2. Ve zbylých částech bude taktéž terén 

odebrán a srovnán na uvedenou úroveň. Nový terén bude úpraven na niveletu 

491,20 m n.m. Bude upravena i plocha u chodníků a mezi zpevněnou plochou 

a rozběhovou dráhou skoku dalekého. V rámci sadových úprav bude v celé ploše 

rozprostřena ornice v tl. 200 mm. Vrstva bude srovnána, upravena vláčením 

a válením, a oseta travním semenem. Součástí dodávky bude zalévání do doby 

vyrašení včetně prvního pokosu travin. 

• Celková výměra ozelenění:   300 m2 

• Celková potřeba orniční vrstvy:  60 m3 

1.4.6 SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace 

Nová přípojka splaškové kanalizace bude napojena na stávající splaškovou 

kanalizaci DN 200 KA, která je ukončena revizní šachtou vedle stávajícího hřiště. 

Přípojka bude provedena z potrubí PVC KG DN 150 SN8. Před objektem bude 

revizní šachta DN 425. Měřící zřízení nebude instalováno. 

Při křížení ostatních vedení je nutno respektovat ČSN 73 6005 – prostorové 

uspořádání sítí. Nejmenší dovolené krytí podzemního vedení přípojky splaškové 

kanalizace je 1,00 m ve volném terénu a pod chodníky. Nejmenší dovolený sklon 

kanalizační přípojky je 2 % pro DN 150. Území nad kanalizační přípojkou v šířce 

0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné. 

Stavba přípojky se bude provádět dle ČSN 75 6101 – stokové sítě 

a kanalizační přípojky. Před započetím prací bude zajištěno vytýčení všech 

inženýrských sítí dle požadavků správců sítí. Porubí z plastu bude obsypáno 

pískem o maximální velikosti zrna 8 mm. 
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1.4.7 SO 07 – Přípojka dešťové kanalizace 

Nová přípojka dešťové kanalizace bude napojena na stávající dešťovou 

kanalizaci DN 200 PVC, která sloužila k odvodnění hřišť na odbíjenou, která budou 

odstraněna v rámci SO 03 - Příprava území. Přípojka dešťové kanalizace bude 

ukončena revizní šachtou vedle stávajícího hřiště viz. příloha P.2.01 – Koordinační 

situace širších vztahů. Přípojka bude provedena z potrubí PVC KG DN 150 SN8. 

Přípojka dešťové kanalizace ze zadní části objektu bude vedena pod objektem, kde 

se napojí na zbývající svody dešťové kanalizace. Na přípojce budou zhotoveny dvě 

revizní šachty DN 425.  

Při křížení ostatních vedení je nutno respektovat ČSN 73 6005 – prostorové 

uspořádání sítí. Nejmenší dovolené krytí podzemního vedení přípojky dešťové 

kanalizace je 1,00 ve volném terénu a pod chodníky. Nejmenší dovolený sklon 

kanalizační přípojky je 2 % pro DN 150. Území nad kanalizační přípojkou v šířce 

0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné. 

Stavba přípojky se bude provádět dle dle ČSN 75 6101 – stokové sítě 

a kanalizační přípojky. Před započetím prací bude zajištěno vytýčení všech 

inženýrských sítí dle požadavků správců sítí. Potrubí z plastu bude obsypáno 

pískem o maximální velikosti zrna 8 mm. 

1.5 Přehled provedených průzkumů a zkoušek 

Inženýrskogeologický průzkum nebyl vzhledem k náročnosti stavby 

prováděn. Při návrhu bylo využito podkladů z Geofondu české republiky, 

a to z vrtů ID 435915 a ID 435914, provedených Chemoprojektem Praha. 

Závěry IG průzkumu: 

Vrt ID 435914 hl. 4,1m úroveň 490,63 m n.m polohově situovaný 50 m 

západně od středu uvažované novostavby. 

• 0-1.00 m písek hlinitý jemnozrnný hrubozrnný slídnatý, granodiorit 

v ostrohranných úlomcích max. velikost částic 20 cm. 

• 1.00-2.50 m granodiorit silně navětralý v ostrohranných úlomcích šedá, 

písek jemnozrnný, hrubozrnný. 

• 2.50-3.50 m granodiorit silně navětralý  

• 3.50-4,1 m granodiorit navětralý 

Základové půdy jsou tvořeny únosnými málo stlačitelnými základovými 

půdami zvětralého skalního podkladu. Nad úrovní uvedeného vrtu byly v následné 

době po roce 1996 realizovány hrubé terénní úpravy – násypy vytěženou zeminou. 

po úroveň 491,00 m n.m. Tedy nad úrovní uvedeného vrtu je nutno uvažovat 

s ulehlým násypem. Podzemní voda nebyla v sondách zastižena. 
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1.6 Připojení na technickou infrastrukturu 

Způsob připojení na technickou infrastrukturu je popsán v rámci 

jednotlivých stavebních objektů v bodě 1.4 Popis stavebních objektů. 

1.7 Napojení staveniště na dopravní systém 

Stavební pozemek se nachází v okrajové části města Velké Meziříčí 

a je součástí školního areálu se sportovištěm. Z důvodu nepřerušeného provozu 

sportovního hřiště během výstavby bude vjezd na staveniště ze zadní strany 

stavebního objektu z nově budované staveništní komunikace. Tato staveništní 

komunikace bude vybudována před zahájením veškerých stavebních prací. Vjezd 

na staveniště bude zajištěn ze stávající místní komunikace města Velké Meziříčí. 

Tato komunikace slouží k propojení ulice Třebíčská a silnice II/360. Přesné 

napojení staveniště je znázorněno v příloze P.2.01. - Koordinační situace širších 

vztahů. 

Po skončení výstavby všech stavebních objektů bude staveništní 

komunikace odstraněna a plocha v místě této komunikace bude uvedena do 

původního stavu. Přístup k vybudovanému stavebnímu objektu bude po jeho 

dokončení ze strany stávajícího sportovního areálu.  

1.8 Studie realizace hlavních technologických etap 

Způsob realizace hlavních technologických etap objektu je podrobně řešen 

v kapitole 4. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

STAVEBNÍHO OBJEKTU.  

1.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během výstavby musí být dodržovány všechny platné vyhlášky a předpisy 

o bezpečnosti při práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích 

na staveništích, v aktuálním znění a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v aktuálním znění. Dodavatel 

je povinen seznámit subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce. Před vstupem 

na staveniště bude umístěna tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedení 

stavby a výstražné značení označující jednotlivá upozornění, vyznačení zákazů 

a příkazu, které je nutné dodržovat v prostoru staveniště. Informační tabule 

je blíže popsána v příloze P.2.01 – Koordinační situace stavby. 
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Základní bezpečnostní ustanovení 

Všichni účastníci výstavby jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a jsou odpovědni za úrazy, které vzniknou porušením 

nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušného ustanovení Zákoníku 

práce a prováděcích vládních nařízení. 

Pracovníci jsou povinni používat při práci ochranné pracovní prostředky 

a pomůcky na základě identifikovaných rizik provozované činnosti. 

Stavbyvedoucí je povinen jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a 

to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucímu pracovní skupiny 

musí stanovit odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

celé skupiny. O svých povinnostech a právech musí být vedoucí skupiny řádně 

poučen ještě před zahájením prací. 

Zaměstnanci odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti 

(staveništi). Zejména jsou povinni běžně odvážet stavební sutě či zbytky materiálu, 

které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa uvedená v zápise 

o předání pracoviště nebo staveniště. 

Zaměstnanci se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v provozních 

prostorách, kde plní své pracovní povinnosti, a kde byli poučeni o bezpečnosti 

práce a možnostech vzniku úrazu.  

Na staveništi je zákaz: 

• požívání alkoholických nápojů, kouření a rozdělávání ohně 

• vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu 

• vnášení alkoholických nápojů na pracoviště 

• užívání a vstupu pod vlivem návykových látek na pracoviště 

• přemísťovat veškeré bezpečnostní opatření na staveništi i jejich části 

Porušení uvedeného zákazu je vždy závažné porušení pracovních 

podmínek, a je důvodem udělení zákazu vstupu na pracoviště. Dodržování zákazu 

je ověřováno pomocí dechové zkoušky, jíž jsou zaměstnanci zhotovitele povinni 

se podrobit. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat kontrolní orgány 

objednatele a všichni pověření vedoucí zaměstnanci. Kontrolovaný zaměstnanec 

má možnost podrobit se následnému lékařskému vyšetření na obsah alkoholu 

v krvi, kterou může provádět pouze lékař nebo odborný zdravotnický pracovník. 

Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců 

• Vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro všechny podřízené zaměstnance, 

seznámit je s identifikovanými riziky. 

• Provádět technická a organizační opatření pro bezpečnou práci a snížení 

rizika úrazů. 
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• Seznamovat podřízené pracovníky s předpisy k zajištění bezpečnosti práce 

a vést o této činnosti přesné záznamy. 

• Pravidelně ověřovat znalosti předpisů BOZP. 

• Vyžadovat a kontrolovat dodržování bezpečnostních předpisů. 

• Výběr pracovníků k práci provádět s přihlédnutím k jejich zdravotnímu 

stavu a jejich psychickou a odbornou způsobilost pro danou práci. 

• Kontrolovat používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

• Věnovat pozornost práci svých podřízených a brát v úvahu jejich reálné 

návrhy a připomínky pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

na pracovištích. 

• Další povinnosti vedoucích pracovníků řeší především Zákoník práce 

a příslušná nařízení vlády. 

• Provádět prokazatelně u svých zaměstnanců namátkovou dechovou 

zkoušku na přítomnost alkoholu nebo návykových látek v krvi. 

Základní povinnosti zaměstnanců 

• Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

• Dodržovat stanovené pracovní postupy, s nimiž byl seznámen, a také 

zásady, které vyplývají z jeho osobní kvalifikace. 

• Používat při práci stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. 

• Oznamovat svému nadřízenému nebo orgánům dozoru nad bezpečností 

práce nedostatky a závady, které by mohly ohrozit zdraví osob nebo 

způsobit škodu na majetku, a podle svých možností se podílet na jejich 

odstraňování. 

• Dodržovat pracovní řád a uposlechnout příkazů řídících zaměstnanců 

a dozorčích orgánů. 

• Udržovat pořádek, udržovat v nezávadném stavu svěřená zařízení, stroje, 

nástroje a nářadí, vzniklé závady včas odstranit nebo požadovat jejich 

odstranění. 

• Všemi zákonnými prostředky předcházet poškození zdraví svého i svých 

spolupracovníků. 

• Na pracoviště docházet včas a odpočatý, a plně se věnovat plnění 

pracovních úkolů a dodržování pravidel bezpečnosti při práci. 

• Před nástupem do práce i během směny nepožívat alkoholické nápoje a jiné 

návykové látky, které snižují pozornost, a tím zvyšují nebezpečí úrazu 

samotného zaměstnance i jeho spolupracovníků. 

• Udržovat pořádek na pracovišti, nechat volné komunikační prostory 

a nezdržovat se na nebezpečných místech. 
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Základní povinnosti všech osob 

• Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, 

dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané 

pracovní postupy. 

• Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své 

schopnosti. 

• Neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, 

které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci. 

• Dodržovat pořádek na jednotlivých pracovištích. 

• Každý úraz si dát řádně ošetřit, a ihned jej hlásit stavbyvedoucímu. 

• Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám 

odstranit, informovat o nich neodkladně stavbyvedoucího. 

• Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné 

pracovní prostředky. 

• Dodržovat protipožární opatření. 

• Chránit životní prostředí. 

1.10 Časový a finanční plány výstavby 

1.10.1 Časový plán výstavby 

Stavba bude realizována v 1. etapě. Termín výstavby všech stavebních 

objektů se předpokládá od 3. 2. 2020 do 13. 11. 2020.  

Termín výstavby:    3. 2. 2020 – 13. 11. 2020 

• SO 01 – Zázemí a šatny    

o Hrubá spodní stavba  březen až duben 2020 

o Hrubá vrchní stavba   duben až červenec 2020 

o Dokončovací práce   červenec až říjen 2020 

• SO 02 – Přípojka vody   únor 2020 

• SO 03 – Příprava území   únor 2020 

• SO 04 – Přípojka nízkého napětí  únor až březen 2020 

• SO 05 – Terénní a sadové úpravy  říjen až listopad 2020 

• SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace červen 2020 

• SO 07 – Přípojka dešťové kanalizace červen 2020 

Tyto termíny jsou podrobněji stanoveny v příloze P.3.01 – Časový a finanční 

plán objektový. Podrobný plán hlavního stavebního objektu SO 01 – Zázemí a šatny 

je v příloze P.7.01 – Časový plán hlavního stavebního objektu.  
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1.10.2 Finanční plán výstavby 

Finanční náklady jednotlivých stavebních objektů v členění na měsíce 

a týdny jsou v příloze P.3.01 – Časový a finanční plán objektový. Příloha dále 

obsahuje graf čerpání finančních nákladů. 

Celkové náklady na výstavbu stavebního objektu SO 01 – Zázemí a šatny dle 

položkového rozpočtu činí 11. 687 269 KČ bez DPH. Položkový rozpočet hlavního 

stavebního objektu byl zpracován v programu BUILD Power a nachází 

se v samostatné příloze P.11.02 – Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu.  

Cena ostatních stavebních objektů je převzata z propočtu dle THU, který 

je přílohou P.11.01 – Propočet dle THU.  
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2.1 Umístění stavby 

Řešený stavební objekt se nachází v katastrálním území Velké Meziříčí 

na parcelách 6403/1 a 5917/16. Stavební pozemek se nachází v okrajové části 

města Velké Meziříčí, a je součástí sportovního areálu. Příjezdová komunikace 

do sportovního areálu se nachází na severní straně, nově budovaný objekt bude 

situován na straně jižní. Jelikož během výstavby nedojde k přerušení provozu 

sportovního areálu, bude třeba zbudovat dočasnou staveništní komunikaci z jižní 

strany areálu, která bude napojena na místní komunikaci. Tato komunikace slouží 

k propojení ulice Třebíčská a silnice II/360. Staveništní komunikace bude mít šířku 

5 m a bude vybavena uzamykatelnou dvoukřídlovou branou před vjezdem 

do místa zařízení staveniště. Rozhledové poměry při výjezdu na místní komunikaci 

jsou vyhovující. 

 
Obrázek 3 – Místo stavby - Velké Meziříčí [39] 

 
Obrázek 4 -Místo stavby – Velké Meziříčí [39] 
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2.2 Dopravní situace v okolí staveniště 

Výstavba stavebního objektu na sportovním areálu nebude mít negativní 

vliv na silniční provoz místní komunikace. Na místní komunikaci bude nutné 

provést dopravní omezení. Před vjezdem na staveništní komunikaci bude zákazová 

značka „Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby“. Stávající místní komunikace, na kterou 

je napojena staveništní komunikace bude opatřena dopravní značkou snížení 

rychlosti „Nejvyšší povolená rychlost 30 km/h“, „Pozor! Výjezd a vjezd vozidel 

stavby“ a značkou „Zákaz zastavení“. U výjezdu ze staveništní komunikace 

na místní komunikaci bude umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. 

V celém areálu staveniště je povolená maximální rychlost 15 km/h. 

Dopravní značení je blíže znázorněno v příloze P.2.01 – Koordinační situace 

širších vztahů. 

Použité dopravní značení:  

B28   - „Zákaz zastavení“ 

B20a – 30 - „Nejvyšší povolená rychlost 30km/h“ 

B1 + E13 - „Zákaz vjezdu všech vozidel mimo vozidel s dodatkovým značením" 

B26  - „Konec všech zákazů“ 

P6  - „Stůj, dej přednost v jízdě“ 

IP22  - „Pozor! Vjezd a výjezd vozidel stavby“ 

2.3 Dopravní trasy 

2.3.1 Dopravní trasa čerstvého betonu  

Čerstvý beton bude přivážen na staveniště z betonárny TBG PKS a.s. - 

betonárna Velké Meziříčí. 

 Dopravu zajistí autodomíchávač Stetter C3 AM 9 BL, o objemu 9 m3. 

Informace o dopravní trase 

• Adresa:  Křenice 2189 

594 01 Velké Meziříčí 

Vysočina 

• Vzdálenost:  2,2km 

• Doba trvání:  5 min 
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Obrázek 5 - Dopravní trasa čerstvého betonu na staveniště [39] 

Itinerář dopravní trasy 

odbočte vlevo směrem na silnici II.třídy 360 a pokračujte 1,1 km 

odbočte vpravo směrem na hlavní třídu a pokračujte 349 m 

Na této trase se nenachází žádné omezení. Navržený autodomíchávač 

má poloměr otáčení 9 m. Směrové oblouky na trase vyhovují poloměru otáčení.  

2.3.2 Dopravní trasa stavebního materiálu 

Veškerý stavební materiál bude na staveniště dopravován ze stavebnin 

STAVEBNINY SMEJKAL Velké Meziříčí. 

Dopravu stavebního materiálu na staveniště bude zajišťovat nákladní 

automobil s hydraulickou rukou MAN TGX 460. Dopravu drobného materiálu bude 

zajišťovat stavební dodávka, která bude na staveništi po celou dobu výstavby 

stavebního objektu.  

Informace o dopravní trase 

• Adresa:  Oslavická 8 

594 01 Velké Meziříčí 

Kraj Vysočina 

• Vzdálenost:  800 m  

• Doba trvání:  2 min 
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Obrázek 6 - Dopravní trasa ze stavebnin [39] 

Itinerář dopravní trasy 

odbočte vlevo směrem na Třebíčská a pokračujte 430 m 

odbočte vlevo směrem na hlavní třídu a pokračujte 313 m 

Na trase se nenachází žádné omezení pro dopravu stavebního materiálu. 

Navržený nákladní automobil má poloměr otáčení 9 m, jeho celková hmotnost 

při plném naložení je 26 t. Směrové oblouky na trase vyhovují poloměru otáčení 

nákladního automobilu. 

2.3.3 Dopravní trasa prefabrikovaných dílců 

Všechny prefabrikované betonové konstrukce budou na staveniště 

dodávány společností PREFA Brno, a.s. 

Dopravu prefabrikovaných dílců bude zajišťovat nákladní automobil 

s hydraulickou rukou MAN TGX 460.  

Informace o dopravní trase 

• Adresa:  Blanenská 1190 

664 34 Kuřim 

Kraj Jihomoravský  

• Vzdálenost:  66,8 km 

• Doba trvání:  50 min 
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Obrázek 7 - Dopravní trasa prefabrikovaných dílců – Prefa Brno, a.s. [39] 

Itinerář dopravní trasy 

odbočte vlevo směrem na Blanenská a pokračujte 192 m 

mírně vpravo směrem na silnici I.třídy 43 a pokračujte 9,5 km 

sjeďte na výjezdu směrem na Hradecká a pokračujte 123 m 

držte se vpravo směrem na Hradecká a pokračujte 381 m 

rovně směrem na Hradecká a pokračujte 5,8 km 

mírně vpravo směrem na silnici I.třídy 23 a pokračujte 3,1 km 

sjeďte na výjezdu směrem na dálnici D1 a pokračujte 43,5 km 

sjeďte na výjezdu 146 směrem na silnici II.třídy 602 a pokračujte 232 m 

držte se vpravo směrem na silnici II.třídy 602 a pokračujte 309 m 

na kruhovém objezdu vyjeďte 1. výjezdem směr na Karlov a pokračujte 1,1 km 

na kruhovém objezdu vyjeďte 1. výjezdem směr na Karlov a pokračujte 208 m 

odbočte vlevo směrem na K Novému nádraží a pokračujte 1,6 km 

odbočte vpravo směrem na hlavní třídu a pokračujte 367 m 

Na trase se nenachází žádné omezení z hlediska nosnosti mostů a jejich 

podjezdné výšky. Navržený nákladní automobil má poloměr otáčení 9 m, jeho 

celková hmotnost při plném naložení je 26 t. Směrové oblouky na trase vyhovují 

poloměru otáčení nákladního automobilu. 
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2.3.4 Dopravní trasa systémového bednění 

Systémové bednění bude zapůjčeno z brněnské společnosti Česká Doka 

bednící technika spol. s.r.o.  

 Dopravu na staveniště bude zajišťovat nákladní automobil s hydraulickou 

rukou MAN TGX 460. 

Informace o dopravní trase 

• Adresa:  Kšírova 638/265 

619 00 Brno-jih 

Kraj Jihomoravský  

• Vzdálenost:  66,8 km 

• Doba trvání:  50 min 

 
Obrázek 8 - Dopravní trasa systémového bednění [39] 

Itinerář dopravní trasy 

odbočte vpravo směrem na Kšírova a pokračujte 706 m 

na kruhovém objezdu vyjeďte 1. výjezdem směr Sokolova a pokračujte 806 m 

mírně vpravo směrem na Hněvkovského a pokračujte 638 m 

sjeďte na výjezdu směrem na dálnici D1 a pokračujte 54 m 

držte se vpravo směrem na dálnici D1 a pokračujte 49,9 km 

sjeďte na výjezdu 146 směrem na silnici II.třídy 602 a pokračujte 232 m 

držte se vpravo směrem na silnici II.třídy 602 a pokračujte 309 m 

na kruhovém objezdu vyjeďte 1. výjezdem směr na Karlov a pokračujte 1,1 km 

na kruhovém objezdu vyjeďte 1. výjezdem směr na Karlov a pokračujte 208 m 

odbočte vlevo směrem na K Novému nádraží a pokračujte 1,6 km 

odbočte vpravo směrem na hlavní třídu a pokračujte 367 m 
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Na trase se nenachází žádné omezení z hlediska nosnosti mostů a jejich 

podjezdné výšky. Navržený nákladní automobil má poloměr otáčení 9 m, jeho 

celková hmotnost při plném naložení je 26 t. Směrové oblouky na trase vyhovují 

poloměru otáčení nákladního automobilu. 

2.3.5 Dopravní trasa autojeřábu 

Autojeřáb bude na stavbu zajištěn od soukromého podnikatele, který 

zajišťuje jeřábnické práce Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, kraje Vysočina.  

Jedná se o autojeřáb DEMAG AC 70 City, který je ve své kategorii nejmenší 

jeřáb, co se týče rozměrů, ale zároveň s vyšší nosností a také větším dosahem 

než ostatní jeřáby této třídy. Další výhodou tohoto jeřábu je integrovaná montážní 

špička, se kterou lze manipulovat prostor nad břemenem na 1,8 m při nosnosti 

26 t. Provozní hmotnost autojeřábu je 48 t. 

Informace o dopravní trase 

• Adresa:  Mostiště 18 

594 01 Velké Meziříčí  

Kraj Vysočina 

• Vzdálenost:  6,1 km 

• Doba trvání:  8 min 

 
Obrázek 9 - Dopravní trasa autojeřábu [39] 

1 

2 
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Obrázek 10 - Kritické místo na trase č. 2 [39] 

Itinerář dopravní trasy 

mírně vpravo směrem na silnici III.třídy 36049 a pokračujte 1,2 km 

rovně směrem na silnici II.třídy 360 a pokračujte 1,5 km 

odbočte vlevo směrem na Novosady a pokračujte 931 m 

odbočte vpravo směrem na K Novému nádraží a pokračujte 1,6 km 

odbočte vpravo směrem na hlavní třídu a pokračujte 367 m 

Kritická místa na trase 

1– Most v ulici Vrchovecká, jeho nosnost je 24 t (jediné vozidlo 50 t). 

Celková hmotnost autojeřábu: 48 t (zatížení na nápravu 12 t) 

• Na mostu v ulici Vrchovecká je nutné zajistit, aby v době průjezdu byl 

autojeřáb jako jediné vozidlo na mostě -> VYHOVUJE 

2– Most v ulici Novosady, který má nosnost 48 t. 

Celková hmotnost autojeřábu : 48 t (zatížení na nápravu 12t ) 

• Na mostu v ulici Novosady je nosnost 48 t -> VYHOVUJE 

 
Obrázek 11 - Kritické místo na trase č. 1 [39] 

 

Doprava bude probíhat po silnicích II. a III. třídy. Na trase se nenachází 

žádná omezení ve smyslu průjezdnosti. Na dopravní trase se nenachází žádná 

výšková nebo šířková omezení. 

2.3.6 Dopravní trasa na skládku 

Stavební odpad a přebytečná zemina bude odvezena nákladními automobily 

na skládku firmy GREMIS, s.r.o. ve Velkém Meziříčí.  

Informace o dopravní trase 

• Adresa:  Jihlavská 230 

594 01 Velké Meziříčí  

Kraj Vysočina 

• Vzdálenost:  3,4 km 

• Doba trvání:  6 min 
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Obrázek 12 - Dopravní trasa ze staveniště na skládku [39] 

Itinerář dopravní trasy 

odbočte vpravo směrem na Třebíčská a pokračujte 1,2 km 

na kruhovém objezdu vyjeďte 2. výjezdem směrem na Hornoměstská 

a pokračujte 1,8 km 

Všechny směrové oblouky a křižovatky na trase ze staveniště na skládku 

vyhovují navrženým nákladním automobilům. 
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Časové a finanční zhodnocení jednotlivých staveních objektů je zpracováno 

v samostatné příloze P.3.01 – Časový a finanční plán objektový. Cena hlavního 

stavebního objektu SO 01 – zázemí a šatny je uvedena z položkového rozpočtu, 

který je přílohou P.11.02 – Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu a doba 

trvání je převzata z přílohy P.7.01 – Časový plán hlavního stavebního objektu. Cena 

ostatních stavebních objektů je převzata z propočtu dle THU, který je přílohou 

P.11.01 – Propočet dle THU.   
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4.1 Přípravné a zemní práce 

4.1.1 Popis technologické etapy 

Přípravné práce 

V rámci SO 03 - Příprava území bude provedena demontáž oplocení 

a následně bude odstraněn betonový povrch stávajícího hřiště. Od úrovně 

491,26 m n.m. po úroveň 491.00 m n.m. (úroveň původních HTU násypů). 

Betonové plochy stávajícího hřiště budou bourány samostatně, a odvezeny 

na druhotné zpracování betonového recyklátu, který bude využitý před zahájením 

výstavby hlavního stavebního objektu k vybudování staveništních ploch. 

Staveništní komunikace bude vybudována před zahájením demoličních prací, aby 

bylo možné odvážet demoliční odpad. Vlastní zemní práce hlavního stavebního 

objektu SO 01 – Zázemí a šatny budou prováděny od HTU (491,00 m n.m.). Pokud 

budou podkladní konstrukce původního hřiště zasahovat pod úroveň 491,00 

m n.m. budou v rámci zemních prací odstraněny. 

Vytyčení objektu 

Na místě stavby je nutné vytyčit stavební objekt dle situace. Vytyčení musí 

odpovídat umístění objektu dle projektové dokumentace, musí být dodrženy 

veškeré odstupové vzdálenosti. Vytyčení stavby je nutné provést za účasti 

investora a projektanta, kde se popřípadě upřesní nové skutečnosti. 

Zemní práce 

Provedení výkopů zahrnuje vyhloubení stavební jámy a rýh pro základové 

pasy. Výkop stavební jámy bude prováděn od úrovně upraveného terénu 

491,00 m n.m. po dno stavení jámy v hloubce 490,14 m n.m. Vlastní výkop pro 

základové pasy bude prováděn jako rýha s kolmými a šikmými stěnami od úrovně 

490,14 m n.m. po úroveň základové spáry 489,54 m n.m. Výkopové práce budou 

prováděny stavební mechanizací.  

Výkop bude prováděn ve vrstvách ulehlých původních násypů třídy 3 a 4, 

které jsou tvořeny hlinitopísčitými písky. Poslední vrstva zeminy a současné 

dočištění výkopů bude provedeno ručně před betonáží, aby nemohlo dojít 

k poškození základové spáry především vlivem povětrnostních vlivů. Základová 

spára musí být v nezámrzné hloubce, tj. minimálně 900 mm pod úrovní přilehlého 

terénu. V místech, kde nebude tuto hloubku možno dodržet z hlediska skutečně 

probíhajícího terénu se hloubky základových pasů upraví při realizaci. Část 

odtěžené zeminy z výkopů bude zpětně použita pro provedení zásypů mezi 

základovými stěnami. Zbylá zemina bude odvezena na skládku zeminy, a část 

výkopku s ornicí bude uskladněna v prostoru zařízení staveniště v místě určeném 
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pro mezideponii, a poté bude využita na terénní úpravy kolem stavebního objektu. 

Výška skládky ornice je navržena do maximální výšky 1,5 m, výška ostatní zeminy 

bude mít maximální výšku 2,5 m. Skladovaná ornice musí být kypřena, aby nedošlo 

k jejímu znehodnocení. Při skladování zeminy a ornice je nutné dodržovat platné 

předpisy a normy ČSN a předpisy BOZP. Svahování výkopů je stanoveno s ohledem 

na konzistenci a druh zeminy. V případě výskytu vody v základové spáře je nutné 

vodu odčerpat, případně zřídit drenážní systém. Při znehodnocení základové spáry 

vodou je nutné spáru upravit. Je nutné ji chránit před promrznutím, promáčením 

nebo nadměrným vysušením. Po provedení výkopů je nutné ověřit únosnost 

zeminy v základové spáře. 

4.1.2 Materiál 

Položka 
Množství 

[m3] 

Odvezeno na 

skládku [m3] 

Deponováno na 

staveništi [m3] 

Ornice ze staveništní komunikace 111 - 111 

Ornice z ploch zařízení staveniště 56 - 56 

Výkop stavební jámy 222,4 15,2 207,2 

Výkop rýh 63,6 63,6 - 

Dočištění výkopu 14,3 14,3 - 

Tabulka 1 – Množství vytěžené zeminy 

4.1.3 Mechanizace 

• geodetický set 

• rypadlo – nakladač JCB 3CX Sitemaster 

• nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 

• tandemový válec WACKER RD 24 - 100 

4.1.4 Personální obsazení 

• geodet + figurant 

• řidič rypadlo – nakladače 

• řidič nákladního automobilu 

• stavební dělníci 

4.1.5 Pracovní podmínky 

Zemní práce nebudou probíhat a budou přerušeny, pokud venkovní teplota 

pod dobu 3 dnů klesne pod -10 °C. Musí být příznivé povětrnostní podmínky 

a zajištěna dostatečná ochrana proti promáčení půdy a následné zaboření strojní 

mechanizace do zvodnatělého terénu. V případě trvalého deště budou zemní práce 

přerušeny až do doby zlepšení pracovních podmínek, a taktéž pokud bude snížená 

viditelnost pod 30 m. Maximální rychlost větru při pracovním procesu je 11 m/s. 
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Všichni pracovníci budou povinni nosit základní ochranné pomůcky, jako 

je ochranná přilba, reflexní vesta, pevná pracovní obuv. Manipulovat se strojní 

mechanizací mohou pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří musí zároveň dbát 

na technický stav stroje. Při výkopových pracích musí mít strojník dobrý výhled. 

Pokud se pracovníci vyskytují v pracovním prostoru stroje, musí o nich mít 

strojník přehled, a mít všechny pracovníky na dohled. V případě, že strojník nevidí 

některého z pracovníků, musí práce přerušit. Všichni pracovníci musí mít 

výstražné a ochranné pracovní pomůcky.  

4.1.6 Kontrola jakosti 

Před zahájením stavebních prací se provede kontrola připravenosti 

staveniště pro zemní práce. Bude probíhat kontrola vytyčení dle platné PD. 

V průběhu provádění výkopů je nutné dbát na správné svahování zeminy. Budou 

se kontrolovat rozměry a niveleta výkopů. Na mezideponii v místě staveniště bude 

kontrolován způsob skladování zeminy, zejména její výška, která je různá podle 

druhu zeminy. Ornice může být skladována do výšky max. 1,5 m, tak aby nedošlo 

k jejímu znehodnocení., výška ostatní zeminy bude max. 2,5 m. Po provedení 

zemních prací bude vše zaznamenáno do stavebního deníku. 

4.2 Základové konstrukce 

4.2.1 Popis technologické etapy  

Důležité je dodržení nezámrzné hloubky základové spáry min.900 mm pod 

upraveným terénem u obvodových pasů. Po odhalení základové spáry je nutno 

posoudit opětovně základové poměry podloží. Základová spára musí být v rostlém 

terénu, nikoliv v násypu. V případě, že se narazí na násypy, je nutno základovou 

spáru prohloubit. Nelze vyloučit, že násypová zemina může obsahovat příměsi 

stavebních materiálů.  

Založení stavebního objektu je navrženo na základových pasech z prostého 

betonu třídy C16/20-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3. Šířka základových pasů je navržena 

vzhledem k rozměrům stavby konstruktivně. 

Základové pasy budou vybetonovány do výkopu bez pažení. V případě 

velkého překopu šířky základů bude zváženo provedení pažení během realizace 

stavby. Případné pažení není součástí projektu a výkazu výměr.  

Na vytvořenou úroveň pasů bude založena stěna z betonových bednících 

tvarovek, která bude vyzděna a vybetonována po úroveň -0,300 m a -0,350 m. 

Betonové tvárnice budou vyztuženy betonářskou ocelí B500B a zalité betonem 

třídy C16/20-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3. Základové stěny budou obsypány původním 

výkopkem a zhutněny na hodnotu min. 30 MPa. 
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Před betonáží je nutné zajistit, aby do výkopů nezatekla srážková voda, 

která by mohla způsobit rozbřednutí základové spáry a ztrátu únosnosti zeminy. 

Před započetím betonáže musí být po obvodu základové spáry uložen zemnící 

pásek FeZn pro uzemnění bleskosvodu a elektroinstalace. Pásek je nutné 

vytáhnout minimálně 1,5 m nad úroveň terénu, aby připojení bleskosvodu 

a hlavního rozvaděče bylo možné. Zemnící pásek musí být celý zalitý betonem. 

V úrovni tvárnic ze ztraceného bednění v místě pod podkladní deskou bude 

proveden násyp ze štěrkopísku frakce 0/63, v tloušťce 200 mm. Po zhutnění této 

podkladní vrstvy bude následně vybetonována podkladní deska tl. 100 mm 

z betonu C16/20-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 s Kari sítí o Ø6 mm a s oky 150x150 mm. 

Betonáž musí být provedena v období, kdy teplota neklesne pod 5 ⁰C. V průběhu 

zrání betonu bude zajištěno příslušné ošetření betonu. Před započetím betonáže 

základů je nutné vytvořit prostupy pro vedení instalací (splašková kanalizace, 

vodovod, nízké napětí elektrického proudu). 

4.2.2 Materiál 

Položka MJ Množství 

Beton základové pasy -  C16/20-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 m3 63,62 

Základové betonové tvárnice tl. 300 mm m2 64,65 

Základové betonové tvárnice tl. 400 mm m2 57,79 

Výztuž základových tvárnic – B500B t 1,82 

Beton základových tvárnic – C16/20-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 m3 27,89 

Bednění stěn základových pasů m2 30,93 

Násyp ze štěrkopísku – frakce 0 -32 mm m3 34,93 

Výztuž podkladního betonu – kari síť Ø6 mm, oka 150x150 mm t 2,37 

Podkladní beton - C16/20-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 m3 27,06 

Tabulka 2 – Množství materiálu základových konstrukcí 

4.2.3 Mechanizace 

• Rypadlo – nakladač JCB 3CX Sitemaster 

• Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 

• Vibrační deska WACKER DPU 6555H 

• Vibrační pěch WACKER BS 70-2plus 

• Smykem řízený nakladač BOBCAT S 650 

• Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 BL 

• Autočerpadlo čerstvého betonu SCHWING S 38 SX REPTOR 

• Nákladní automobil MAN TGX 460 s hydraulickou rukou 

• Ponorný vibrátor na beton Husqvarna Atlas Copco AME 600 SET 

• Vibrační lišta BARIKELL 4481 – 2 m 
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4.2.4 Personální obsazení 

• řidič rypadlo – nakladače 

• řidič nákladního automobilu 

• řidiči autodomíchávačů 

• řidič čerpadla čerstvého betonu 

• betonáři 

• železáři 

• tesaři pro montáž a demontáž bednění podkladního betonu 

• stavební dělníci 

4.2.5 Pracovní podmínky 

Základové práce na stavebním objektu budou zahájeny po provedení 

zemních prací. Při betonáži základových konstrukcí se bude řádně používat 

ponorný vibrátor. V průběhu betonáže nesmí teplota okolního vzduchu klesnout 

pod +5 °C. V případě, že teplota bude pod +5 °C, musí být navržena změna složení 

betonu za pomocí teplé záměsové vody, nebo pomocí přísad ke zrychlení tuhnutí 

a ochraně proti mrazu. Beton musíme chránit před povětrnostními a nepříznivými 

vlivy. Po betonáži se beton musí ošetřovat. Práce budou přerušeny, pokud bude 

snížená viditelnost pod 30 m. Maximální rychlost větru při pracovním procesu 

je 11 m/s. Všichni pracovníci budou povinni nosit základní ochranné pomůcky, 

jako je ochranná přilba, reflexní vesta, pevná pracovní obuv. Manipulovat se strojní 

mechanizací mohou pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří musí zároveň dbát 

na technický stav stroje. Mechanizace musí být umístěna na předem určené 

zpevněné ploše, a na daném místě řádně stabilizována zapatkováním, čímž 

se zajistí pro výkon dané činnosti. Při pojíždění strojů a manipulací ramene 

čerpadla musí mít strojník dobrý výhled.  

4.2.6 Kontrola jakosti 

Před zahájením prací se provede kontrola připravenosti staveniště 

a správnost vytyčení základových konstrukcí. Bude se ověřovat specifikace 

čerstvého betonu dle dodacího listu při každé dodávce betonu, vizuální kontrola 

a doba dodávky betonu. Během provádění základových konstrukcí se bude 

provádět kontrola výšek, přesné umístění dle PD, rovinnost, vyztužení, a následné 

vybetonování a hutnění. Kontrola kvality hutnění při obsypech a násypech. Je třeba 

hutnit předepsaným způsobem po maximálních vrstvách 300 mm. Bude 

prováděna kontrola bednění podkladního betonu jeho tuhost a výšková správnost. 

Je třeba dbát na správné ošetřování betonu, zabránit promrznutí a vysychání. 

Je nutné zkontrolovat geometrii hotové konstrukce dle platné PD. Po provedení 

základových konstrukcí bude vše zaznamenáno do stavebního deníku. 
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4.3 Izolace proti zemní vlhkosti 

4.3.1 Popis technologické etapy 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena při průzkumu. Hydroizolace 

je navržena proti zemní vlhkosti souvrstvím z SBS modifikovaných asfaltových 

pásů s vložkou ze skelné tkaniny plnoplošně nataveného k podkladu. Podélné 

i příčné spoje s přesahem min. 100 mm budou provedeny natavením. Po obvodu 

objektu bude izolace vytažena do výšky min. 300 mm nad upravený terén.  

Veškeré prostupy povlakovou izolací budou provedeny vodotěsně 

a plynotěsně. Opracování prostupu izolace bude realizováno v souladu se zásadami 

hydroizolační techniky. Dlouhodobá spolehlivost těsnosti detailu se řeší nerezovou 

objímkou nebo teplem smrštitelným rukávcem. Pro spolehlivé provedení prostupů 

kanalizace budou použity systémové tvarovky s integrovaným přířezem povlakové 

hydroizolace pro snadné a bezpečné napojení na hydroizolace v ploše. 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude prováděna ve třech etapách. V první 

etapě bude hydroizolace natavena v místě nosných konstrukcí. Ve druhé etapě 

v místě pod nenosnými příčkami, a ve třetí etapě ve zbytku podlahové plochy. 

4.3.2 Materiál 

Položka MJ Množství 

SBS modifikovaný asfaltový pás m2 523,2 

Tabulka 3 - Materiál izolace proti zemní vlhkosti 

4.3.3 Mechanizace 

• Dodávka Peugeot Boxer 

• Stavební plynový hořák 

4.3.4 Personální obsazení 

• Specialisté na svařování hydroizolace 

• Stavební dělníci 

• Řidič dodávkového automobilu 

4.3.5 Pracovní podmínky 

Izolace proti zemní vlhkosti nebudou probíhat a budou přerušeny, pokud 

venkovní teplota klesne pod +5 °C nebo přesáhne +30 °C. V případě trvalého deště 

budou práce přerušeny až do doby zlepšení povětrnostních podmínek. Práce 

budou přerušeny, pokud bude snížená viditelnost pod 30 m. Maximální rychlost 

větru při pracovním procesu je 11 m/s. Všichni pracovníci budou povinni nosit 

základní ochranné pomůcky, jako je ochranná přilba, reflexní vesta, pevná 

pracovní obuv. Svářečské pracoviště je nutné zabezpečit proti vstupu 
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nepovolených osob a označit ho bezpečnostními značkami. Během izolatérských 

prací musí být na pracovišti umístěn hasicí přístroj. Pracovník, který používá 

plynový hořák, nesmí mít na sobě výstražnou vestu.  

4.3.6 Kontrola jakosti 

Před zahájením izolatérských prací je nutné zkontrolovat povrch 

podkladního betonu, ten musí být vyzrálý, čistý, rovinnost ± 5 mm na dvoumetrové 

lati, bez smršťovacích trhlin. Rohy podkladního betonu musí být zaobleny. 

U dodaného materiálu je nutné ověřit druh, kvalitu a způsob skladování. Asfaltové 

pasy musí být skladovány na stojato. Během prováděných prací bude probíhat 

kontrola provedení penetrace, správnost kladení pasů, provedení přesahů a spojů. 

Dále se bude kontrolovat provedení prostupů. Po provedení základových 

konstrukcí bude vše zaznamenáno do stavebního deníku. 

4.4 Svislé konstrukce 

4.4.1 Popis technologické etapy 

Zdivo bude provedeno v souladu dle doporučených technologických zásad, 

pokynů a typových detailů předepsaných výrobci jednotlivých materiálů. 

Nosné svislé konstrukce v přízemí stavby budou tvořeny příčnými 

betonovými stěnami šířky 300 mm se světlým rozponem 4 m a osově 4,3 m. Nosné 

příčné stěny budou vyzděny z betonových bednících tvarovek, vyztuženy 

betonářskou ocelí B 500 B a vybetonovány betonem třídy C20/25- XC1-Cl 0,20-

Dmax22-S3. 

Obvodový plášť přízemí bude mít sendvičovou skladbu. Čelní stěny mezi 

stěnami příčnými, které nebudou přenášet zatížení ze segmentových oblouků 

na vnitřní nosné stěny budou rovněž z betonových bednících tvarovek šířky 

200 mm vyztuženy betonářskou ocelí B 500 B a vybetonovány betonem 

třídy C20/25- XC1-Cl 0,20-Dmax 22-S3. Obvodový plášť bude nejprve zateplen 

extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm s přibetonováním čelní pohledové 

monolitické stěny tl. 120 mm kotvené k nosné betonové konstrukci z betonových 

tvárnic. Železobetonové stěny z pohledového betonu jsou tloušťky 120 mm. 

Na konstrukci bude použit samozhutnitelný beton SCC30/37 - XC4, XF4 - Cl 0,20, 

Dmax 22 - S5. Pro výztuž betonových konstrukcí je uvažováno použití svařovaných 

komerčně vyráběných sítí KARI s normovou mezí kluzu 500 MPa v kombinaci 

s betonářskou žebříkovou ocelí B500B. 

Zadní obvodová stěna bude tvořena dřevocementovými vybetonovanými 

tvárnicemi tloušťky 200 mm, které budou vyztuženy betonářskou ocelí B 500 B 

a vybetonovány betonem třídy C20/25- XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3. Z venkovní strany 

bude tato stěna obložena obkladem z cementotřískových desek kotvených 
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k podkladovému roštu dle typového podkladu výrobce. Z vnější strany bude stěna 

pod obkladem zateplena minerální vlnou v místech podkladního dřevěného roštu.  

Vnitřní dělící příčky tl.100 mm a 150 mm budou vyzděny z příčkovek 

POROTHERM 8 P+D a POROTHERM 14 P+D. Příčky budou vyzděny na celou výšku 

podlaží a budou založeny na nosné konstrukci podkladního betonu. Pro zdění 

příček bude použita systémová malta a systémové kotvící prvky k nosným stěnám. 

Spáry na styku stěn s ostatními konstrukcemi je nutné vyplnit PUR pěnou, 

maltou apod., aby byly splněny požadavky na protihlukovou a protipožární 

ochranu. Spára mezi horní hranou nenosného zdiva a spodním lícem stropní 

konstrukce musí umožnit volný požadovaný zbytkový průhyb, aby nedošlo 

k přenosu zatížení do zděných nenosných příček a stěn a následně i do podlahy. 

4.4.2 Materiál 

Položka MJ Množství 

Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 115,9 

Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm m2 111,91 

Výztuž tvárnic ztraceného bednění – B500B t 2,27 

Beton betonových tvárnic – C20/25-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 m3 29,69 

Stěna dřevocementových tvárnic tl. 200 mm m2 70,4 

Výztuž dřevocementových tvárnic – B500B t 0,56 

Beton dřevocement. tvárnic–C20/25-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 m3 7,4 

Bednění předstěn – pohledová kvaita m2 97,06 

Výztuž předstěn – B500B t 1,17 

Beton předstěn pohled. SCC30/37-XC4, XF4-Cl0,20-Dmax 22-S5 m3 11,66 

Příčky POROTHERM 8 P+D m2 96,05 

Příčky POROTHERM 14 P+D m2 46,7 

Tabulka 4 - Materiál svislých konstrukcí 

4.4.3 Mechanizace 

• Smykem řízený nakladač BOBCAT S 650 

• Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 BL 

• Autočerpadlo čerstvého betonu SCHWING S 38 SX REPTOR 

• Nákladní automobil MAN TGX 460 s hydraulickou rukou 

• Autojeřáb DEMAG AC 50-1 

• Dodávka Peugeot Boxer 

• Ponorný vibrátor na beton Husqvarna Atlas Copco AME 600 SET 

• Bloková pila BATTIPAV EXPERT 700 

• Stavební míchačka – HECHT 2271 
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4.4.4 Personální obsazení 

• řidič nákladního automobilu 

• řidič smykem řízeného nakladače 

• řidiči autodomíchávačů 

• řidič autočerpadla 

• řidič autojeřábu 

• betonáři 

• železáři 

• tesaři pro montáž a demontáž bednění podkladního betonu 

• zedníci 

4.4.5 Pracovní podmínky 

Zdící práce budou zahájeny po provedení izolace proti zemní vlhkosti 

v místech prováděných svislých konstrukcí. Při zdění ve výšce větší jak 1,5 m bude 

používáno pomocné lešení. V průběhu zdění a betonáže nesmí teplota okolního 

vzduchu klesnout pod +5 °C. V případě, že bude teplota pod +5 °C, musí být 

navržena změna složení betonu za pomocí teplé záměsové vody nebo pomocí 

přísad ke zrychlení tuhnutí a ochraně proti mrazu. Beton musíme chránit před 

povětrnostními a nepříznivými vlivy. Při betonáži svislých konstrukcí se bude 

řádně používat ponorný vibrátor. Po betonáži se beton musí ošetřovat. Práce 

budou přerušeny, pokud bude snížená viditelnost pod 30 m. Maximální rychlost 

větru při pracovním procesu je 8 m/s. V případě deště budou práce přerušeny 

na dobu nezbytně nutnou. Všichni pracovníci budou povinni nosit základní 

ochranné pomůcky, jako je ochranná přilba, reflexní vesta, pevná pracovní obuv. 

Manipulovat se strojní mechanizací mohou pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří 

musí zároveň dbát na technický stav stroje. Mechanizace musí být umístěna 

na předem určené zpevněné ploše, a na daném místě řádně stabilizována 

zapatkováním, čímž se zajistí pro výkon dané činnosti. Při pojíždění strojů 

a manipulací ramene čerpadla musí mít strojník dobrý výhled.  

4.4.6 Kontrola jakosti 

Před zahájením prací se provede kontrola připravenosti staveniště, 

správnost provedení izolací proti zemní vlhkosti. Provede se kontrola konzistence 

zakládací malty a správné založení první řady svislých konstrukcí dle PD. 

Při dodávce čerstvého betonu se bude ověřovat specifikace čerstvého betonu 

dle dodacího listu při každé dodávce betonu, vizuální kontrola a doba dodávky 

betonu. Během provádění svislých konstrukcí se bude provádět kontrola výšek, 

přesné umístění dle PD, vazby zdiva a napojení, stavební otvory, rovinnost, 

vyztužení, vybetonování a hutnění. Je třeba dbát na správné ošetřování betonu, 
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zabránit promrznutí a vysychání. Je nutné zkontrolovat geometrii hotové 

konstrukce dle platné PD. Po provedení svislých konstrukcí bude vše zaznamenáno 

do stavebního deníku. 

4.5 Vodorovné nosné konstrukce 

4.5.1 Popis technologické etapy 

Zastropení zadní části přístavby bude tvořeno dutinovými betonovými 

panely PZD tloušťky 100 mm, které budou uloženy na nosné stěny z betonových 

bednících tvárnic a dřevocementových tvárnic vyplněných betonem. V místech, 

kde se nachází převisy stropní konstrukce, budou mezi PZD panely vybetonovány 

monolitické stropní desky tl. 100 mm za použití systémového stropního bednění, 

betonářské oceli B500B a betonem třídy C30/37-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3. 

 V místě podkladní nosné konstrukce diváckých stupňů je stropní 

konstrukce tvořena dutinovými panely SPIROLL ve dvou výškových úrovních. Tyto 

stropní panely mají tloušťku 200 mm. Stropní panely budou uloženy na příčné 

nosné stěny z betonových tvárnic, které jsou od sebe osově vzdáleny 4,3 m. 

V přední části od sportovního hřiště budou stropní panely SPIROLL v místě převisu 

doplněné stropní železobetonovou deskou tl. 150 mm a 200 mm. Tato stropní 

deska bude vybetonována v pohledové kvalitě za použití systémového bednění, 

betonářské oceli B500B a betonu třídy C30/37-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3. 

Na panely SPIROLL bude provedeno vybetonování z lehčených betonů 

600 kg/m3 jako podklady pro uložení L prefabrikátů. Na vybetonované podkladní 

konstrukce budou po zatuhnutí kladeny prefabrikované L prvky a schodišťové 

stupně z pohledového betonu.  

4.5.2 Materiál 

Vylehčené stropní desky PZD 

Položka MJ Množství 

PZD 239 / 29 / 9 V5 ks 62 

Tabulka 5 - Výpis stropních PZD desek 

Prefabrikované panely 

Položka MJ Množství 

Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD219 – 4,24 x 1,20 x 0,20 m ks 21 

Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD219 – 4,24 x 0,69 x 0,20 m ks 4 

Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD219 – 4,24 x 0,50 x 0,20 m ks 3 

Zálivkový beton - C20/25-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 m3 1,53 

Výztuž věnců a zálivkového betonu – B500B t 0,15 

Tabulka 6 - Materiál pro prefabrikované panely 
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Monolitické stropní konstrukce 

Položka MJ Množství 

Bednění stropních desek m2 128,67 

Bednění stropních nosníků m2 180,22 

Výztuž stropních desek z betonářské oceli – B500B t 1,70 

Výztuž stropních nosníků z betonářské oceli – B500B t 1,87 

Beton stropních desek – C30/37–XC1–Cl 0,20–Dmax22-S3 m3 11,55 

Beton stropních nosníků – C30/37–XC1–Cl 0,20–Dmax22-S3 m3 4,40 

Beton na pohledových částech – C30/37–XC1–Cl 0,20–Dmax22-S3 m3 7,20 

Tabulka 7 - Materiál monolitických stropních konstrukcí 

4.5.3 Mechanizace 

• Smykem řízený nakladač BOBCAT S 650 

• Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 BL 

• Autočerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR 

• Autojeřáb DEMAG AC 50-1 

• Nákladní automobil MAN TGX 460 s hydraulickou rukou 

• Ponorný vibrátor na beton Husqvarna Atlas Copco AME 600 SET 

• Vibrační lišta BARIKELL 4481 – 2 m 

• Bádie na beton 1016L.8 

4.5.4 Personální obsazení 

• řidič nákladního automobilu 

• řidič smykem řízeného nakladače 

• řidiči autodomíchávačů 

• řidič autočerpadla  

• řidič autojeřábu 

• betonáři 

• železáři 

• tesaři pro montáž a demontáž bednění podkladního betonu 

• montážníci prefabrikovaných konstrukcí 

• stavební dělníci 

4.5.5 Pracovní podmínky 

Betonářské práce budou probíhat v teplotním rozmezí +5 °C až do +30 °C. 

V případě, že bude teplota pod +5 °C, musí být navržena změna složení čerstvého 

betonu za pomoci teplé záměsové vody nebo pomocí přísad ke zrychlení tuhnutí 

a ochraně proti mrazu. V případě, že teplota bude nad +30 °C, je zapotřebí beton 

kropit a zakrývat vlhčenou geotextílií. Při montážních pracích prefabrikovaných 
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konstrukcí nesmí teplota klesnout pod -5 °C. V případě, že bude teplota pod +5 °C, 

hrozí nežádoucí namrzání vázacích prostředků a námraza. Svařování výztuže musí 

být přerušeno v případě poklesu teploty pod -10 °C. V případě deště budou práce 

přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Práce budou přerušeny, pokud bude snížená 

viditelnost pod 30 m. Maximální rychlost větru při pracovním procesu je 8 m/s. 

Za těchto podmínek není dovolené manipulovat se zavěšeným břemenem. 

Je zakázaná manipulace zavěšeného břemene mimo prostor staveniště 

a na místech, kde se zdržují pracovníci. Pod zavěšeným břemenem je zákaz pohybu 

všech osob. Úvazy mohou provádět pouze pracovníci se způsobilostí vazače. 

Všichni pracovníci budou povinni nosit základní ochranné pomůcky jako 

je ochranná přilba, reflexní vesta, pevná pracovní obuv. Manipulovat se strojní 

mechanizací mohou pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří musí zároveň dbát 

na technický stav stroje. Mechanizace musí být umístěna na předem určené 

zpevněné ploše a na daném místě, řádně stabilizována zapatkováním čímž 

se zajistí pro výkon dané činnosti. Při pojíždění strojů a manipulací ramene 

čerpadla musí mít strojník dobrý výhled. 

4.5.6 Kontrola jakosti 

Před zahájením prací se provede kontrola připravenosti staveniště pro 

vodorovné konstrukce, správnost provedení svislých nosných konstrukcí, jejich 

svislost, pravoúhlost, rovinnost a dostatečné vytvrdnutí. Bude se ověřovat 

specifikace čerstvého betonu dle dodacího listu při každé dodávce betonu, vizuální 

kontrola a doba dodávky betonu. Během provádění vodorovných konstrukcí 

se bude provádět kontrola výšek, přesné umístění dle PD, rovinnost, vyztužení 

a následné vybetonování a hutnění. Bude prováděna kontrola bednění stropní 

konstrukce jeho tuhost, podepření, těsnost, čistota, výšková správnost a opatření 

odbedňovacím přípravkem. Je třeba dbát na správné ošetřování betonu, zabránit 

promrznutí a vysychání. Je nutné zkontrolovat geometrii hotové konstrukce dle 

platné PD. Po provedení vodorovných konstrukcí bude vše zaznamenáno 

do stavebního deníku. 

4.6 Prefabrikovaní dílce, segmentové oblouky, schodiště a L 

dílce  

4.6.1 Popis technologické etapy 

Nad příčnými nosnými stěnami budou osazeny betonové segmentové 

obloukové prefabrikáty vynášející zastřešení hlediště. Tyto segmentové oblouky 

budou osazeny po zhotovení stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů.  



 53 

Po stranách tribuny budou osazeny dvojice venkovních schodišť. 

Schodišťová ramena budou železobetonová, prefabrikovaná, v pohledové kvalitě. 

Budou vyneseny přesahem monolitické desky a uložena na základovém pasu. 

Při výrobě schodiště budou osazeny kotvící elementy pro zábradlí. Nášlapy 

venkovního schodiště budou opatřeny protiskluznými pásky po celé délce každého 

schodišťového stupně. První a poslední stupeň bude odlišen nalepením hranových 

pásků po levé a pravé části stupně. 

V ploše sezení budou osazena tři krátká schodiště spojující jednotlivé úrovně 

sezení. Vlastní nášlapy schodiště budou tvořeny prefabrikovanými stupni 

z pohledového betonu. Stupně jsou rozměrů 200 x 400 mm a délky 900 – 1550 

mm. Nástupní stupně jsou na krajních polích jednostranně zaoblené. Uprostřed 

oboustranně zaoblené. Stupně budou z pohledových stran v kvalitě pohledových 

betonů. 

Současně při montáži schodišťových stupňů, v místě sezení tribuny, budou 

osazeny jednotlivé L dílce tribuny z prefabrikovaného betonu a v pohledové 

kvalitě. Tyto dílce budou osazovány v různých výškových úrovních na předem 

připravené podklady výškové úrovně, které budou vytvořeny pomocí stropní 

konstrukce a následně vylehčenými betony. Spáry mezi prvky budou vyplněny 

tužší cementovou maltou na 2/3 výšky a cementovou zálivkou se zaspárováním. 

V místech, kde nelze použít prefabrikované L prvky budou místa dobetonována. 

4.6.2 Materiál 

Položka MJ Množství 

Prefabrikované segmentové oblouky v pohledové kvalitě HSV/1 ks 8 

Prefabrikovaná schodišťová ramena HSV/2  ks 2 

Prefabrikované L dílce 990/400/1050/120 mm HSV/3 ks 48 

Prefabrikované L dílce 750/400/1050/120 mm HSV/4 ks 54 

Prefabrikované L dílce 990/400/1300/120 mm HSV/5 ks 28 

Prefabrikované schodišťové stupně 400/200/1000 mm HSV/7 ks 9 

Prefabrikované schodišťové stupně 400/200/1500 mm HSV/8 ks 2 

Prefabrikované schodišťové stupně 400/200/2500 mm HSV/9 ks 1 

Tabulka 8 - Výpis prefabrikovaných dílců 

4.6.3 Mechanizace 

• Autojeřáb DEMAG AC 70 City 

• Autojeřáb DEMAG AC 50-1 

• Nákladní automobil MAN TGX 460 s hydraulickou rukou 
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4.6.4 Personální obsazení 

• řidič nákladního automobilu 

• řidič autojeřábu 

• montážníci prefabrikovaných konstrukcí 

• stavební dělníci 

4.6.5 Pracovní podmínky 

Při montážních prací prefabrikovaných konstrukcí nesmí teplota klesnout 

pod -5 °C. V případě, že bude teplota pod +5 °C, hrozí nežádoucí namrzání vázacích 

prostředků a námraza. Svařování musí být přerušeno v případě poklesu teploty 

pod -10 °C. V případě deště budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. 

Práce budou přerušeny, pokud bude snížená viditelnost pod 30 m. Maximální 

rychlost větru při pracovním procesu je 8 m/s. Za těchto podmínek není dovolené 

manipulovat se zavěšeným břemenem. Je zakázaná manipulace zavěšeného 

břemene mimo prostor staveniště a na místech, kde se zdržují pracovníci. Pod 

zavěšeným břemenem je zákaz pohybu všech osob. Úvazy mohou provádět pouze 

pracovníci se způsobilostí vazače. Všichni pracovníci budou povinni nosit základní 

ochranné pomůcky, jako je ochranná přilba, reflexní vesta, pevná pracovní obuv. 

Manipulovat se strojní mechanizací mohou pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří 

musí zároveň dbát na technický stav stroje. Mechanizace musí být umístěna 

na předem určené zpevněné ploše, na daném místě řádně stabilizována 

zapatkováním, čímž se zajistí pro výkon dané činnosti. Při pojíždění strojů 

a manipulací ramene autojeřábu musí mít strojník dobrý výhled. 

4.6.6 Kontrola jakosti 

Před zahájením prací se provede kontrola připravenosti staveniště pro 

montáž prefabrikovaných dílců, správnost provedení vodorovných konstrukcí 

a následně podkladu z lehčených betonů pro osazování L dílců tribuny v různých 

výškových úrovních. Budou také kontrolovány dodané prefabrikované materiály, 

jejich pohledová kvalita provedení, přesné rozměry a skladování na staveništní 

skládce. Bude se kontrolovat správné osazení jednotlivých dílců dle PD, jejich 

svislost, pravoúhlost, rovinnost a správné ukotvení. Je nutné zkontrolovat 

geometrii hotové konstrukce dle platné PD. Po provedení montáže jednotlivých 

prefabrikovaných částí bude vše zaznamenáno do stavebního deníku. 
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4.7 Konstrukce zastřešení 

4.7.1 Popis technologické etapy 

Pro montáž konstrukce zastřešení budou nad příčnými nosnými stěnami 

osazeny betonové segmentové prefabrikáty vynášející zastřešení hlediště. Nosnou 

část střechy tvoří vodorovné vazníky z uzavřených profilů Jekl, kotvených přes 

krátké stojky šroubováním k předem provedeným typovým otvorům. Vazníky jsou 

dělené.  

Střešní plášť je tvořen typovou konstrukcí s obloukovými nosnými 

podkladními prvky z uzavřených hliníkových profilů připevněných k podélným 

vodorovným ocelovým vazníkům. Na podkladní profily budou uloženy komůrkové 

polykarbonátové desky v kouřovém odstínu s překrytím obloukovou lištou 

kotvenou k podkladnímu profilu. Podkladní profily budou umístěny jednak pod 

příčnými spoji desek a dále uprostřed jejich šířky. 

Na nejnižším místě obloukové střechy bude umístěn podokapní žlab kotvený 

ve spádu k poslednímu ocelovému vazníku.  

Připevnění hliníkových profilů k ocelovým nosným prvkům bude vodivě 

pospojováno přes podložky ze zinkového plechu z důvodu zamezení elektrolytické 

koroze. Rovněž takto bude upraven jakýkoliv styk mezi pozinkovaným žlabem 

a obloukovými hliníkovými profily u žlabu. 

4.7.2 Materiál 

Položka MJ Množství 

Kompletní dodávka zastřešení polykarbonátu včetně vazníků m2 212,3 

Tabulka 9 - Materiál pro zastřešení 

4.7.3 Mechanizace 

• Autojeřáb DEMAG AC 50-1 

• Pracovní kloubovo – teleskopická plošina Manitou 160 ATJ 

• Nákladní automobil MAN TGX 460 s hydraulickou rukou 

4.7.4 Personální obsazení 

• řidič nákladního automobilu 

• řidič autojeřábu 

• obsluha teleskopické plošiny 

• montážníci prefabrikovaných konstrukcí 

• stavební dělníci 
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4.7.5 Pracovní podmínky 

Při montážních prací nesmí teplota klesnout pod -5 °C. V případě, že bude 

teplota pod +5 °C, hrozí nežádoucí namrzání vázacích prostředků a námraza. 

Svařování musí být přerušeno v případě poklesu teploty pod -10 °C. V případě 

deště budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Práce budou přerušeny, 

pokud bude snížená viditelnost pod 30 m. Maximální rychlost větru při pracovním 

procesu je 8 m/s. Za těchto podmínek není dovolené manipulovat se zavěšeným 

břemenem. Je zakázaná manipulace zavěšeného břemene mimo prostor staveniště 

a na místech, kde se zdržují pracovníci. Pod zavěšeným břemenem je zákaz pohybu 

všech osob. Úvazy mohou provádět pouze pracovníci se způsobilostí vazače. 

Všichni pracovníci budou povinni nosit základní ochranné pomůcky jako 

je ochranná přilba, reflexní vesta, pevná pracovní obuv. Manipulovat se strojní 

mechanizací mohou pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří musí zároveň dbát 

na technický stav stroje. Mechanizace musí být umístěna na předem určené 

zpevněné ploše a na daném místě řádně stabilizována zapatkováním, čímž 

se zajistí pro výkon dané činnosti. Při pojíždění strojů a manipulací ramene 

autojeřábu musí mít strojník dobrý výhled. 

4.7.6 Kontrola jakosti 

Před zahájením prací se provede kontrola připravenosti staveniště pro 

montáž konstrukce zastřešení, správnost osazení segmentových oblouků a jejich 

zavětrování. Budou také kontrolovány dodané materiály, jejich kvalita, počet 

a skladování na staveništní skládce před zahájením montáže. Bude se kontrolovat 

správné osazení jednotlivých dílců dle PD, jejich pravoúhlost, rovinnost a správné 

ukotvení. Je nutné zkontrolovat geometrii hotové konstrukce dle platné PD. 

Po provedení zastřešení objektu bude vše zaznamenáno do stavebního deníku. 
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5.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Potřebná elektrická energie pro výstavbu zázemí sportovního areálu 

ve Velkém Meziříčí, pracovní prostor, osvětlení a napájení staveništních 

kontejnerů bude odebírána z hlavního staveništního rozvaděče, který bude 

umístěn u mobilního oplocení v zadní části budovaného objektu. Z tohoto 

staveništního rozvaděče bude odebírána elektrická energie potřebná pro výstavbu 

hlavního objektu, a dále z něj budou napájeny staveništní kontejnery. Kabel 

od přípojkové skříně, která je na hranici pozemku povede v chráničce, bude 

připevněn na oplocení až k hlavnímu staveništnímu rozvaděči. 

Potřebná voda pro výstavbu hlavního objektu a na zařízení staveniště bude 

odebírána z dočasné vodoměrné šachty. Tato vodoměrná šachta s vodoměrem 

a hlavním uzávěrem vody bude provedena z přípojky vody hlavního stavebního 

objektu SO 01 – zázemí a šatny, která je samostatným stavebním objektem SO 02 – 

přípojka vody a bude realizována ihned po stavebním objektu SO 03 – příprava 

území. Dočasná vodoměrná šachta bude sloužit jako hlavní odběrné místo vody 

po celou dobu výstavby. 

5.1.1 Spotřeba elektrické energie 

Příkon pro elektromotory strojů 

Název stroje 
Příkon 

[kW] 

Množství 

[ks] 

Celkem 

[kW] 

Ponorný vibrátor 0,6 1 0,6 

Omítací stroj 5,5 1 5,5 

Stavební míchačka 0,55 1 0,55 

Úhlová bruska 2 1 2 

Příklepová vrtačka  1,1 1 1,1 

Svářecí agregát elektrodový 4 1 4 

Vysokotlaká vodní myčka 2,5 1 2,5 

Kotoučová pila 2,2 1 2,2 

Celkový příkon P1 18,45 

Tabulka 10 - Příkon elektrických zařízení 

Příkon vnitřního osvětlení buněk 

Druh osvětlení 
Příkon 

[kW] 

Množství 

[ks] 

Celkem 

[kW] 

Kancelář stavbyvedoucího  4,2 1 4,2 

Šatna pro stavební dělníky 2,1 1 2,1 

Skladové kontejnery 0,02 2 0,04 

Celkový příkon P2 6,34 

Tabulka 11 - Příkon vnitřního osvětlení 
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Příkon venkovního osvětlení 

Druh osvětlení 
Příkon 

[kW] 

Množství 

[ks] 

Celkem 

[kW] 

LED reflektor 2x0,02 3 0,12 

Celkový příkon P3 0,12 

Tabulka 12 - Příkon venkovního osvětlení 

Výpočet elektrické energie při maximální spotřebě: 

𝑆 = 𝑘 ∙ √(0,5 ∙ 𝑃1 + 0,8 ∙ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∙ 𝑃1)2 
 

𝑆 = 1,1 ∙ √(0,5 ∙ 18,45 + 0,8 ∙ 6,34 + 0,12)2 + (0,7 ∙ 18,45)2 
 
𝑺 =22,29 kW 
 

S - zdánlivý příkon [kW] 

k (1,1) - koeficient ztráty vedení 

0,5 - součinitel současnosti elektrických motorů 

0,8 - součinitel současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 - součinitel současnosti vnějšího osvětlení 

0,7 - fázový posun 

P1 - instalovaný výkon elektromotorů [kW] 

P2 - instalovaný výkon vnitřního osvětlení [kW] 

P3 - instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 

 
Přípojka elektrické energie bude dle výpočtu nadimenzována na 22,2kW. 

Pro rozvody elektrické energie na staveništi bude používáno napětí 400/230 V. 

5.1.2 Spotřeba vody 

Voda na provozní účely 

Činnost MJ Množství 
Střední 

norma [l] 

Potřeba vody 

[l] 

Ošetřování betonu m3 181 10 1 810 

Maltové směsi m2 864 4 3 456 

Mytí vozidel vozidlo 3 500 1 500 

Mytí nářadí ks 10 5 50 

Celkové množství vody 6 316 l  

Tabulka 13 - Voda pro provozní účely 
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Voda pro hygienické účely 

Činnost MJ Množství 
Střední 

norma [l] 

Potřeba vody 

[l] 

Hygienické účely osoba 10 35 350 

Celkové množství vody 350 l 

Tabulka 14 - Voda pro hygienické účely 

Výpočet maximální spotřeby vody: 

𝑄𝑛 = (Ʃ𝑃𝑛 ∙ 𝐾𝑛)/(𝑡 ∙ 3600) 

𝑄𝑛 = (1810 ∙ 1,25 + 3456 ∙ 1,6 + 1500 ∙ 1,25 + 50 ∙ 1,25 + 350 ∙ 2,7)/(8 ∙ 3600) 

𝑸𝒏 =0,37 l/s 

Qn - vteřinová spotřeba vody (l/s) 

Pn - spotřeba vody na směnu (l) 

t - doba směny (hod) 

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

• hygiena: Kn = 2,7 

• příprava stavebních hmot: Kn = 1,6 

• pomocná výroba: Kn = 1,25 

Návrh světlosti vodovodního potrubí 

Spotřeba vody Q [l/s] 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 

Jmenovitá světlost [“] ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 

Jmenovitá světlost [mm] 20 25 32 40 50 

Tabulka 15 - Dimenze potrubí 

Maximální potřeba vody provedeným výpočtem je 0,37 l/s, dimenze 

vodovodní přípojky je DN 25.  

5.2 Odvodnění staveniště 

Při výskytu dešťové vody ve výkopech nebo ve stavební jámě bude voda 

svedena do místa, kde bude odčerpána kalovým čerpadlem a odvedena hadicí 

na místo určené pro mytí vozidel, kde se bude nacházet štěrková vsakovací drenáž. 

Pro vytvoření příjezdové komunikace a zpevněných ploch bude sejmuta 

ornice v tloušťce 200 mm, která bude nahrazena betonovým recyklátem tloušťky 

200 mm se spádem 2 %. Před navezením betonového recyklátu bude v místě 

sejmutí ornice položena geotextílie 300 g/m2 z důvodu zpevnění podkladu 

a separace zeminy s betonovým recyklátem. Dešťová voda bude při deštích 

vsakována do podloží. Při nadměrných deštích bude zasakována podél staveništní 

komunikace, na místě stávající travní louky. 
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5.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Stavební pozemek se nachází v okrajové části města Velké Meziříčí 

a je součástí školního areálu se sportovištěm. Z důvodu nepřerušeného provozu 

sportovního hřiště během výstavby bude vjezd na staveniště ze zadní strany 

stavebního objektu. Vjezd na staveniště bude zajištěn ze stávající místní 

komunikace města Velké Meziříčí. Tato komunikace slouží k propojení ulice 

Třebíčská a silnice II/360. Staveništní komunikace bude tvořena zhutněným 

betonovým recyklátem v tloušťce 200 mm společně s ocelovými pojezdovými 

plechy v místě sjezdu na místní komunikaci, které budou použity pro ochranu 

stávajícího chodníku proti poškození. Staveništní komunikace bude opatřena 

uzamykatelnou branou o šířce 5 m s jednotlivými křídly 2,5 m. Staveniště bude 

oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Ze strany od sportovního hřiště bude 

plné mobilní oplocení tak, aby nedocházelo k narušení provozu, a bylo částečně 

zamezeno prašnosti na tartanový povrch atletického oválu. V zadní části staveniště 

bude drátěné mobilní oplocení, a v místě budované přípojky splaškové kanalizace 

budou v případě hloubky výkopu do 2 m použity staveništní mobilní zábrany 

výšky 1,1m. V případě, že bude hloubka výkopu větší než 2 m, bude použito 

mobilní oplocení výšky 2 m. Přesné umístění oplocení je znázorněno v příloze 

P.2.01 - Koordinační situace širších vztahů  

Technické napojení staveniště v době realizace stavby bude na stávající sítě 

technické infrastruktury. Bude zhotoven hlavní staveništní elektrický rozvaděč 

s elektroměrem a vodoměrná šachta s vodoměrem.  

Vozidla, která budou vyjíždět ze staveniště během provádění zemních prací 

na místní komunikaci, budou předem očištěna v místě čistící plochy za výjezdovou 

bránou ze staveniště. Čistící plocha je blíže popsána v bodě 5.14.10 Čistící plocha. 

5.3.1 Staveništní inženýrské sítě 

Přípojka elektrické energie 

Ze stávajícího vedení E-ON bude provedena přípojka na hranici pozemku, 

kde bude ukončena pojistkovou skříní v pilířku. Toto je dodávkou E-ON. 

Z pojistkové skříně bude odbočení kabelem AYKY-J 4x25 do nového 

elektroměrového rozvaděče umístěného vedle. 

Z pojistkové skříně povede samostatná přípojka k hlavnímu stavebnímu 

objektu. Staveništní přípojka bude zhotovena samostatně tak, že kabel 

od pojistkové skříně, která je na hranici pozemku, povede v chráničce a bude 

připevněn na oplocení až k hlavnímu staveništnímu rozvaděči. Z tohoto 

staveništního rozvaděče bude odebírána elektrická energie potřebná pro výstavbu 

hlavního objektu, dále z něj budou napájeny staveništní kontejnery. 
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Přípojka vodovodu 

Přípojka vodovodu s vodoměrem pro zařízení staveniště bude připojena 

v místě nově budované přípojky vody, která bude napojena navrtávkou na stávající 

vodovod pro veřejnou potřebu DN 200 z litiny, který prochází za jižní hranicí 

stavebního pozemku. Přípojka bude v nezámrzné hloubce. Dimenze staveništní 

vodovodní přípojky je DN 25 a bude ukončena vodoměrnou šachtou, ve které 

se bude nacházet vodoměr a hlavní uzávěr vody. 

Jako zdroj požární vody bude sloužit venkovní podzemní hydrant umístěný 

před východním vstupem do ZŠ v ul. Školní, osazený na veřejném vodovodu – na 

přípojce DN 110 PVC nacházející se ve vzdálenosti 142 m od středu navrhovaného 

objektu. Potřeba požární vody je podle údajů zprávy PO 6,0 l/s. 

5.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště se nachází ve sportovním areálu, kde okolní zástavba je tvořena 

základními školami a bytovými domy. Tato zástavba bude ojediněle zasažena 

zvýšeným hlukem při provádění zemních prací. Na p.č. 5917/16 v jižní části bude 

provedeno dočasné vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, pro vybudování 

staveništní komunikace a zařízení staveniště. Tento pozemek je také ve vlastnictví 

města Velké Meziříčí. Ostatní pozemky v okolí nebudou stavební činností zasaženy.  

Okolí staveniště bude ojediněle zatíženo zvýšenou prašností a hlukem, 

případně vibracemi od stavebních strojů a zařízení. Prašnost bude eliminována 

kropením. Pracovní činnosti budou převážně probíhat pouze během pracovní doby 

od 7:00 do 15:30. V případě potřeby budou práce probíhat i mimo tento uvedený 

čas, avšak budou muset být splněny všechny hygienické limity z akustické zátěže 

okolí. 

Na staveniště bude dováženo pouze potřebné množství materiálu, které 

bude uloženo na dočasné staveništní skládce, nebo ihned zabudováno 

do konstrukce. Materiál použitý při výstavbě bude zakryt, případně umístěn uvnitř 

kontejneru. Pokud hrozí odfouknutí lehkých materiálů nebo odpadů, je nutné tyto 

odpady skladovat tak, aby tomu bylo zabráněno, například použít uzavřené 

kontejnery nebo zakrýt sítí či plachtou. 

Každé vozidlo vyjíždějící ze staveniště bude řádně očištěno pomocí vodní 

tlakové myčky tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Toto 

čištění bude probíhat v místě čistící plochy u výjezdu ze staveniště. Případné 

znečištění veřejných komunikací bude ihned odstraněno. 
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5.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 

asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude kolem celého obvodu oploceno. V místech, kde se nenachází 

současné oplocení areálu bude staveniště chráněno mobilním stavebním 

oplocením výšky 2 m. Ze strany od sportovního hřiště bude plné mobilní oplocení, 

v zadní části staveniště bude drátěné mobilní oplocení, v místě budované přípojky 

splaškové kanalizace budou v případě hloubky výkopu do 2 m použity staveništní 

mobilní zábrany výšky 1,1m. V případě, že bude hloubka výkopu větší než 2 m, 

bude použito mobilní oplocení výšky 2 m. Vstup na staveniště je umožněn pouze 

vstupní uzamykatelnou branou o šířce 5 m, situovanou do zadní části stavebního 

objektu od příjezdové staveništní komunikace. Na mobilním oplocení v místě 

vstupní brány bude umístěna bezpečnostní a informační tabule, a před vjezdem 

na staveništní komunikaci bude zákazová značka „Zákaz vjezdu mimo vozidel 

stavby.“ Stávající místní komunikace, na kterou je napojena staveništní 

komunikace bude opatřena značkou snížení rychlosti, „Pozor! Výjezd a vjezd 

vozidel stavby“ a značkou „Zákaz zastavení“.  

Demolice stávajících hřišť na odbíjenou jsou řešeny v samostatném 

stavebním objektu SO 03 - Příprava území. Předmětem řešení tohoto stavebního 

objektu je demontáž oplocení dvou hřišť na odbíjenou. Jedná se o demontáž 

pletiva, ocelových pozinkovaných sloupků a branky. Betonový podklad bude 

odstraněn rozrušením pneumatickým kladivem v celé tloušťce až na výškovou 

úroveň 491,00 m n.m. – výchozí úroveň pro výkopové práce. Betonové plochy 

stávajícího hřiště budou bourány samostatně a odvezeny na druhotné zpracování 

betonového recyklátu, který bude využit před zahájením výstavby hlavního 

stavebního objektu k vybudování staveništních ploch. Ostatní stavební demoliční 

materiály budou odvezeny mimo pozemek na skládku k trvalému uložení. 

Staveništní komunikace bude vybudována před zahájením demoličních prací hřišť 

na odbíjenou tak, aby bylo možné odvážet demoliční odpad. 

Ochrana zeleně v okolí staveniště není nutná, nevyskytují se v okolí vzrostlé 

stromy, u kterých by byl potřeba chránit kořenový systém, kmen a koruna stromu. 

5.6 Maximální zábory pro staveniště 

V rámci realizace stavby dojde k záboru náležících do zemědělského 

půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu. Realizací zařízení staveniště dojde k dočasnému vyjmutí části 

parcely č. 5917/16. Dočasné vyjmutí bude provedeno v místě příjezdové 

komunikace staveniště a prostoru zařízení staveniště o ploše 1 035 m2. Dočasný 

zábor bude proveden na základě jednání a smlouvy se životním prostředím. 
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5.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 

při výstavbě, jejich likvidace 

Všechen odpad, který vznikne během výstavby bude řádně tříděn a odvážen 

na skládky tomu určené, dále na recyklační nebo sběrné dvory. Během výstavby 

bude vznikat běžný stavební odpad a komunální odpad.  

Nakládání s odpady bude probíhat podle platné legislativy v aktuálním znění:  

• Zákon č. 185/2001 Sb. - zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb. - vyhláška ministerstva životního 
prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. 

V prostoru staveniště budou umístěny kontejnery na různé odpady jako 

jsou plasty, papír a komunální odpad. Místo pro sběr těchto odpadů bude 

v prostoru zařízení staveniště, vedle stavební buňky s šatnou pro stavební dělníky. 

Dále v místě zařízení staveniště budou umístěny kontejnery pro sběr stavební suti 

a objemného odpadu. 

Nebezpečné odpady jako jsou pohonné hmoty, oleje a další chemické látky 

budou skladovány v místě zařízení staveniště, v uzamykatelných kontejnerech, 

které budou obsahovat plastovou záchytnou vanou s dvojitým dnem pro případné 

zajištění záchytu unikající látky. V těchto kontejnerech se také bude nacházet 

havarijní souprava pro případnou likvidaci havárie. 

Vozidla a stroje budou pravidelně kontrolována, zda nedochází k úniku 

kapalin, a tím ke kontaminaci půdy. Pod vozidla, která budou odstavena po delší 

dobu, budou umístěny záchytné vany. V případě úniku bude na stavbě přítomný 

přípravek pro zamezení šíření a dopadu na životní prostředí. 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu Klasifikace 

Způsob 

likvidace 

15 

Odpadní obaly, sorbenty, čistící 

tkaniny, filtrační materiály, 

ochranné oděvy 

  

15 01 01 Papírový, lepenkový obal O Recyklace 

15 01 02 Plastový obal O Recyklace 

15 01 03  Dřevěný obal O Recyklace 

15 01 04  Kovový obal O Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O Recyklace 
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17 Stavební a demoliční odpady   

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Skládka 

17 02 01 Dřevo O Spalovna 

17 02 02 Sklo O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu N Skládka 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrna kovů 

17 04 10 Kabely O Skládka 

17 05 04 Zemina a kamenivo O Skládka 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

17 09 04 Směsné stavební materiály O Skládka 

20 Komunální odpady   

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 

Tabulka 16 – Tabulka nejčastějších produkovaných odpadů 

5.8 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie 

zemin 

Veškeré zemní práce budou prováděny strojní mechanizací. V místě 

budování staveništní komunikace a zařízení staveniště bude provedena skrývka 

ornice v tloušťce 200 mm. Ornice bude uložena na mezideponii, z časti vedle 

staveništní komunikace, z části za oplocením zařízení staveniště. 

Zemina vytěžena ze stavební jámy a základových rýh bude z části uložena 

v místě stavby vedle hlavního stavebního objektu pro následné zásypy a obsypy 

základových konstrukcí, zbylá část bude odvezena na skládku.  

Bilance zemních prací  

Položka 
Množství 

[m3] 

Odvezeno na 

skládku [m3] 

Deponováno na 

staveništi [m3] 

Ornice ze staveništní komunikace 111 - 111 

Ornice z ploch zařízení staveniště 56 - 56 

Výkop stavební jámy 222,4 15,2 207,2 

Výkop rýh 63,6 63,6 - 

Dočištění výkopu 14,3 14,3 - 

Tabulka 17 - Bilance zemních prací 
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5.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Používané materiály během výstavby nebudou mít žádný negativní dopad 

na životní prostředí. Při provádění stavby musí být dbáno na ochranu životního 

prostředí. Je nutné správně nakládat s veškerými staveništními odpady. Nakládání 

s odpady stanoví příslušné právní předpisy v aktuálním znění:  

• Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, 

• Zákon č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů. 

Na stavbě je nutné udržovat pořádek, zejména pak plošné prvky, materiály 

a jejich obaly, které mohou být neseny větrem do okolí, nesmí být ponechány volně 

po ploše. Stavební prvky musejí být ukládány na skladovací plochy tak, aby 

nebránily stavební činnosti a přístupu k stavbě. Smí být používány pouze stroje 

a mechanická zařízení v náležitém technickém stavu. Stroje a zařízení musí být 

průběžně kontrolovány, nesmí z nich unikat pohonné hmoty, oleje, ani jiné 

nebezpečné látky. Během průběhu výstavby i užívání stavby nesmí docházet ke 

znečišťování ovzduší. Vznik prašnosti je nutné snižovat na nejmenší možnou míru.  

K omezení vzniku prachové zátěže je proto třeba zajistit: 

• Při manipulaci a při skladování prašných materiálů minimalizovat vznik 

a víření prachu. 

• V případě horkého, suchého a větrného počasí snižovat prašnost kropením 

vodou, v případě velmi silného větru práce přerušit. 

• Řádně čistit kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru stavby 

na místní komunikaci, aby nedocházelo k jejich znečištění. 

• Případné znečištění komunikací pravidelně odstraňovat. 

• Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti. 

• Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. 

5.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Posouzení potřeby koordinátora 

Určení koordinátora BOZP vychází ze zákona č.309/2006 Sb., § 14. Na 

staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Zadavatel 

je povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů, s přihlédnutím na druh, 

velikosti stavby a její náročnosti ke koordinaci opatření, zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce na staveništi. Dle rozsahu stavby by měl být na 

stavbě určen jeden koordinátor BOZP. 
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Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění výstavby musí být dodrženy tyto předpisy v aktuálním znění: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

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

při práci 

• Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Základní požadavky na dodržování zásad BOZP 

• oplocení obvodu celého staveniště, výška oplocení min. 1,8 m 

• uspořádání zařízení staveniště dle výkresové dokumentace 

• dodržování dopravních předpisů, nejvyšší povolená rychlost 15 km/h 

• pravidelná prohlídka a údržba pracovních strojů 

• udržování pořádku na staveništi 

• zákaz manipulace s břemeny nad zakázanými plochami 

• zákaz pohybu osob pod zavěšenými přepravovanými břemeny 

• dodržování pokynů obsluhy strojů a užívání osobních ochranných 

pracovních pomůcek 

• zákaz skladování materiálů na staveništních komunikacích 

• evidence pracovníků 

• dodržování podmínek týkající se požární ochrany 

V buňce stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička a práškový hasicí 

přístroj. Dále zde budou uvedena důležitá telefonní čísla záchranného systému 

a návod pro poskytnutí první pomoci. Bude zajištěna informovanost všech osob 

pohybujících se po pracovišti o provozu staveniště a o umístění tlačítka pro 

vypnutí elektrického proudu, které se nachází na hlavním staveništním rozvaděči. 
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5.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb 

Výstavbou stavebního objektu nebudou dotčeny žádné stavby využívající 

bezbariérový přístup. Není nutné navrhovat a provádět úpravy pro bezbariérové 

užívání okolních staveb.  

5.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vjezd a výjezd na staveništní komunikaci bude mít negativní vliv na místní 

komunikaci spojující ulici Třebíčskou a silnici č.II/360. 

Tato místní komunikace bude v místě vjezdu a výjezdu vozidel stavby 

opatřena značkou snížení rychlosti na 30 km/h, „Pozor! Výjezd a vjezd vozidel 

stavby“ a „Zákaz zastavení“.  

 Problematika dopravního omezení a značení na přilehlé místní komunikaci 

je podrobněji zpracována v příloze č. P.2.01 – Koordinační situace širších vztahů. 

5.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Sportovní areál bude po celou dobu výstavby objektu v provozu. Z tohoto 

důvodu je nutné při samotné realizaci zajistit ochranu přilehlého tartanového 

povrchu atletického stadionu. Ze strany od stadionu bude instalováno plné mobilní 

oplocení proti znečištění povrchu tartanu a zajištění nerušeného provozu 

na stadionu. Dále je také zakázána jakákoliv manipulace zavěšených břemen nad 

prostorem mimo zařízení staveniště. Žádné speciální podmínky pro provádění 

stavby nebyly stanoveny.  

5.14 Objekty zařízení staveniště 

Zařízení staveniště je zakresleno ve výkresech zařízení staveniště dle 

jednotlivých etap – přílohy P.5.01 – Zařízení staveniště spodní stavba, P.5.02 –

 Zařízení staveniště pozice autojeřábu a P.5.03 – Zařízení staveniště pozice 

autočerpadla. 

5.14.1 Stavební kontejnery 

Po celou dobu výstavby budou k dispozici obytné a skladovací kontejnery, 

které budou na staveniště přivezeny nákladním automobilem s hydraulickou 

rukou. Tyto kontejnery se uloží na dřevěné hranolky 150 x 150 mm na předem 

připravenou plochu. Umístění všech kontejnerů je dáno dle výkresů zařízení 

staveniště, specifikované v bodě 5.14 Objekty zařízení staveniště. Návrh 

kontejnerové sestavy byl stanoven na základě celkového počtu pracovníků.  
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Kancelář stavbyvedoucího  

• Typ:    Kancelář, šatna - BK1 

• Rozměr:  6 058 x 2 438 x 2 800 mm 

• Počet kusů:  1x 

• El. Přípojka:  380 V / 32 A 

• Vnitřní vybaveni: elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka, okna  

s plastovou žaluzií, dva stoly s židlemi, skříň, věšák,  

lednice, lékárnička, rychlovarná konvice 

Kontejner stavbyvedoucího bude umístěn u vstupní brány na staveniště. 

Šatna pro stavební dělníky 

• Typ:    Kancelář, šatna - BK1 

• Rozměr:  6 058 x 2 438 x 2 800 mm 

• Počet kusů:  1x 

• Vnitřní vybaveni: elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka, okna  

s plastovou žaluzií, stoly s židlemi, uzamykatelné  

skříně pro osobní věci a věšáky 

Kontejner BK 1, užitná plocha kontejneru je 15 m2. Je uvažováno 1,25m2 

podlahové plochy na jednoho pracovníka. Z přílohy P.7.02 – Bilance pracovníků 

vyplívá, že v době výstavby hlavního stavebního objektu je maximální počet 

pracovníků 10, z čehož vyplívá, že bude použit jeden kontejner.  

 
Obrázek 13 - Kancelář, šatna - BK1 [40] 

Sklad materiálu 

• Typ:     Skladový kontejner LK1 

• Rozměr:   6 058 x 2 438 x 2 591 mm 

• Počet kusů:   1x 

• Technické parametry: dvoukřídlová vrata s gumovým těsněním  

a tyčovým uzavíráním, pákové madlo s otvory  

na zámek 
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Sklad menších strojů a ručního nářadí 

• Typ:     Skladový kontejner LK1 

• Rozměr:   6 058 x 2 438 x 2 591 mm 

• Počet kusů:   1x 

• Technické parametry: dvoukřídlová vrata s gumovým těsněním  

a tyčovým uzavíráním, pákové madlo s otvory  

na zámek 

 
Obrázek 14 - Skladový kontejner LK1 [40] 

5.14.2 Mobilní WC 

• Typ:   TOI TOI FRESH s mytím rukou 

• Rozměr:  1 200 x 1 200 x 2 300 mm 

• Počet kusů:  2x 

Vybavení: fekální nádrž 250 l, dvojité odvětrání, 

pisoár, držák toaletního papíru, uzamykací 

mechanismus, zrcadlo, zásobník na čistou vodu pro 

mytí rukou, dávkovač tekutého mýdla 

 
Obrázek 15 - TOI TOI FRESH s mytím rukou [40] 
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Obrázek 16 - Kontejner na objemný odpad [41] 

5.14.3 Kontejnery na objemný odpad 

Ukládání odpadů vzniklých během výstavby a provozem na staveništi bude 

zajištěno do ocelových kontejnerů o objemu 4 m3 s nosností 5 t. Kontejnery budou 

uloženy na zpevněné ploše ze silničních betonových panelů o rozměrech 3 000 x 

2 000 x 150 mm z důvodu manipulace s nimi. Kontejnery budou na staveništi po 

celou dobu výstavby, a dovoz bude zajištěn pronajatou firmou.  

V případě silného větru by mohlo nastat znečištění okolí stavby od odpadu 

uloženého v odpadních kontejnerech. Odpadní kontejnery budou zakryty 

plachtami, čímž nebude docházet k odletu materiálu. 

Parametry kontejneru 

• Délka:  4 100 mm  

• Šířka:  2 100 mm  

• Výška:  700 mm 

• Objem: 4 m3 

• Nosnost: 5 t 

 

5.14.4 Kontejnery na sběrný a komunální odpad 

V místě zařízení staveniště budou umístěny kontejnery na tříděný 

a komunální odpad. Kontejnery budou barevně odlišeny, a to tak, že žlutý 

kontejner bude sloužit na plastové odpady, modrý na papír a černý na komunální 

odpad. Kontejnery budou vyváženy dle potřeby. 

Technické informace 

• Objem:   1 100 l 

• Počet kusů:   3x 

• Délka x šířka x výška: 1 370 x 1 070 x 1 465 mm 

 
Obrázek 17 - Kontejnery na sběrný a komunální odpad [42] 
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Obrázek 18 - Oplocení typ F řada F2 [43] 

5.14.5 Mobilní oplocení 

Staveniště bude kolem celého obvodu oploceno. V místech, kde se nenachází 

současné oplocení sportovního areálu, bude staveniště chráněno mobilním 

stavebním oplocením. Ze strany od sportovního hřiště bude plné mobilní oplocení 

výšky 2 m proti znečištění povrchu tartanu, snížení prašnosti a zajištění 

nerušeného provozu na stadionu. V zadní části staveniště bude průhledné drátěné 

mobilní oplocení výšky 2 m, a v místě budované přípojky splaškové kanalizace 

budou v případě hloubky výkopu do 2 m použity staveništní mobilní zábrany 

výšky 1,1 m, a v případě, že bude hloubka výkopu větší než 2 m bude použito 

mobilní oplocení výšky 2 m. Vstup na staveniště je umožněn pouze vstupní 

uzamykatelnou bránou o šířce 5 m ze zadní části stavebního objektu od příjezdové 

staveništní komunikace. U vstupní brány na staveniště budou připevněny na 

mobilním oplocení bezpečnostní a informační tabule, které upozorňují na dané 

nebezpečí a na podmínky, které je potřeba na staveništi dodržovat. Jedná se 

zejména o tabuli zakazující vstup nepovolaným osobám na staveniště, upozornění 

na nebezpečí úrazu, výskytu elektrického proudu a příkazu nosit OOPP. 

Plné oplocení řada typ B řada B2 Průhledné oplocení typ F řada F2 

Šířka x výška: 2 220 x 2 000 mm  Šířka x výška: 3 454 x 2 000 mm 

 
Obrázek 19 - Oplocení řada typ B řada B2 [43] 

Staveništní zábrana typ C řada C2 

   Šířka x výška: 2 460 x 1 100 mm 

 
Obrázek 20 - Staveništní zábrana typ C řada C2 [43] 
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Informační tabule „POZOR STAVBA“ při vstupu na staveniště 

 
Obrázek 21 - Informační tabule [44] 

5.14.6 Staveništní rozvaděč 

Hlavní staveništní rozvaděč pro zařízení staveniště bude umístěn v zadní 

části hlavního stavebního objektu u mobilního oplocení. Z tohoto staveništního 

rozvaděče bude odebírána elektrická energie potřebná pro výstavbu hlavního 

objektu, dále z něj budou napájeny staveništní kontejnery. Hlavní staveništní 

rozvaděč bude obsahovat elektroměr pro měření spotřeby energie pro výstavbu. 

Napojení elektrických nářadí a zařízení ve větší vzdálenosti od hlavního 

staveništního rozvaděče bude za pomocí bubnové prodlužovačky. 

 
Obrázek 22 - Hlavní staveništní rozvaděč - ilustrační foto [45] 
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5.14.7 Staveništní osvětlení 

V případě, že na staveništi při prováděných prací nebudou dostatečné 

podmínky na viditelnost, budou používány přenosné LED reflektory. 

 
Obrázek 23 - LED reflektor[46] 

5.14.8 Staveništní komunikace 

Z důvodů nepřerušeného provozu na sportovním areálu během výstavby 

objektu bude zřízena nová staveništní komunikace, která bude vybudovaná před 

zahájením SO 03 – Příprava území.  

Pro vytvoření příjezdové komunikace a zařízení staveniště bude sejmuta 

ornice v tloušťce 200 mm, která bude nahrazena betonovým recyklátem tloušťky 

200 mm se spádem 2 %. Před navezením betonového recyklátu bude v místě 

sejmutí ornice položena geotextílie 300 g/m2 z důvodu zpevnění podkladu a 

separace zeminy a betonového recyklátu. Betonový recyklát bude hutněn 

vibračním válcem WACKER RD 24 – 100. Po celou dobu výstavby bude v celém 

areálu a na staveništní komunikace povolená maximální rychlost 15 km/h. 

Staveništní komunikace bude využívaná po dobu výstavby, po jejím 

dokončení bude plocha v místě staveništní komunikace a zařízení staveniště 

uvedena do původního stavu.  

5.14.9 Skládka materiálu 

Na staveništi bude vytvořená zpevněná plocha z betonového recyklátu o 

ploše 90 m2. Skládka materiálu plynule navazuje na staveništní komunikaci vedle 

staveništních kontejnerů. Tato skládka se nachází v zadní části objektu a bude 

součástí staveniště po celou dobu výstavby. Materiál se bude na staveniště dovážet 

postupně na jednotlivé etapy. Při skladování budou dodržovány maximální výška 

skladování. Při strojní manipulaci s materiálem bude maximální výška skládky 

1,8 m, v případě ruční manipulace bude výška skládky maximálně 1,5 m. 
Na staveništi v okolí stavebního objektu v přední části směrem ke 

sportovnímu areálu se bude nacházet dočasná skládka materiálu pro okamžité 

použití bez zpevněného podkladu. 

Kontejnery na odpad se nacházejí na zpevněné ploše ze silničních panelů. 
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5.14.10 Čistící plocha 

Vozidla, které budou vyjíždět ze staveniště během zemních prací na místní 

komunikaci budou předem očištěna v místě čistící plochy za výjezdovou bránou ze 

staveniště. Automobily budou čištěny za pomocí vodní tlakové myčky. Čistící zónu 

tvoří přejezdové plechy, pod kterými bude umístěna záchytová vana, která bude 

sloužit k sedimentaci bláta a hrubých nečistot. Po naplnění záchytné vany bude 

odpadní voda svedena přepadem do odlučovače ropných látek, následně se 

přepadová voda bude zasakovat za pomocí štěrkové drenáže podél čistící zóny. Po 

naplnění záchytové vany sedimentací bláta a hrubých nečistot bude tento materiál 

odvezen k ekologické likvidaci za pomocí specializované firmy. Po skončení 

zemních prací bude čistící plocha využívaná jako odstavná plocha pro automobily 

případně výhybna po celý zbytek výstavby objektu.  

5.14.11 Výplachová vana 

Pro umývání a čištění autodomíchávačů a autočerpadel bude na staveništi 

v místě čistící plochy zřízena ocelová vana, opatřená plachtou. Voda z této vany 

bude průběžně odčerpávána a předána výrobci čerstvého betonu, pro jeho 

ekologickou likvidaci. Usazený sediment bude recyklován. V nádrži je nutné 

sledovat stav vody před přetečením.  

5.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín výstavby:    3. 2. 2020 – 13. 11.2020 

• SO 01 – Zázemí a šatny    

o Hrubá spodní stavba  březen až duben 2020 

o Hrubá vrchní stavba   duben až červenec 2020 

o Dokončovací práce   červenec až říjen 2020 

• SO 02 – Přípojka vody   únor 2020 

• SO 03 – Příprava území   únor 2020 

• SO 04 – Přípojka nízkého napětí  únor až březen 2020 

• SO 05 – Terénní a sadové úpravy  říjen 2020 až listopad 2020 

• SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace červen 2020 

• SO 07 – Přípojka dešťové kanalizace červen 2020 

Tyto termíny jsou podrobněji stanoveny v příloze P.3.01 – Časový a finanční 

plán objektový a podrobný harmonogram hlavní stavebního objektu SO 01 – 

Zázemí a šatny je obsažen v příloze P.7.01 – Časový plán hlavního stavebního 

objektu.  
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5.16 Časový plán budování a likvidace objektů ZS 

Časový plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště je zpracován 

v příloze P.5.04 – Časový plán budování a likvidace objektů ZS. 

5.17 Ekonomické vyhodnocení nákladů ZS 

Orientační náklady na zařízení staveniště jsou počítány po dobu výstavby 

hlavního stavebního objektu. Staveništní komunikace bude vybudována před 

zahájením demoličních prací v rámci SO 03 – Příprava území. Při budování zařízení 

staveniště hlavního stavebního objektu bude staveništní komunikace opravena 

podle výkresu, který je přílohou P.5.01 – Zařízení staveniště – Spodní stavba.  

Název 
Množství 

[MJ] 

Cena MJ 

[Kč] 

Doba 

[týden] 
Cena [Kč] 

Plné oplocení typ B řada B2 88 m 9,10 33  26 426 

Průhledné oplocení typ F řada F2 97 m 6,30 33 20 166 

Staveništní zábrana typ C řada C2 40 m 10,00 1 400 

Oprava staveništní komunikace 530 m2 19,00 - 10 070 

Nové staveništní zpevněné plochy  180 m2 48,00 - 8 640 

Čistící plocha 1 ks 3 500 6 21 000 

Výplachová vana 1 ks 1 000 - 1 000 

Kancelář stavbyvedoucího 1 ks 900 33 29 700 

Šatna pro stavební dělníky 1 ks 800 33 26 400 

Sklad materiálu 1 ks 600 33 19 800 

Sklad menších strojů a nářadí 1 ks 600 33 19 800 

Mobilní WC  2 ks 500 33 33 000 

Kontejner na stavební odpad 2 ks 280 29 16 240 

Naložení a vyložení kontejneru 10 x  800 Kč - 8 000 

Plastový kontejner 3 ks 50 33 4950 

Staveništní rozvaděč 1 ks 16 800 - 16 800 

Silniční panely 3 000 x 2 000 x 150 9 ks 60 33 17 820 

Doprava, montáž a demontáž panelů 9 ks 1 000 - 9 000 

Přejezdový plech 6 000 x 2 000 x 30 1 ks 180 33 5 940 

Osvětlení 3 ks 1 000 33 3 000 

Dopravní značení 10 ks 50  34 17 000 

Přípojka vody se šachtou 4 m 2 000 - 8 000 

Přípojka elektrické energie 115 m 100 - 11 500 

Provoz staveniště - Odhad  - 50 000 

Přibližná cena nákladů na zařízení staveniště 384 652 

Tabulka 18 - Ekonomické vyhodnocení nákladů ZS  
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6.1 Informace o procesu 

V této části jsou řešeny hlavní stavební stroje a mechanismy, které budou 

využívány během realizace stavebního díla. U každého stroje budou popsány jeho 

hlavní technické parametry, u vybraných stavebních strojů posouzení, zda 

vyhovují pro hlavní stavební objekt.  

Navržené stavební stroje a mechanismy budou na stavbu nasazeny podle 

přílohy P.6.01 – Bilance strojů. 

6.2 Hlavní stavební stroje a mechanismy 

6.2.1 Rypadlo – nakladač JCB 3CX Sitemaster 

Rypadlo-nakladač JCB 3CX bude použit na zemní práce: Bude využit pro 

vybudování staveništní komunikace a ostatních ploch zařízení staveniště. Dále 

bude využit k výkopu stavení jámy, výkopu základových rýh a pro nakládání 

zeminy a zpětný zásyp s úpravou terénu pod betonovou dlažbu. Na konci výstavby 

bude využit pro odstranění zařízení staveniště. 

Technické parametry 

• Výkon motoru:    63 kW 

• Maximální hloubka výkopu:  5,97 m 
• Maximální kapacita nakladače:  1,0 m3 

• Objem lopaty rypadla:   0,4 – 0,3 m3 

• Hmotnost:     8 070 kg 

Rozměry stroje: 

 
Obrázek 24 - Rypadlo-nakladač JCB 3CX Sitemaster – rozměry [47] 

A - Celková přepravní délka 5,62m   F - Výška ke středu volantu 1,94m 
B - Rozvor náprav 2,17m     G - Výška po střechu kabiny 2,91m 
C - Střed otoče od středu zadní nápravy 1,36m H- Celková přepravní výška 3,61m 
D - Světlá výška podpěr 0,37m   J - Šířka zadního rámu 2,36m 
E - Světlá výška otoče 0,52m    K - Šířka lopaty 2,35m 
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Pracovní dosahy stroje 

 
Obrázek 25 - Rypadlo-nakladač JCB 3CX Sitemaster - pracovní dosahy [47] 

A - Max. hloubka kopání s lopatou: 5,97m   F - SAE Provozní výška 6,35m 

B - Dosah v úrovni od osy zad. kol 7,87m    G - Max. nakládací výška4,72m 

C - Dosah v úrovni od osy otoče 6,52m   H - Celkový příčný posuv rypadla 1,16m 

D - Dosah v plné výšce od osy otoče3,66m   J - Rotace lopaty 201⁰ 

E - Boční dosah od osy stroje 7,09m  

6.2.2 Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 

Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 bude odvážet zeminu na trvalou 

skládku nebo na dočasnou skládku v místě staveniště. Budou použity dva nákladní 

automobily, aby nedocházelo k prodlevám při zemních pracech.  

Technické parametry 

• Pohotovostní hmotnost:  11,3t  

• Užitečná hmotnost:   10,7t 

• Celková hmotnost vozidla:  22,0t 

• Rozměry korby (d x š x v):  4,3 x 2,5 x 1,0 m 

• Největší výkon motoru:  208/ 2 200kW/min-1 

• Maximální rychlost:   80 km/h 

• Pohon:    6 x 6 
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Obrázek 26 - Tatra 815 S3 6x6 [48] 

Rozměry nákladního automobilu: 

 
Obrázek 27 - Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 – rozměry [48] 

6.2.3 Tandemový válec WACKER RD 24 - 100 

Válec WACKER RD 24 – 100 bude sloužit k hutnění staveništní komunikace 

a ploch zařízení staveniště. 

Technické parametry 

• Výkon motoru:   24 kW 

• Pracovní šířka:   1,0 m 

• Amplituda:    0,54 mm 

• Frekvence:    67 / 52 Hz 

• Odstředivá síla:   46 / 28 kN 

• Provozní hmotnost:   3,19 t 

• Rozměry D x Š x V m:  2,46 x 1,11 x 2,39 m 
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Obrázek 29 - Kontrola hutnění [49]

 
Obrázek 28 - Tandemový válec WACKER RD 24 – 100 [49] 

6.2.4 Vibrační deska WACKER DPU 6555H 

Vibrační deska WACKER DPU 6555H bude použita pro hutnění zpětných 

zásypů zeminy staveništní jámy a následně pro hutnění štěrkopískového násypu 

pod podkladní beton. Dále bude použita pro hutnění podkladní vrstvy ze štěrkodrti 

pod betonovou venkovní dlažbu. 

Technické parametry 

• Výkon motoru:  10,1 kW  

• Provozní hmotnost:  480 kg 

• Odstředivá síla:  65 kN 

• Velikost základní desky: 550 x 900 mm 

• Frekvence:   69 Hz 

• Plošný výkon:  1 200 m2/h 

• Spotřeba paliva:  1,9 l/h 

• Objem nádrže:  6 l 

• Palivo:    nafta 

 
Obrázek 30 - Vibrační deska WACKER DPU 6555H [49] 
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6.2.5 Vibrační pěch WACKER BS 70-2plus 

Vibrační pěch WACKER BS 70–2 plus bude použit pro hutnění zpětných 

zásypů zeminy z vnější strany stavebního objektu v okolí betonových tvárnic. 

Technické parametry 

• Provozní hmotnost:   74 kg 

• Velikost pěchovacího nástavce: 280 x 340 mm 

• Počet úderů max.    687/min 

• Síla rázu:    20 kN 

• Plošný výkon:   149 m2/min 
• Zdvihový objem:   80cm3 

• Typ motoru:    dvoutaktový benzínový motor 

• Spotřeba paliva:   1 l/h 

 
Obrázek 31 - Vibrační pěch WACKER BS 70-2plus [49] 

6.2.6 Smykem řízený nakladač BOBCAT S 650 

Smykem řízený nakladač bude na staveništi sloužit jako pomocný stroj po 

celou dobu výstavby pro manipulaci s veškerým materiálem. Dále bude využíván 

pro drobné zemní práce, jako je například přemístění zeminy.  

Technické parametry 

• Řízení:    smykem 

• Druh podvozku:   kolový 

• Provozní hmotnost:   3 657 kg 

• Užitečná hmotnost:   1 253 kg 

• Pohotovostní hmotnost:  11,4 km/h a 19,8 km/h 

• Výkon motoru:   56,0 kW 

• Výška zdvihu k čepu lopaty: 3 149 mm 
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Obrázek 32 - Paletizační vidle 

[50] 

 
Obrázek 33 - Smykem řízený nakladač BOBCAT S 650 [50] 

6.2.7 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 BL 

Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 BL bude přepravovat předepsaný čerstvý 

beton z místní betonárny na staveniště. Dále bude autodomíchávač zásobovat 

autočerpadlo, které dopraví čerstvý beton na místo zabudovaní do dané 

konstrukce.  

Technické parametry 

• Jmenovitý objem  9 m3 

• Geometrický objem:  15 810 l 

• Vodorys:   10 390 l 

• Stupeň plnění:  56,9 % 

• Hmotnost nástavby:  3 920 kg 

 
Obrázek 34 - Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 BL [51] 
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Rozměry bubnu 

 
Obrázek 35 - Rozměry bubnu autodomíchávače [51] 

• A - Průměr bubnu:  2 300 mm 

• B – Výška násypky:  2 474 mm 

• C – Průjezdná výška:  2 534 mm 

• D – Výsypná výška:  1 089 mm 

6.2.8 Autočerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR 

Autočerpadlo SCHWING S 38 REPTOR bude dopravovat čerstvý beton 

na místo určení, autočerpadlo bude zásobovat autodomíchávač. Autočerpadlo 

je nutné zapatkovat dle situace zařízení staveniště P.5.03, které je přílohou tak, aby 

bylo v ose stavebního objektu a bylo umožněno dosahu do všech částí. 

Technické parametry 

• Výškový dosah:   37,3 m 

• Horizontální dosah:   32,6 m 

• Počet sekcí:    5 

• Potrubí:    DN 125 

• Délka koncové hadice:  3,5 m 

• Rozbalovací výška:   7,5 m 

• Dopravované množství:  136 m3/h 

• Dopravní tlak betonu:  85 bar 

• Provozní hmotnost:   25 t 

 
Obrázek 36 - Autočerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR [51] 
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Obrázek 37 - SCHWING S 38 SX 

REPTOR – rozměry zapatkování 

[51] 

Rozměry autočerpadla a rozměry zapatkování 

 

Obrázek 38 - SCHWING S 38 SX REPTOR – rozměry [51] 

 

Schéma pracovního rozsahu autočerpadla SCHWING S 38 SX REPTOR 

 
Obrázek 39 - Schéma pracovního rozsahu autočerpadla [51] 

Posouzení autočerpadla se nachází v samostatné příloze P.6.02 

6.2.9 Autojeřáb DEMAG AC 70 City 

Autojeřáb DEMAG AC 70 City bude sloužit k sekundární dopravě 

na staveništi. Daný typ jeřábu bude sloužit pro zabudování prefabrikovaných 

ramen schodiště. 
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Obrázek 40 - Autojeřáb DEMAG AC 70 City [52] 

Technické parametry 

• Motor jeřábu:   DaimlerChrysler OM 460 LA 

• Podvozek:    8 x 4 x 8 

• Výkon motoru:   295 kW 

• Hmotnost jeřábu:   48 000 kg 

• Rozložení váhy na nápravy:  4 x 12 000 kg 

• Protiváha:    6 500 kg 

• Maximální nosnost:   70 000 kg 

• Teleskop plnostěnný:  8,0 – 52,4 m 

• Úhel otočení jeřábu:   360 ⁰ 

• Průměr lana:    18 mm 

• Délka lana:    190 m 

Rozměry v přepravní poloze  

 

Obrázek 41 - Autojeřáb DEMAG AC 70 City - rozměry v přepravní poloze [52] 
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Rozměry zapatkovaného autojeřábu 

 

Obrázek 42 - Autojeřáb DEMAG AC 70 City - rozměry v zapatkované poloze [52] 

Posouzení autojeřábu se zátěžovými křivkami je v příloze P.6.02 

6.2.10 Autojeřáb DEMAG AC 50-1 

Autojeřáb DEMAG AC 50-1 bude sloužit k sekundární dopravě na staveništi. 

Daný typ jeřábu bude sloužit pro zabudování všech ostatních prefabrikovaných 

dílců mimo schodišťová ramena na místo zabudování. 

 
Obrázek 43 - Autojeřáb DEMAG AC 50-1 [53] 
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Technické parametry 

• Podvozek:    6 x 4 x 2 

• Výkon motoru:   240 kW 

• Hmotnost jeřábu:   36 000 kg 

• Rozložení váhy na nápravy:  3 x 12 000 kg 

• Protiváha:    7 500 kg 

• Maximální nosnost:   50 000 kg 

• Teleskop plnostěnný:  10,1 – 40,0 m 

• Průměr lana:    16 mm 

• Délka lana:    180 m 

Rozměry v přepravní poloze  

 
Obrázek 44 - Autojeřáb DEMAG AC 50-1 - rozměry v přepravní poloze [53] 

Rozměry zapatkovaného autojeřábu 

 
Obrázek 45 - Autojeřáb DEMAG AC 50-1 - rozměry zapatkování [53] 

Posouzení autojeřábu se zátěžovými křivkami je v příloze P.6.02 
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6.2.11 Pracovní kloubově – teleskopická plošina Manitou 160 ATJ 

Pracovní kloubově-teleskopická plošina Manitou 160 ATJ bude sloužit pro 

montáž zastřešení segmentových oblouků polykarbonátem.  

Technické parametry 

• Pracovní výška:   16,25 m 

• Maximální boční dosah:  9,1 m 

• Nosnost koše:   230 kg 

• Maximální hmotnost:  7,45 t 

• Stoupání:    40 % 

• Maximální výška podlahy:  14,25 m 

• Pohon:    4 x 4 

• Otáčení věže:    360⁰ 

• Transportní rozměry:  D 7,02 m / Š 2,30 m 

 
Obrázek 46 - Pracovní kloubově – teleskopická plošina Manitou 160 ATJ [54] 

6.2.12 Fasádní lešení SPRINT 

Fasádní lešení SPRINT bude sloužit pro zhotovení fasády v zadní části 

objektu. 

Technické parametry 

• Šířka systému:   0,75 m 

• Možnost délky pole:   3,0 / 2,5 / 2 / 1,5 / 1,09 / 0,75 m 

• Výška rámu:    2,0 m  

• Podlážky:    hliník 

• Nosnost:    200 kg/m pro 3,0 m podlážku 

300 kg/m pro 2,5m a kratší podlážky 
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6.2.13 Nákladní automobil MAN TGX 460 

Dopravu materiálu ze stavebnin bude zajišťovat nákladní automobil MAN 

TGX 460 s hydraulickou rukou. Díky které nebude při dovozu stavebního materiálu 

zapotřebí dalšího zvedacího mechanismu k uložení materiálu na staveništní 

skládku. 

Technické parametry 

• Celková hmotnost:    26 t 

• Provozní hmotnost:    12,3 t 

• Užitečná hmotnost:    13,7 t 

• Dosah ramene od osy:   10 m 

• Povolená zátěž vysunutého ramene: 900 kg 

• Rozměry vozidla:    10,4 x 2,6 x 3,6 m 

• Délka a šířka ložné plochy:   6,6 x 2,5 m 

 
Obrázek 47 - Nákladní automobil MAN TGX 460 [55] 

6.2.14 Dodávka Peugeot Boxer 

Dodávka Peugeot Boxer bude po celou dobu sloužit pro dovoz drobného 

materiálu a nářadí na staveniště. 

Technické parametry 

• Užitečná hmotnost:   3,0 t 

• Užitečná šířka:   1,422 m 

• Užitečná výška:   1,87 m 

• Délka vozidla:   5,998 m 

• Šířka vozidla:    2,05 m 
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Obrázek 48 - Dodávka Peugeot Boxer [56] 

6.2.15 Čerpadlo čerstvého betonu PUTZMEISTER P718 TD 

Čerpadlo čerstvého betonu PUTZMEISTER P718 TD bude využito 

na betonáž podlah, spádových betonu a lehčených betonů v 2NP místě tribuny. 

Technické parametry 

• Maximální výkon:   18 m3/h 

• Hmotnost:    2,3t 

• Maximální zrnitost:   32 mm 

• Průměr hadice:   150 mm 

• Dopravní tlak:   68 bar 

• Výkon motoru:   34,5 kW 

 
Obrázek 49 – Čerpadlo čerstvého betonu PUTZMEISTER P718 TD [57] 
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6.2.16 Ponorný vibrátor na beton Husqvarna Atlas Copco AME 600 SET 

Ponorný vibrátor na beton bude sloužit pro hutnění čerstvého betonu po 

zabudování do konstrukce. 

Technické parametry 

• Příkon:    600 W 

• Napětí:    230 V  

• Frekvence:    50 Hz 

• Proud:     2,7 A 

• Otáčky motoru:   3 000 ot./min 

• Průměr vibrační hlavice:  35 mm 

• Délka ohebné hřídele:  3 m 

• Hmotnost sestavy:   9,6 kg 

 
Obrázek 50 - Ponorný vibrátor Husqvarna Atlas Copco AME 600 SET [58] 

6.2.17 Vibrační lišta BARIKELL 4481 – 2 m 

Vibrační lišta na beton bude použita na urovnání a hutnění betonové vrstvy 

podkladního betonu a monolitické stropní konstrukce. 

Technické parametry 

• Délka latě:    2 000mm 

• Šířka latě:    230 mm 

• Výška:     300 mm 

• Hmotnost:    16 kg 

• Motor:     Honda GX 25 

• Výkon:    1,1 kW 
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Obrázek 51 - Vibrační lišta BARIKELL 4481 [57] 

6.2.18 Bloková pila BATTIPAV EXPERT 700 

Bloková pila bude použita při zdění vnitřních příček. 

Technické parametry 

• Příkon:    4kW / 400 V 

• Hmotnost:    95 kg 

• Maximální délka řezu:  550 mm 

• Maximální hloubka řezu:  270 mm 

• Průměr kotouče:   700 mm 

• Chlazení:    vodou 

• Rozměry:    720 x 1600 x 1080 mm 

 
Obrázek 52 - Bloková pila BATTIPAV EXPERT 700 [57] 
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6.2.19 Omítací stroj PFT G4 

Omítací stroj PFT G4 bude sloužit ke strojnímu omítání vnitřního zdiva a 

stropní konstrukce. Omítací stroj bude zásobovaný pytlovanou směsí. 

Technické parametry 

• Napětí:     400 V 

• Příkon:     5,5 kW 

• Jištění:     25 „C“ nebo 32 „B“ 

• Výkon šnekového čerpadla:   22 l/min 

• Tlak šnekového čerpadla:   30 bar 

• Dopravní vzdálenost:   30 m 

• Objem zásobníku materiálu:  150 l 

• Hladina hluku:    77 dB 

• Hmotnost:     271 kg 

• Přepravní rozměry:    1200 x 730 x 1550 mm 

 
Obrázek 53 - Omítací stroj PFT G4 [57] 

6.2.20 Hladička na beton Barikell C4 – 60 

Hladička na beton Barikell C4 – 60 bude sloužit na podlahovou konstrukci 

se vsypem v místě převisu tribuny. 

Technické parametry 

• Průměr hladících lopatek:   600 mm 

• Výkon motoru:    4,1 kW Honda GX 160 

• Palivo:      benzín 

• Hmotnost:     47 kg 
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Obrázek 54 - Hladička na beton Barikell C4 – 60 [59] 

6.2.21 Bádie na beton 1016L.8 

Bádie na beton bude využita na dobetonávku stropních panelů Spiroll 

z důvodu malého množství betonu a také možnosti využití autojeřábu, který bude 

stropní panely osazovat. 

Technické parametry 

• Objem:  500 litrů 

• Výška:   1 650 mm 

• Nosnost:  1 200 kg 

• Hmotnost:  150 kg 

 
Obrázek 55 - Bádie na beton 1016L.8 [60] 
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6.2.22 Stavební míchačka – HECHT 2271  

Stavební míchačka bude na staveništi po celou dobu výstavby. 

Technické parametry 

• Motor:    Elektrický 230 V / 50 Hz 

• Hmotnost:   49,5 kg 

• Příkon:   550 W 

• Objem:   120 l 

 
Obrázek 56 - Stavební míchačka – HECHT 2271 [61] 

6.3 Ostatní stroje, přístroje a ruční nářadí  

• Motorová pila 

• Kotoučová pila 

• Úhlová bruska 

• Svářecí agregát elektrodový 

• Ruční ohýbačka betonářské oceli 

• Příklepová vrtačka 

• Horkovzdušná svářečka termoplastů 

• Stavební plynový hořák 

• Řezačka polystyrenu 

• Řezačka obkladů 

• Kalové čerpadlo 

• Průmyslový vysavač s autooklepem 

• Vysokotlaká vodní myčka 

• AKU vrtačka 

• Elektrické míchadlo 

• Nivelační přístroj 

• Stavební rotační laser 

• Vodováha  
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Časový plán hlavního stavebního objektu, který je součástí této diplomové 

práce je zpracován v samostatné příloze P.7.01 – Časový plán hlavního stavebního 

objektu. Hlavní stavební objekt SO 01 – Zázemí a šatny je realizovaný v 1. etapě. 

Na základě časového plánu byla vypracována bilance potřeby pracovníků na 

hlavním stavebním objektu. Bilance pracovníků je zpracována v samostatné 

příloze P.7.02 – Bilance pracovníků. 

Časový plán hlavního stavebního objektu byl vytvořen v programu 

Microsoft Project 2013. Všechny normohodiny k jednotlivým pracem byly zjištěny 

přes programy BUILDpowerS a Contec.  
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8.1 Plán zajištění materiálových zdrojů pro monolitické 

a prefabrikované betony 

Plán zajištění materiálových zdrojů je vyhotoven pro dodávku čerstvého 

betonu, výztuže a prefabrikovaných dílců. Plán byl sestaven na základě časového 

plánu, který se nachází v příloze P.7.01 – Časový plán hlavního stavebního objektu. 

Množství materiálu je určeno na základě položkového rozpočtu, který je přílohou 

P.11.02 – Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu. 

8.1.1 Dodávka čerstvého betonu 

Materiál 
Množství 

[m3] 

Termín 

zabudování 

Beton základových pásů: 
C16/20-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 

63,62 16. 3. 2020 

Beton základových tvárnic: 

C16/20-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 
27,89 

23. 3. 2020 – 

30. 3. 2020 

Beton podkladního betonu: 

C16/20-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 
27,06 9. 4. 2020 

Beton nosných stěn z betonových tvárnic:  

C20/25-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 
32,85 

16. 4. 2020 – 

27. 4. 2020 

Beton dřevocementových tvárnic: 

C20/25-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 
7,4 

28. 4. 2020 – 

6. 5. 2020 

Beton sloupů :C20/25-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 0,21 30. 4. 2020 

Beton stropních desek a nosníků: 

C30/37-XC1-Cl 0,20-Dmax22-S3 
23,15 29. 5. 2020 

Dobetonávka stropních panelů a věnce: 

Beton C30/37-XC1-Cl 0,20-Dmax8-S3 
1,53 13. 6. 2020 

Spádový beton ve 2NP:  

Potěr Poriment PP-500S 
9,59 

19. 6. 2020 – 

26. 6. 2020 

Lehčený beton pod L dílce: 

LC 20/22  
20,30 

13. 7. 2020 – 

14. 7. 2020 

Betonová mazanina pod L dílce 4,26 15. 7. 2020 

Cementový potěr se vsypem  21,2 16. 7. 2020 

Beton předstěny z pohledového betonu – I. etapa 

SCC30/37–XC4, XF4–Cl 0,20–Dmax22–S5 
4,21 28. 7. 2020 

Beton předstěny z pohledového betonu – II. etapa 

SCC30/37–XC4, XF4–Cl 0,20–Dmax22–S5 
7,45 10. 7. 2020 

Betonová mazanina podlahy v 1 NP 

Pevnost v tlaku 30 MPa 
18,00 

20. 8. 2020 – 

21. 8. 2020 

Tabulka 19 - Dodávka čerstvého betonu 
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8.1.2 Dodávka výztuže 

Materiál 
Množství 

[t] 
Termín 
dodání 

Termín 
zabudování 

Výztuž základových tvárnic  
Betonářská ocel žebříková B500B 

1,82 20. 3. 2020 
23. 3. 2020 – 
27. 3. 2020 

Výztuž podkladního betonu 
kari síť Ø6 mm, oka 150x150 mm 

2.37 6. 4. 2020 8. 4. 2020 

Výztuž nosných stěn betonových tvárnic  

Betonářská ocel žebříková B500B 
2,27 6. 4. 2020 

15. 4. 2020 – 
24. 4. 2020 

Výztuž dřevocementových tvárnic 

Betonářská ocel žebříková B500B 
0,56 6. 4. 2020 

28. 4. 2020 – 
6. 5. 2020 

Výztuž sloupů  

Betonářská ocel žebříková B500B 
0,025 6. 4. 2020 30. 4. 2020 

Výztuž stropních desek a nosníků 

Betonářská ocel žebříková B500B 
3,57 22. 5. 2020 

25. 5. 2020 – 
28. 5. 2020 

Výztuž věnců a dobetonávek panelů  
Betonářská ocel žebříková B500B 

0,15 22. 5. 2020 12. 6. 2020 

Výztuž betonové mazaniny ve 2NP 
kari síť Ø6 mm, oka 100x100 mm 

0,22 13. 7. 2020 16. 7. 2020 

Výztuž předstěny pohl. betonu – I. etapa 

Betonářská ocel žebříková B500B 
0,42 13. 7. 2020 22. 7. 2020 

Výztuž předstěny pohl. betonu – I. etapa 

Betonářská ocel žebříková B500B 
0,75 13. 7. 2020 4. 8. 2020 

Výztuž betonové mazaniny v 1 NP 

kari síť Ø6 mm, oka 150x150 mm 
0,63 17. 8. 2020 19. 8. 2020 

Tabulka 20 - Dodávka výztuže 

8.1.3 Dodávka prefabrikovaných dílců 

Materiál 
Množství 

[ks] 
Termín 
dodání 

Termín 
zabudování 

Desky PZD 149/29/9 V5 62 7. 4. 2020 11. 4. 2020 
Stropní panely Spiroll PPD219 28 8. 5. 2020 11. 5. 2020 
Segmentové oblouky v pohledové kvalitě 
HSV/1 

8 12. 5. 2020 
15. 5. 2020 – 
18. 5. 2020 

Schodišťová ramena HSV/2 2 17. 8. 2020 18. 8. 2020 
L dílce 990/400/1050/120 mm HSV/3 

48 7. 8. 2020 
19. 8. 2020 – 
28. 8. 2020 

L dílce 750/400/1050/120 mm HSV/4 
54 7. 8. 2020 

19. 8. 2020 – 
28. 8. 2020 

L dílce 990/400/1300/120 mm HSV/5 
28 7. 8. 2020 

19. 8. 2020 – 
28. 8. 2020 

Schodišťové stupně tribuny ve 2NP – 
HSV/7, HSV/8, HSV/9 

12 7. 8. 2020 
19. 8. 2020 – 
28. 8. 2020 

Tabulka 21 - Dodávka prefabrikovaných dílců  



 105 

 

 



 106 

OBSAH 

9.1 Technologický předpis pro předstěny z pohledového betonu ....................107 

9.1.1 Obecné informace o stavbě ...............................................................................107 

9.1.2 Materiál, doprava a skladování ........................................................................108 

9.1.3 Připravenost staveniště a převzetí pracoviště ..........................................112 

9.1.4 Pracovní podmínky ..............................................................................................112 

9.1.5 Personální obsazení .............................................................................................113 

9.1.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky ................................................................114 

9.1.7 Pracovní postup .....................................................................................................114 

9.1.8 Jakost a kontrola kvality .....................................................................................119 

9.1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP ..........................................120 

9.1.10 Ekologie ................................................................................................................121 

9.2 Technologický předpis pro provedení stropních panelů ...............................123 

9.2.1 Obecné informace o stavbě ...............................................................................123 

9.2.2 Materiál, doprava a skladování ........................................................................123 

9.2.3 Převzetí a připravenost staveniště a pracoviště .......................................127 

9.2.4 Pracovní podmínky ..............................................................................................128 

9.2.5 Personální obsazení .............................................................................................128 

9.2.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky ................................................................129 

9.2.7 Pracovní postup .....................................................................................................130 

9.2.8 Jakost a kontrola kvality .....................................................................................132 

9.2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP ..........................................133 

9.2.10 Ekologie ................................................................................................................134 

  



 107 

9.1 Technologický předpis pro předstěny z pohledového betonu 

9.1.1 Obecné informace o stavbě 

9.1.1.1 Obecná charakteristika objektu 

Objekt je tvořen přízemním blokem z pohledového betonu ze severní strany 

s podstropním okenním pásem. Na jižní straně objektu bude objekt řešen 

přístavbou, která bude opatřena obkladem z plošných cementových desek 

v modrém odstínu s přiznanými spárami. Vstup do objektu a přístup k bufetu na 

jižní straně budou kryty markýzami. Na severní straně bude celá stěna kryta 

přesahem stropu, který bude zároveň sloužit k zakrytí sedaček sportovců a míst 

pro imobilní. 

Přístup do prostoru krytého sezení v patře je navržen dvěma venkovními 

betonovými schodišti umístěnými na jižní a západní straně objektu. Zakrytí sezení 

je tvořeno subtilními obloukovými betonovými nosníky s lehkou krytinou 

z komůrkového kouřově zabarveného polykarbonátu. Krajní pole budou opatřena 

čirým prosklením v ocelových rámech vytvářejících ochranu proti bočnímu větru. 

Kryté sezení bude tvořeno ve čtyřech výškových úrovních pohledovými 

betonovými stupni s dřevěnými laťovými sedačkami pro cca 240 sedících 

sportovců a diváků. Přístup do jednotlivých řad bude po třech samostatných 

krátkých schodištích.  

9.1.1.2 Obecná charakteristika stavebního procesu 

Obsahem tohoto technologického předpisu je zhotovení svislých 

monolitických předstěn z pohledového, samozhutnitelného betonu. Jedná 

se o stěnu na severní straně z části ke sportovnímu areálu a části bočních stěn na 

východní a západní strany.  

Jedná se finální, pohledový prvek sendvičové konstrukce. Práce budou 

rozděleny do dvou etap. K vytvoření pohledové stěny bude použito systémové 

jednostranné bednění, které bude mít hlavní nosný systém pomocí již zhotovených 

nosných obvodových stěn sloužících jako druhá strana bednění přes zateplení 

tl. 50 mm. V druhé etapě bude v místech již zhotovené pohledové stěny zapotřebí 

systémových opěr bednění tak, aby nedošlo k porušení zhotovené konstrukce. 

Železobetonové stěny z pohledového betonu jsou tloušťky 120 mm. 

Na konstrukci bude použit beton SCC30/37-XC4, XF4-Cl 0,20, Dmax22-S5. 

Pro výztuž betonových konstrukcí je uvažováno použití KARI sítí s normovou mezí 

kluzu 500 MPa v kombinaci s betonářskou žebříkovou ocelí B500B.  

Součástí technologického předpisu je i návrh systémového bednění pro 

svislé konstrukce z pohledového betonu. Výkresy bednění jsou přílohou P.11.04a – 

Výkres bednění – I. etapa a příloha P.11.04b – Výkres bednění – II. etapa.  
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9.1.2 Materiál, doprava a skladování 

Dodavatel: 

• Beton:   TBG PKS a.s. betonárna Velké Meziříčí 

   Křenice 2189 

    594 01 Velké Meziříčí 

• Ocel:   ZZN, a.s. prodej hutního materiálu 

Třebíčská 2174 

594 01 Velké Meziříčí 

• Bednění:  Česká Doka bednící technika spol. s.r.o. 

Kšírova 638/265 

619 00 Brno-jih  

9.1.2.1 Materiál 

Beton 

• Beton  SCC 30/37 – XC4, XF4 – Cl 0,20 – Dmax22 – S5 

Maximální průsak 30 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Ozn. Název prvku Množství betonu 

C30/37 [m3] 

1 Čelní stěna ze severní strany   

 0,12*30,74*(2,05+0,4+0,32) 10,22 

2 Boční stěna východní  

 0,12*2,77*1,2 

0,12*(2,77+0,55)*1 

0,12*(2,77+0,75)*2,735 

1,96 

3 Boční stěna západní  

 0,12*2,77*1,2 

0,12*(2,77+0,55)*1 

0,12*(2,77+0,75)*2,735 

1,96 

7 Odpočet otvorů  

 0,12*(1,85*2,25+1,85*0,4*11+2,35*2,25+1,35*2,25) -2,48 

Celkové množství betonu na dvě etapy 11,66 

Tabulka 22 - Výkaz výměr betonu pro obě etapy 

• Množství betonu na 1.etapu = 4,21 m3 

• Množství betonu na 2.etapu = 7,45 m3 

9.1.2.2 Výztuž – betonářská ocel s mezí kluzu 500 MPa 

• Dle statické části 100 kg/m3 oceli: 100 x 11,66= 1 166 kg 
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9.1.2.3 Bednění 

1.Etapa – Rámové bednění Doka Framax Xlife 

Ozn. Název prvku Množství [ks] 

1 Bednící rámové desky Framax 900 x 2 700 mm 17 

2 Bednící rámové desky Framax 600 x 2 700 mm 2 

3 Bednící rámové desky Framax 300 x 2 700 mm 2 

4 Bednící rámové desky s plnícím kusem 900 x2 700 mm 3 

5 Nosník MKII – 2700 23 

6 Rychloupínače RU Framax 38 

7 Kotevní tyč 1 250 mm Ø15 mm 46 

8 Kotevní tyč 750 mm Ø15 mm 8 

9 Kotevní matka s podložkou 108 

10 Trubka z umělé hmoty Ø22 mm 54 

11 Dřevěný hranol 70 x 125 x 7 200 mm 2 

12 Dřevěný hranol 70 x 125 x 4 800 mm 1 

13 Dřevěný hranol 150 x 120 x 2 700 mm 6 

14 Dřevěný hranol 50 x 250 x 7 200 mm 2 

15 Dřevěný hranol 50 x 250 x 4 800 mm 1 

16 Dřevěný hranol 50 x 250 x 2 700 mm 2 

Tabulka 23 - Výpis bednění a dřevěných hranolů pro I. Etapu 

2.Etapa - Rámové bednění Doka Framax Xlife 

Ozn. Název prvku Množství [ks] 

1 Bednící rámové desky Framax 1 350 x 2 700 mm 4 

2 Bednící rámové desky Framax 900 x 2 700 mm 22 

3 Bednící rámové desky s plnícím kusem 900 x 2 700 mm 4 

4 Nosník MKII – 2 700 32 

5 Rychloupínače RU Framax 52 

6 Kotevní tyč 1 250 mm Ø15 mm 62 

7 Kotevní matka s podložkou 124 

8 Trubka z umělé hmoty Ø22 mm 62 

9 Opěra bednění 340 – komplet 6 

10 Opěra bednění 540 – komplet 2 

11 Dřevěný hranol 120 x 270 x 3 250 mm  

12 Dřevěný hranol 70 x 125 x 7 200 mm (z I. etapy) 2 

13 Dřevěný hranol 70 x 125 x 5 400 mm 2 

14 Dřevěný hranol 50 x 250 x 2 700 mm (z I. etapy) 2 

15 Dřevěný hranol 50 x 250 x 5 400 mm 2 

Tabulka 24 - Výpis bednění a dřevěných hranolů pro II. Etapu 
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Souhrnná objednávka bednění pro obě etapy u společnosti Česká Doka 

bednící technika spol. s.r.o. 

Ozn. Název prvku Množství [ks] 

1 Bednící rámové desky Framax 1 350 x 2 700 mm 4 

2 Bednící rámové desky Framax 900 x 2 700 mm 22 

3 Bednící rámové desky Framax 600 x 2 700 mm 2 

4 Bednící rámové desky Framax 300 x 2 700 mm 2 

5 Bednící rámové desky s plnícím kusem 900 x 2 700 mm 4 

6 Nosník MKII – 2 700 32 

7 Rychloupínače RU Framax 52 

8 Kotevní tyč 1 250 mm Ø15 mm 62 

9 Kotevní tyč 750 mm Ø15 mm 8 

10 Kotevní matka s podložkou 124 

11 Trubka z umělé hmoty Ø22 mm 116 

12 Opěra bednění 340 – komplet 6 

13 Opěra bednění 540 – komplet 2 

14 Dřevěný hranol 150 x 120 x 2 700 mm 6 

15 Dřevěný hranol 70 x 125 x 7 200 mm 2 

16 Dřevěný hranol 70 x 125 x 5 400 mm 2 

17 Dřevěný hranol 70 x 125 x 4 800 mm 1 

18 Dřevěný hranol 50 x 250 x 7 200 mm 2 

19 Dřevěný hranol 50 x 250 x 5 400 mm 2 

20 Dřevěný hranol 50 x 250 x 4 800 mm 1 

21 Dřevěný hranol 50 x 250 x 2 700 mm 2 

Tabulka 25 - Souhrnná objednávka bednění pro I. a II. etapu 

Výkres a výpis bednění jednotlivých etapa se nachází v samostatné příloze 

P.11.04a – Výkres bednění – I. etapa a P.11.04b – Výkres bednění – II. etapa. 

Řezivo pro bednění otvorů (hoblované) 

Ozn. Název prvku Množství [ks] 

1 Dřevěná fošna 50 x 400 x 300 mm 22 

2 Dřevěná fošna 50 x 1 250 x 300 mm 1 

3 Dřevěná fošna 50 x 1 750 x 300 mm 23 

4 Dřevěná fošna 50 x 2 250 x 300 mm 7 

5 Dřevěný hranol 50 x 250 x 2 700 mm 2 

Tabulka 26 - Řezivo pro bednění otvorů 

Odbedňovací prostředek 

Divinol Surface Premium KS určený pro pohledové betony   
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9.1.2.4 Doprava 

Primární doprava 

Ocelová výztuž a svařovaná síť KARI bude na staveniště dopravena 

nákladním automobilem MAN TGX 460 s hydraulickou rukou. 

Beton bude na staveniště dovážen autodomíchavačem Stetter C3 AM 9 BL 

dostupným na betonárně, z které bude beton dovážen. Autodomíchávač 

má transportní objem 9 m3. Čerstvý beton bude dopravován z betonárny vzdálené 

2,2km, dojezdová doba 5 min, jedná se o dvě navážky v jednotlivých etapách. 

Systémové bednění bude na staveniště dovezeno nákladním automobilem 

MAN TGX 460. Bednící rámové bednění bude na staveništní skládce uloženo 

naplocho na sobě. Nejnižší panel bude pohledovou stranou nahoru, další panely 

se postupně ukládají jeden na druhý tak, že pohledové strany přiléhají k sobě. 

Vrchní panel se ukládá pohledovou stranou dolů. Jedná se o bednění určené 

k vytvoření pohledového betonu, tudíž se musí zacházet s bedněním se zvýšenou 

opatrností tak, aby se nepoškodilo, a nemělo vliv na výsledný produkt. 

Sekundární doprava 

Pro přepravu jednotlivých dílců rámového bednění a výztuže na místo 

určení bude využit smykem řízený nakladač BOBCAT S 650, který bude 

na staveništi po celou dobu výstavby. 

Dovezený čerstvý beton z betonárny bude čerpán na určená místa 

autočerpadlem SCHWING S 38 SX REPTOR. 

9.1.2.5 Skladování 

Bednící prvky budou skladovány na odvodněné a zpevněné ploše  

staveniště. Bednící dílce musí být uloženy na přepravních paletách v daných 

blocích. Doplňkové komponenty systémového bednění budou skladovány 

v přepravních boxech.  

Veškerá výztuž (pruty, třmínky, sítě) musí být podle jednotlivých položek 

označena identifikačními štítky. Všechna výztuž musí být skladována na dřevěných 

hranolech na zpevněné a odvodněné ploše. Výztuž bude zakryta plachtou, která 

bude řádně zakotvena, aby byla chráněna před klimatickými vlivy. 

Povrch staveništní skládky bude odvodněný a zpevněný zhutněným 

betonovým recyklátem. Jednotlivé bloky bednícího systému musí být od sebe 

vzdáleny min. 0,75 m. 
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9.1.3 Připravenost staveniště a převzetí pracoviště 

9.1.3.1 Připravenost staveniště 

Na staveništi budou vybudované staveništní přípojky vody a elektrické 

energie. Staveniště bude oplocené do výšky 2 m a bude vybudována vnitro-

staveništní komunikace s uzamykatelnou bránou, skladovací plochy ze zhutněného 

betonového recyklátu. Na staveništi budou umístěny skladové kontejnery 

pro úschovu materiálu a nářadí. Místo určené pro pozici autočerpadla bude 

součástí zpevněné staveništní komunikace a bude mít umožněn dostatečný prostor 

pro řádné zapatkování, čímž se zajistí pro výkon dané činnosti. 

9.1.3.2 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště bude provedeno po provedení svislých nosných stěn 

ze ztraceného bednění vyplněného betonem a následným zateplením v tloušťce 

50 mm. Dále budou také zhotoveny všechny vodorovné konstrukce včetně 

železobetonové stropní desky s převisem v místě prováděných prací týkající 

se tohoto technologického předpisu.  

Předání pracoviště bude provedeno po kontrole předchozích prací. 

Kontroluje se zejména rovinnost svislých stěn (max ±5 mm na 2 m lati) a jejich 

umístění dle PD. Pokud se vyskytují nějaké nedodělky, provede se o nich protokol. 

Veškeré nedodělky je nutné dodělat před začátkem vázání výztuže, dále před 

započetím další stavebních prací je nutné uklidit a očistit plochy od nečistot. 

O převzetí pracoviště se sepíše protokol a bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Součástí předání pracoviště je odevzdání kompletní dokumentace 

pro provádění stěn z pohledového betonu. 

9.1.4 Pracovní podmínky 

9.1.4.1 Povětrnostní podmínky a teplotní podmínky 

Práce budou probíhat ve venkovních prostorech jen za příznivých 

podmínek. Příznivé podmínky platí pro teploty +5 °C až +30 °C. Okrajové 

podmínky při montáži bednění jsou teploty max. 35°C. Při teplotách nižších je 

potřeba kontaktovat betonárnu pro přípravu betonu na betonování za nižších 

teplot pod +5°C. Pokud bude teplota nižší než +5 °C musí být místo pro ukládání 

betonu alespoň v teplotě +5 °C.  Pokud není tento požadavek splněn, není 

přípustné zahájit betonáž. Montážní práce musí být přerušené při bouřce, sněžení, 

náledí, námraze, při větru nad 8 m/s  a při dohledu v místě výkonu práce menší jak 

30 m. Při teplotě menších jak -10 °C se práce přeruší. Přesto, že se dle časového 

plánu uvažuje provádění této činnosti v letních obdobích je nutné tyto podmínky 

dodržovat.  



 113 

9.1.4.2 Vybavení staveniště 

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z hlavního staveništního rozvaděče 

umístěného v zadní části stavebního objektu u mobilního oplocení zařízení 

staveniště. Staveništní vodovodní přípojka bude napojena na přípojku hlavního 

stavebního objektu. Tato přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou s hlavním 

uzávěrem vody a vodoměrem. Vodoměrná šachta bude sloužit jako hlavní odběrné 

místo po celou dobu výstavby objektu. Staveniště je vybavené kontejnery 

na stavební velkoobjemový odpad, skladovacím kontejner pro úschovu nářadí 

(zamykatelný), skladovacím kontejnerem na stavební materiál, stavební buňkou 

pro stavbyvedoucího a stavební buňkou sloužící jako šatna pro stavební dělníky. 

Základní hygienické podmínky budou zabezpečeny mobilním WC TOI TOI FRESH 

s mytím rukou. Staveniště bude kolem celého obvodu oploceno do výšky 2,0 m 

proti vniknutí nepovolených osob. 

9.1.4.3 Instruktáž pracovníků 

Popsáno v bodě 9.1.9 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP. 

9.1.5 Personální obsazení 

Na postup a kvalitu prováděných prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo 

jím pověřený mistr (vedoucí čety). Ten má za úkol kontrolovat činnosti a správné 

postupy při provádění jednotlivých prvků podle přítomné projektové 

dokumentace, a učinit o nich zápis do stavebního deníku. Před zahájením prací 

se musí zkontrolovat technický a mechanický stav všech používaných prostředků. 

Montážní práce smí provádět jen kvalifikovaní a proškolení pracovníci. Obsluha 

mechanismů musí mít platné oprávnění vykonávat danou činnost. 

• Po celou dobu prováděných prací 

o stavbyvedoucí -vedoucí čety - (zodpovídá za kvalitu provedení) 

• Vázání výztuže 

o 2x železář 

o 1x pomocný dělník 

• Zřízení bednění 

o 2x tesař   

o 1x pomocný dělník 

• Betonáž 

o 1x betonář  

o 2x pomocný dělník 
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• Odstranění bednění 

o 1x tesař   

o 2x pomocný dělník 

• Ostatní 

o řidiči automobilů 

o obsluha autočerpadla 

o obsluha autodomíchavače 

9.1.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

9.1.6.1 Velké stroje 

• Nákladní automobil MAN TGX 460 

• Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 BL 

• Autočerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR 

• Smykem řízený nakladač BOBCAT S 650 

Technické parametry strojů jsou popsány v kapitole č. 6 – Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. 

9.1.6.2 Malé stroje 

• Svářecí agregát elektrodový 

• Motorová pila 

• Kotoučová pila 

• Ruční ohýbačka betonářské oceli 

• Příklepová vrtačka 

• Úhlová bruska 

9.1.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 

• kladiva, kolečka, štípací kleště, pomocné žebříky, vodováha, aku vrtačka, 

svinovací metr, pásmo,  

9.1.6.4 Ochranné pomůcky 

• rukavice, helmy, reflexní vesty, pracovní oděvy a obuv s pevnou špicí, 

svářeči – nehořlavý oděv, svářečské brýle, svářečské rukavice 

9.1.7 Pracovní postup 

Obecné informace 

Práce provádí proškolení pracovnicí, kteří jsou dokonale seznámení 

s projektem, technologickými zásadami a s předpisy o bezpečnosti a ochraně 
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zdraví při práci. Pracovníci pracující ve výškách musí pro vykonávanou práci mít 

požadovanou odbornou kvalifikaci a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro 

prováděné práce. Ostatní pracovnicí, kteří se podílí svou činností na montážních 

pracích, musí být seznámeni s uvedenými dokumenty, předpisy a nařízeními 

v rozsahu své činnosti při montáži.  

I. Etapa 

9.1.7.1 Uložení výztuže 

Pomocí smykem řízeného nakladače přepravíme výztuž ze skládky na volný 

prostor před místo montáže. Výztuž musí být před ukládáním do stěn čistá, 

zbavená mastnot, které by snižovaly její přilnavost a soudržnost s betonem. 

Armování stěn navazuje na již zhotovenou stěnu z betonových tvárnic, které jsou 

zateplené 50 mm EPS. Z této již zhotovené stěny jsou připraveny kotevní výztuže 

z nerezových trnů, ke kterým bude výztuž monolitické stěny z pohledového betonu 

přivázána. Po vyvázání výztuže se zkontroluje správnost provedení dle projektové 

dokumentace. Po odsouhlasení správnosti vyvázání výztuže se na výztuž připevní 

distanční plastové kroužky Ring pro zajištění krytí výztuže. Z vnější strany budou 

osazeny kroužky pro krytí 25 mm, protože se jedná o nechráněnou stranu 

pohledové stěny. Z vnitřní strany budou osazeny kroužky pro krytí 20 mm, jelikož 

se jedná o chráněnou stranu pohledové stěny. 

9.1.7.2 Montáž bednění 

Před samotným montováním bednění je nutné, aby byl každý díl 

systémového bednění řádně opatřen separačním prostředkem Divinol Surface 

Premium KS, určený pro pohledové betony. Již zhotovená stěna z betonových 

tvárnic bude v tomto případě sloužit jako druhá strana stěnového bednění. 

V místech kotvení bednících rámů bude stěna provrtána tak abych bylo možné 

stěnové bednění zakotvit pomocí kotevních tyčí. Z důvodů rovnoměrného 

přenášení tlakových sil na již zhotovenou stěnu budou z vnitřní části osazeny 

nosníky MKII, přes které bude bednění kotveno. Bednící desky budou po celé délce 

podloženy hranolem tl.70 mm z důvodu dosažení potřebné výšky betonové stěny. 

Po osazení jednotlivých systémových desek budou k sobě desky kotveny 

rychloupínači RU framax a to tak, že na výšku desky 2700 mm připadnou dva 

rychloupínače. Při osazování desek je nutné dbát na to, aby byly správně osazeny 

plnící kusy systémového bednění dle výkresu bednění, který je přílohou P.11.04a – 

Výkres bednění – I. etapa. Na koncových místech budou osazeny dřevěné 

hoblované hranoly 150 x 120 x 2770 mm pro ukončení betonové stěny tyto 

hranoly budou prokotveny tak, aby nebylo umožněné jejich vybočení. Tyto hranoly 

jsou v místech osazení kluzného trnu provrtány. Po ukotvení koncových hranolů 
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bude do těchto připravených míst vložen kluzný trn pro zajištění propojení 

betonové předstěny z druhé etapy v místě dilatace. Okenní a dveřní otvory budou 

vybedněny z vnitřní strany již zhotovené stěny z betonových tvárnic dřevěnými 

fošnami. Tyto otvory mají již daný rozměr z předchozích prací, proto bude jejich 

tvar dodržen. Bednění otvoru bude rozepřeno v místech otvorů. V místech rohu 

budou osazeny trojhranné plastové lišty. Rohová lišta při vložení do bednění slouží 

k formování střežených hran. V lištách jsou předvrtané otvory pro přichycení 

hřebíkem. Bednění musí být zhotoveno dle první etapy výkresu bednění, který 

je přílohou P.11.04a – Výkres bednění – I. etapa. 

 
Obrázek 57 - Montáž rámového bednění - spojování rychloupínačem [62] 

9.1.7.3 Betonáž 

Betonování stěn bude probíhat po jednotlivých dilatačních celcích. V každém 

dilatačním celku je osazena systémová deska s plnícím kusem. Betonáž bude 

provedena za pomocí autodomíchávače Stetter C3 AM 9 BL a autočerpadla 

SCHWING S 38 SX REPTOR. Autočerpadlo bude dopravovat čerstvý beton na dané 

místo. Před zahájením betonáže je nutné zjistit, zda dopravovaný beton na místo 

určení má tu správnou konzistenci S5, protože se jedná o samozhutnitelný beton. 

Kontrola konzistence bude provedena za pomocí zkoušky rozlití kužele. Poté 

co bude napojen koncový kus autočerpadla na koncových kus systémového 

bednění, může být zahájena betonáž. Jelikož se jedná o samozhutnitelný beton 

bude betonáž probíhat bez přerušení až po naplnění celého dilatačního celku. 

Po zabetonování prvního dilatačního celku se bude postup opakovat pro všechny 

ostatní dilatační celky v etapě.  
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Obrázek 58 - Betonáž samozhutnitelného betonu - napojení na plnící kus [62] 

9.1.7.4 Odstranění bednění 

Odbednění stěn bude provedeno po 5 dnech od zabetonování po dosažení 

minimálně 50% požadované pevnosti 18,5 MPa. Při odbedňování je nutné dbát 

vyšší opatrnosti tak aby nedošlo k poškození pohledového betonu. Nejdříve 

odstraníme z bednění rychloupínače RU framax pomocí kladívka. Následně se bude 

po jednotlivých kusech odšroubovávat jednotlivé matky s podložkou. Stěnové 

panely se budou demontovat po jednotlivých kusech. Ihned po odbednění panely 

očistíme vodou pomocí vysokotlakového čističe a nastříkáme separačním 

prostředkem, tak aby byly nachystány na další etapu. 

9.1.7.5 Zajištění dilatace před zahájením druhé etapy 

Před zahájením druhé etapy v místech, kde je za potřebí dodržet dilataci mezi 

jednotlivými stěnami nalepíme na již zhotovenou monolitickou stěnu z první etapy 

EPS tl.20 mm za celou její šířku i výšku. Po provedení druhé etapy bude tento 

dilatační pásek z EPS z místa dilatace odstraněn vydlabáním, a místo mezi 

jednotlivými dilatačními celky bude vyplněno trvale pružným tmelem.  
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II. Etapa 

9.1.7.6 Uložení výztuže 

Uložení výztuže bude probíhat stejným způsobem jako v I. etapě. 

Podrobněji popsáno v bodě 9.1.7.1 - Uložení výztuže. 

9.1.7.7 Montáž bednění 

Před samotným montováním bednění je nutné, aby byl každý díl 

systémového bednění řádně očištěn a opatřen separačním prostředkem Divinol 

Surface Premium KS určený pro pohledové betony. Zhotovená stěna z betonových 

tvárnic bude v tomto případě sloužit jako druhá strana stěnového bednění stejně 

jako v I. etapě. Systémové bednění se začne ukládat od zhotovené předstěny 

z I. etapy, která bude vymezovat vzdálenost od nosné stěny z betonových tvárnic. 

V tomto místě nebude možné bednění zakotvit za použití stěny z bednících tvárnic 

jako druhou stranu bednění z důvodu znehodnocení pohledové stěny z I. etapy. 

Z toho důvodu bude na krajích těchto dilatačních celků použita opěra systémového 

bednění viz. P.11.04b – Výkres bednění – II. etapa. V ostatních částech bednění 

mezi opěrami bednění bude možné toto bednění zakotvit do nosné stěny 

z bednících tvárnic. V místech kotvení bednících rámů bude stěna provrtána tak 

abych bylo možné stěnové bednění zakotvit pomocí kotevních tyčí. Z důvodů 

rovnoměrného přenášení tlakových sil na již zhotovenou stěnu z bednících tvárnic 

budou z vnitřní části osazeny nosníky MKII, přes které bude bednění kotveno. 

Bednící desky budou po celé délce podloženy hranolem tl.70 mm z důvodu 

dosažení potřebné výšky betonové stěny. Po osazení jednotlivých systémových 

desek budou k sobě desky kotveny rychloupínači RU framax. Na výšku desky 

2700 mm připadnou dva rychloupínače. Při montáži jednotlivých desek 

systémového bednění je nutné dbát na to, aby byly správně osazeny plnící kusy na 

určené místo dle výkresu bednění, který je přílohou P.11.04b – Výkres bednění – 

II. etapa. Na koncových místech bočních stěn budou osazeny dřevěné hoblované 

hranoly 120 x 270 x 3 250 mm pro ukončení betonové stěny. Okenní a dveřní 

otvory budou vybedněny z vnitřní strany již zhotovené stěny z betonových tvárnic 

hoblovanými dřevěnými fošnami. Tyto otvory mají již daný rozměr z předchozích 

prací, proto bude jejich tvar dodržen. Bednění otvoru bude rozepřeno v místech 

otvorů. V rozích bednění budou osazeny trojhranné plastové lišty. Rohová lišta při 

vložení do bednění slouží k formování střežených hran. V lištách jsou předvrtané 

otvory pro přichycení hřebíkem. Bednění musí být zhotoveno dle druhé etapy 

výkresu bednění, který je přílohou P.11.04b – Výkres bednění – II. etapa. 
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Obrázek 59 - Montáž opěry bednění [62] 

9.1.7.8 Betonáž 

Betonáž výztuže bude probíhat stejným způsobem jako v I. Etapě. 

Podrobněji popsáno v bodě 9.1.7.3  - Betonáž. 

9.1.7.9 Odstranění bednění 

Odbednění stěn v II. etapě dle časového plánu, který je samostatně 

zpracován v příloze P.7.01 – Časový plán hlavního stavebního objektu bude 

provedeno po 6 dnech od zabetonování konstrukce po dosažení minimálně 50 % 

požadované pevnosti 18,5 MPa. Při odbedňování je nutné dbát vyšší opatrnosti tak, 

aby nedošlo k poškození pohledového betonu. Nejdříve odstraníme z bednění 

rychloupínače RU framax pomocí kladívka. Následně se bude po jednotlivých 

kusech odšroubovávat jednotlivé matky s podložkou. Stěnové panely se budou 

demontovat po jednotlivých kusech. Ihned po odbednění panely očistíme vodou na 

určeném místě pomocí vysokotlakového čističe a nastříkáme separačním 

prostředkem. 

9.1.8 Jakost a kontrola kvality 

9.1.8.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace (správnost úplnost a celistvost) 

• Kontrola připravenosti staveniště (plocha staveniště, funkčnost prvků 

staveniště, funkčnost přípojek a zabezpečení staveniště) 

• Kontrola převzetí pracoviště(kontrola zda jsou ukončeny přechozí činnosti) 
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• Kontrola stavu strojů (zejména jejich technický) 

• Kontrola provedení předchozích technologických etap (zhotovení svislých 

nosných konstrukcí, následného zateplení, zhotovení veškerých 

vodorovných nosných konstrukcí) 

• Kontrola bednících prvků při dodávce (zejména kvalita pro pohledový 

beton, množství, rovinnost, hladkost, typ bednění) 

• Kontrola dodané oceli – (jakost, kvalita, počet a druh dodané výztuže) 

• Kontrola skladování bednění a výztuže (skladování na zpevněné odvodněné 

ploše na dřevěných hranolech) 

• Kontrola čistoty a rovinatosti úložné plochy (připravenost podkladu) 

• Kontrola čerstvého betonu – pevnostní třída dodávaného betonu, stupeň 

vlivu prostředí, stupeň konzistence a množství dodaného betonu 

9.1.8.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek (teplota, rychlost větru, viditelnost) 

• Kontrola způsobilosti dělníků (odborná způsobilost) 

• Kontrola vyztužení železobetonových monolitických stěn (poloha dle PD) 

• Kontrola ošetření bednění odbedňovacím přípravkem 

• Kontrola sestavení bednění (tuhost bednění a jeho geometrie) 

• Kontrola betonáže bednění (zejména úplnost vyplnění bednění jedná se o 

samozhutnitelný beton) 

• Kontrola ošetřování betonu (zamezení předčasného vysychání betonu) 

• Kontrola technologické pauzy mezi jednotlivými etapami (doba odbednění) 

• Kontrola dilatačních spár (provedení dilatace z EPS mezi stěnami) 

9.1.8.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola geometrie a rovinatosti (poloha dle PD, mezní odchylky)  

• Kontrola povrchu a celistvosti betonu (pohledová kvalita) 

• Kontrola pevnosti betonu (vlastnosti betonu v laboratoři) 

9.1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Všichni pracovníci, kteří budou na staveništi přítomni, musejí mít školení 

BOZP. Práce smějí vykonávat jen vyškolení pracovníci, kteří mají kvalifikaci 

na provádění zadané práce. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň 

zaškolen v nutném rozsahu pro vykonávání odborných prací. O školení musí být 

proveden zápis do stavebního deníku.  
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Při výkonu veškerých stavebních prací bude kladen důraz na dodržování 

legislativy v aktuální znění pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

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

při práci 

• Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

9.1.10 Ekologie 

Nepředpokládá se práce s ekologicky nebezpečným materiálem. Všechny 

stroje pravidelně absolvují technické prohlídky, před prováděním prací budou 

kontrolovány, proto se nepředpokládá únik škodlivých látek.  

Všechen odpad, který vznikne, bude řádně tříděn a odvážen na skládky tomu 

určené, dále na recyklační dvory nebo sběrné dvory.  

Nakládání s odpady bude probíhat podle platné legislativy v aktuální znění.  

• Zákon č. 185/2001 Sb. - zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb. - vyhláška ministerstva životního prostředí 

o podrobnostech nakládání s odpady 
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Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci dané etapy, 

způsob jeho likvidace. 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu Klasifikace Způsob likvidace 

14 06 
Organická rozpouštědla 

(odbedňovací olej) 
N 

Odbornou firmou k 

likvidaci 

15 01 02 Plastový obal O Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O Recyklace 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O Spalovna 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrna kovů 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

17 09 04 Směsné stavební materiály O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka  

O – ostatní odpady 

N – nebezpečné odpady 

V případě výskytu odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace 

a likvidace dle výše uvedeného.  
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9.2 Technologický předpis pro provedení stropních panelů  

9.2.1 Obecné informace o stavbě 

9.2.1.1 Obecná charakteristika objektu 

Objekt je tvořen přízemním blokem z pohledového betonu ze severní strany 

s podstropním okenním pásem. Na jižní straně objektu bude objekt řešen 

přístavbou, která bude opatřena obkladem z plošných cementových desek 

v modrém odstínu s přiznanými spárami. Vstup do objektu a přístup k bufetu 

na jižní straně budou kryty markýzami. Na severní straně bude celá stěna kryta 

přesahem stropu, který bude zároveň sloužit k zakrytí sedaček sportovců a míst 

pro imobilní. 

Přístup do prostoru krytého sezení v patře je navržen dvěma venkovními 

betonovými schodišti umístěnými na jižní a západní straně objektu. Zakrytí sezení 

je tvořeno subtilními obloukovými betonovými nosníky s lehkou krytinou 

z komůrkového kouřově zabarveného polykarbonátu. Krajní pole budou opatřena 

čirým prosklením v ocelových rámech vytvářejících ochranu proti bočnímu větru. 

Kryté sezení bude tvořeno ve čtyřech výškových úrovních pohledovými 

betonovými stupni s dřevěnými laťovými sedačkami pro cca 240 sedících 

sportovců a diváků. Přístup do jednotlivých řad bude po třech samostatných 

krátkých schodištích. 

9.2.1.2 Obecná charakteristika stavebního procesu 

Konstrukce stropů je z části řešena pomocí předpjatých železobetonových 

prefabrikovaných panelů Spiroll. Panely jsou kladeny na stěnu ve dvou výškových 

úrovních pro vytvoření stupňů tribuny. Stropní panely mají tloušťku 200 mm. 

Přesné rozměry a počet panelů viz část 9.2.2.1 – Materiál. Stropní panely budou 

uloženy na příčné nosné stěny z betonových tvárnic, které jsou od sebe osově 

vzdáleny 4,3 m. Panely budou ukládány do maltového lože min. tloušťky 10 mm. 

Dále při tomto procesu bude probíhat betonáž ztužujících věnců a spár mezi 

panely. Výrobcem panelů je Prefa Brno a.s. Tato firma bude zajišťovat dopravu 

a montáž stropních panelů. 

9.2.2 Materiál, doprava a skladování 

Dodavatel: 

• Panely Spiroll: PREFA Brno, a.s.. 

Blanenská 1190, 664 34 Kuřim 

• Beton:   TBG PKS a.s betonárna Velké Meziříčí 

   Křenice 2189, 594 01 Velké Meziříčí  
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• Ocel:   ZZN, a.s. prodej hutního materiálu 

Třebíčská 2174 

594 01 Velké Meziříčí 

9.2.2.1 Materiál 

Předpjaté stropní panely typu Spiroll jsou od výrobce Prefa Brno a.s.. 

Označení panelů od výrobce je PPD219-425. Jednotlivé panely mají tloušťku 

200 mm, šířku 1200 mm (doplňkové rozměry 690 mm a 500 mm) všechny stropní 

panely jsou délky 4240 mm. Stropní panely jsou vyrobeny z betonu C45/55 XC1 

a předpínací oceli s mezní pevností oceli v tahu 1770 MPa. Hmotnost panelů 

je 247 kg/m2. Panely se budou ukládat do lože z cementové malty MC 10 MPa. 

Betonové věnce nad nosnými stěnami společně s dobetonávkami budou tvořeny 

z betonu třídy C30/37-XC1-Cl 0,20-Dmax8-S3 a betonářské žebříkové oceli B500B. 

Prefabrikované dílce Spiroll 

Ozn. Název 
Rozměr 

d/š/v [mm] 

Hmot. 

[t] 

Počet 

[ks] 

Celkem 

Hmot. [t] 

Ucpávka 

[ks] 
Poznámka 

1 PPD219 4240x1200x200 1,255 21 26,355 252 7ks s 

prostupem 

2 PPD219 4240x690x200 0,722 4 2,888 24  

3 PPD219 4240x500x200 0,523 3 1,569 12  

Celkem 28 30,818 288  

Tabulka 27 - Výpis stropních panelů Spiroll 

Beton na ztužující věnce a dobetonávky 

• Beton C30/37-XC1-Cl 0,20-Dmax8-S3 

Ozn. Název prvku 
Množství betonu 

[m3] 

1 Železobetonový krajní věnec  

 2x(0,18x0,2x4,29) 0,31 

2 Dobetonávka mezi panely  

 6x(0,06x0,2x4,29) 0,31 

3 Zálivka betonu do části panelu po ucpávku  

 0,0177x0,12x288 0,61 

4 Zálivka betonu podél panelů  

 7x2(0,5x0,05x0,2x4,24) 0,3 

Celkem 1,53 

Tabulka 28 - Celkové množství betonu 
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Výztuž věnců a dobetonávek 

• Betonářská ocel žebříková v jakosti B500B. 

Specifikace a výpočet oceli Množství [kg] 

Dle statické části 100 kg/m3 betonu: 100 x 1,53 153 

Tabulka 29 - Množství betonářské oceli 

Bednění věnců 

Ozn. Název prvku Počet [ks] 

1 Bednící deska DOKA 3-SO tl. 21 mm, 500 x 2 500 mm 4 

2 Dřevěný bednící nosník H20 top, délky 1 000 mm 10 

3 Dřevěný bednící nosník H20 top, délky 2 500 4 

4 Kotevní tyč Ø 15 mm, délka 500 mm 10 

5 Kotevní matka s podložkou 20,0B 20 

6 Dřevěný hranol 85 x 85 mm, délka 200 mm 10 

7 Koncová dřevěná deska tl. 21 mm,  300 x 300 mm, 16 

Tabulka 30 - Výpis bednění věnců 

9.2.2.2 Doprava 

Primární doprava 

Stropní panely Spiroll budou na staveniště dodávány pomocí nákladního 

automobilu MAN TGX 460 s hydraulickou rukou. Panely budou přepravovány 

ve vodorovné poloze (v poloze zabudování) v hranicích s prokladky umístěnými ve 

svislici nad sebou ve vzdálenosti 1/10 délky stropního panelu od čela, maximálně 

však 600 mm od čela panelu. Ložná plocha musí být rovna v celé délce stropního 

panelu. Stropní panely je zakázáno převěšovat přes ložnou plochu dopravního 

automobilu. Na předem připravenou skládku pro stropní panely na staveništi 

budou panely skládány z nákladního automobilu pomocí hydraulické ruky, která 

je součástí nákladního automobilu. 

 
Obrázek 60 - Uložení stropních panelů na nákladní automobil [63] 
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Beton bude na staveniště dovážen autodomíchavačem Stetter C3 AM 9 BL 

dostupným na betonárně, ze které bude beton dovážen. Autodomíchávač 

má transportní objem 9 m3. Čerstvý beton bude dopravována z betonárny vzdálené 

2,2km, dojezdová doba 5 min. V případě, že na betonárně bude dostupný 

autodomíchávač s menším transportním objemem bude z důvodu malého 

množství potřebného betonu využit autodomíchavač s menším transportním 

objemem. 

Ocelová bude na staveniště dopravena nákladním automobilem MAN TGX 

460 s hydraulickou rukou. 

Sekundární doprava 

Vertikální doprava na staveništi bude zabezpečená pomocí autojeřábu 

DEMAG AC 50-1. Panely budou kladeny na místo určení pomocí samosvorných 

kleští. Doprava čerstvého betonu do věnců a zálivky mezi stropní panely bude 

zajištěna pomocí autojeřábu DEMAG AC 50-1 a bádie na beton. 

 
Obrázek 61 - Samosvorné kleště určené pro kladení panelů [63] 

9.2.2.3 Skladování 

Stropní panely a zálivková výztuž budou skladované na staveništní skládce. 

Povrch skládky bude odvodněný a zpevněný zhutněným betonovým recyklátem. 

Všechny stropní dílce musí být skladované na dřevěných prokladcích stejné 

tloušťky. Tyto prokladky musí být umístěny ve svislici nad sebou jako při přepravě 

materiálu. Umísťují se v 1/10 rozpětí, maximálně 600 mm od čela panelu. Hranice 

panelů dle pokynů výrobce může dosahovat výška až 4 m, na staveništi budou 

hranice umísťovány však maximálně do 1,5 m výšky což činní 5 panelů. Tím budou 

panely dostupnější pro samostatnou manipulaci při zabudování. Jednotlivé hranice 

panelů musí být od sebe vzdáleny min. 0,75 m. Na uskladněné dílce je zakázáno 

vystupovat a vylézat.  
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Veškerá výztuž musí být podle jednotlivých položek označena 

identifikačními štítky. Všechna výztuž musí být skladována na dřevěných 

hranolech na zpevněné a odvodněné ploše v místě staveništní skládky. Výztuž 

bude zakryta plachtou, která bude řádně zakotvena, aby byla chráněna před 

klimatickými vlivy. U skladované výztuže nesmí dojít ke styku se zeminou. 

9.2.3 Převzetí a připravenost staveniště a pracoviště 

9.2.3.1 Připravenost staveniště 

Na staveništi budou vybudované staveništní přípojky vody a elektrické 

energie. Staveniště bude oplocené do výšky 2 m a bude vybudovaná vnitro-

staveništní komunikace s uzamykatelnou bránou, skladovací plochy ze zhutněného 

betonového recyklátu. Na staveništi budou umístěny skladové kontejnery pro 

úschovu materiálu a nářadí. Místo určené pro pozici autojeřábu bude součástí 

zpevněné staveništní komunikace a bude zde umožněn dostatečný prostor pro 

řádné zapatkování, čímž se zajistí pro výkon dané činnosti. 

9.2.3.2 Převzetí pracoviště 

Před samotnou montáží předpjatých stropních panelů Spiroll musí být 

ukončeny veškeré nosné konstrukce a podkladní železobetonové věnce dle 

projektové dokumentace. Kontroluje se zejména jejich rovinnost a umístění 

dle projektové dokumentace. Jelikož budou panely ukládány v různých výškových 

úrovních z důvodů odstupňování tribuny, je nutné kontrolovat výšku svislých 

nosných konstrukcí. Budou také dokončeny vodorovné konstrukce z PZD panelů 

a železobetonové stropní desky s železobetonovými nosníky pro vyrovnání 

výškových úrovní. Pokud se vyskytují nějaké nedodělky, provede se o nich 

protokol. Veškeré nedodělky je nutné dodělat před montáží stropních panelů. 

Přejímky podpůrných konstrukcí se zúčastní vedoucí montážní čety a odběratel, 

případně technický dozor. Výsledek přejímky musí být zaznamenán ve stavebním 

deníku. 

9.2.3.3 Připravenost podkladu 

Podklad pro ukládání stropních panelů musí být před ukládáním stropních 

panelů dostatečně vyzrálý, měl by dosahovat min. 70 % pevnosti betonu v tlaku, 

aby nedošlo k jeho porušení a znehodnocení. Podklad pro ukládání stropních 

panelů musí být čistý, nesmí z něj vyčnívat žádná výztuž. Rovinnost podkladu 

je max. ± 5 mm na 2 m lati. 
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9.2.4 Pracovní podmínky 

9.2.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Montáž stropních panelů bude probíhat jen za příznivého počasí. 

Při montážních pracích nesmí teplota klesnout pod -5 °C. V případě, že bude 

teplota pod +5 °C, hrozí nežádoucí namrzání vázacích prostředků a námraza. 

Svařování výztuže musí být přerušeno v případě poklesu teploty pod -10 °C. 

V případě deště budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Práce budou 

přerušeny, pokud bude snížená viditelnost pod 30 m. Maximální rychlost větru 

při pracovním procesu je 8 m/s. Za těchto podmínek není dovolené manipulovat 

se zavěšeným břemenem. Betonářské práce budou probíhat v teplotním rozmezí 

+5 °C až do +30 °C. V případě, že bude teplota pod +5 °C, musí být navržena změna 

složení betonové směsi za pomocí teplé záměsové vody nebo pomocí přísad 

ke zrychlení tuhnutí a ochraně proti mrazu. V případě, že teplota bude +30 °C, 

je zapotřebí beton kropit a zakrývat vlhčenou geotextilií.  

9.2.4.2 Vybavení staveniště 

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z hlavního staveništního rozvaděče 

umístěného v zadní části stavebního objektu u mobilního oplocení zařízení 

staveniště. Staveništní vodovodní přípojka bude napojena na přípojku hlavního 

stavebního objektu. Tato přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou s hlavním 

uzávěrem vody a vodoměrem. Vodoměrná šachta bude sloužit jako hlavní odběrné 

místo po celou dobu výstavby objektu. Staveniště je vybavené kontejnery 

na stavební velkoobjemový odpad, skladovacím kontejner pro úschovu nářadí 

(zamykatelný), skladovacím kontejnerem na stavební materiál, stavební buňkou 

pro stavbyvedoucího a stavební buňkou sloužící jako šatna pro stavební dělníky. 

Základní hygienické podmínky budou zabezpečeny mobilním WC TOI TOI FRESH 

s mytím rukou. Staveniště bude kolem celého obvodu oploceno do výšky 2,0 m 

proti vniknutí nepovolených osob. Dále bude vybudovaná vnitro-staveništní 

komunikace a skladovací plochy ze zhutněného betonového recyklátu.  

9.2.4.3 Instruktáž pracovníků 

Popsáno v bodě 9.2.9 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP. 

9.2.5 Personální obsazení 

Na postup a kvalitu prováděných prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo 

jím pověřený mistr (vedoucí čety). Ten má za úkol kontrolovat činnosti a správné 

postupy při provádění jednotlivých prací podle přítomné projektové dokumentace 

a učinit o nich zápis do stavebního deníku. Před zahájením prací se musí 

zkontrolovat technický a mechanický stav všech používaných prostředků. 
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Montážní práce smí provádět jen kvalifikovaní a proškolení pracovníci. Obsluha 

mechanismů musí mít platné oprávnění vykonávat danou činnost. 

• stavbyvedoucí -vedoucí čety - (zodpovídá za kvalitu provedení) 

• 2x montážník 

• 2x vazač s průkazem na vázání břemen (musejí být označení) 

• 1x železář 

• 2x betonář  

• 2x tesař 

• 1x pomocný dělník 

• řidiči automobilů 

• obsluha autojeřábu 

• obsluha autodomíchavače 

9.2.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

9.2.6.1 Velké stroje 

• Autojeřáb DEMAG AC 50-1 

• Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 BL 

• Nákladní automobil MAN TGX 460 

• Bádie na beton 1016L.8 

Technické parametry strojů jsou popsány v kapitole č. 6 – Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. 

9.2.6.2 Malé stroje 

• svářecí agregát elektrodový, ponorný vibrátor na beton Husqvarna Atlas 

Copco AME 600 SET, motorová pila, kotoučová pila, ruční ohýbačka 

betonářské oceli, příklepová vrtačka, Úhlová bruska, amosvorné kleště 

9.2.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 

• kladiva, zednická lžíce, lopaty, štípací kleště, hladítko, pomocné žebříky, 

pojízdné lešení, vodováha, svinovací metr, pásmo, šňůrky 

9.2.6.4 Ochranné pomůcky 

• rukavice, helmy, reflexní vesty, pracovní oděvy a obuv s pevnou špicí, 

svářeči – nehořlavý oděv, svářečské brýle, svářečské rukavice 
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9.2.7 Pracovní postup 

Montáž provádí proškolení pracovnicí, kteří jsou dokonale seznámení 

s projektem, technologickými zásadami a s předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Pracovníci pracující ve výškách musí pro vykonávanou práci mít 

požadovanou kvalifikaci a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práce ve výškách. 

Ostatní pracovnicí, kteří se podílí svou činností na montážních pracích, musí být 

seznámeni s uvedenými dokumenty, předpisy a nařízeními v rozsahu své činnosti 

při montáži. Před zdvihem je nutné očištění všech dílců. Dále následuje tzv. mikro 

zdvih (ustálení prvku nad skládkou; místem osazení) 300 mm. Při zvedání 

ze skládky proběhne kontrola kvality a kompletnosti prvku. Dodržování správného 

použití vázacích prostředků. Je zakázaná manipulace zavěšeného břemene mimo 

prostor staveniště a na místech, kde se zdržují pracovníci. Odvázání prvků bude 

provedeno až po konečném uložení. 

9.2.7.1 Uložení stropních panelů na nosné stěny 

Stropní panely se uloží na navlhčenou betonovou podkladní plochu do lože 

z cementové malty MC 10 v min. tloušťce 10 mm. Délka uložení panelů dle výrobce 

min.100 mm. Dle projektové dokumentace bude uložení stropních panelů 

na nosných stěnách 120 mm. Stropní dílce budou ukládány pomocí autojeřábu 

a samosvorných kleští. Uložení prvního panelu provedeme z pojízdného lešení, 

ostatní panely se budou osazovat z uložených panelů a z pojízdného lešení. Dutiny 

v čelech stropních panelů budou uzavřeny proti nadměrnému zatékání zálivky 

ucpávkou. 

 
Obrázek 62 - Schéma uložení stropních panelů Spiroll na vnitřní nosné stěně  

(autor: Bc Jakub Havlíček, 2020) 
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9.2.7.2 Bednění věnců 

Bednění věnců bude zhotoveno za pomocí systémové bednící desky DOKA 

3-SO. Bednící deska bude mít tloušťku 21 mm a šířku 500 mm tato deska bude 

připevněna k dřevěnému bednícímu nosníku H20 top za pomocí vrutů 4 x 50 mm. 

Dřevěná bednící deska s nosníkem bude zapřena pomocí dalšího dřevěného 

nosníku H20 top, délky 1,0 m o nosnou stěnu z betonových tvárnic. V dolní části 

bude nosník podepřen dřevěným hranolem 85 x 85 mm. Celek se přichytí přes 

nosnou stěnu spínací tyčí 15/500 mm po 1 m. Před montáží bednění je nutné, aby 

byly všechny desky opatřeny odbedňovací přípravkem.  

 
Obrázek 63 - Schéma bednění věnce obvodové stěny (autor: Bc Jakub Havlíček, 2020) 

9.2.7.3 Vyztužení věnců a spár mezi betonovými panely 

Ze spár musí být odstraněny všechny napadané nečistoty. Nečistoty 

na povrchu dílců nesmí být v žádném případě zametány do spár.  

Nejprve bude provedeno vyztužení věnců dle projektové dokumentace. Věnec 

bude vyztužován ocelovými pruty z betonářské oceli B500B. Výztuž do věnců 

se bude připravovat tak, že se na hlavní výztuž, která je tvořena čtyřmi pruty 

navlečou třmínky, kterou drží polohu hlavní výztuže. Po vyvázání armokoše 

je nutné zajistit minimální krytí dle projektové dokumentace za pomocí 

distančních tělísek. Po vyztužení věnců se provede vyztužení spár mezi stropními 

panely. Do spár bude vložena průběžná výztuž z betonářské oceli Ø6 mm jakosti 

B500B a bude osazena ve výšce podélné drážky (při zálivce je možno výztuž 

výškově srovnávat pomocí háku).  
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9.2.7.4 Betonáž 

Betonáž věnců a spár musí být provedena před zatížením dílců. Provedení 

dobetonávky výrazně ovlivňuje chování a životnost stropu. Před zahájením 

betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola bednění 

a kontrola uložení výztuže dle PD. Místo betonáže je nutné navlhčit vodou. 

Navlhčení konstrukce bude provedeno postřikem. Čerstvý betonu bude 

na staveniště dopraven za pomocí autodomíchávače Stetter C3 AM 9 BL, samotná 

betonáž bude probíhat za pomocí autojeřábu DEMAG AC 50-1 a bádie na beton 

1016L.8. Při ukládáni betonu je potřeba dbát na dodržení maximální výšky 1,5 m, 

ze které beton dopadá do konstrukce, aby nedošlo k rozmísení betonu a porušení 

bednění a výztuže. Po uložení betonu do konstrukce bude čerstvý beton vibrován 

pomocí ponorného vibrátoru na beton Husqvarna Atlas Copco AME 600 SET 

a následně upraven dřevěným hladítkem. 

9.2.7.5 Demontáž bednění  

Odstranění bednění proběhne, když beton dosáhne přiměřené pevnosti, tak 

aby nedošlo při odbednění k porušení hran a povrchu věnce. Při běžných 

klimatických podmínkách bude odbednění možné po třech dnech od betonáže.  

9.2.7.6 Ošetřování betonu 

Při ošetřování betonu je nutné zabránit předčasnému vysychání 

a následnému tvoření nežádoucích trhlin. Beton bude pravidelně mlžen vodou 

v krátkých intervalech v závislosti na počasí. Povrch věnců bude překrytý fólií 

a bude udržován ve vlhkém prostředí prvních 7 dnů. Beton se neošetřuje vlhčením 

vodou v případě, že teplota klesne pod 5 °C. 

9.2.8 Jakost a kontrola kvality 

9.2.8.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola připravenosti staveniště- 

• Předání a převzetí pracoviště 

• Kontrola stavu strojů 

• Kontrola dodávky panelů Spiroll 

• Kontrola skladování panelů 

• Kontrola dodaní výztuže 

• Kontrola dodání bednění 

• Kontrola skladování výztuže a bednění 

• Kontrola čistoty a rovinatosti úložné plochy 

• Kontrola dodávky betonu 
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9.2.8.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola zaháknutí stropního panelu  

• Kontrola uložení panelů Spiroll 

• Kontrola bednění věnců 

• Kontrola vyčištění spár 

• Kontrola vyztužení věnců a mezi panely 

• Kontrola betonáže věnců a mezi panely 

• Kontrola ošetření betonu a odbednění věnců 

9.2.8.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola geometrie a rovinatosti dle PD  

• Kontrola pevnosti betonu 

• Kontrola povrchu a celistvosti betonu 

Jakost a kontrola kvality je podrobně zpracována v kapitole 10 Kontrolní 

a zkušební pán pro provedení stropních panelů Spiroll. 

9.2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Všichni pracovníci, kteří budou na staveništi přítomni, musejí mít školení 

BOZP. Práce smějí vykonávat jen vyškolení pracovníci, kteří mají kvalifikaci 

na provádění zadané práce. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň 

zaškolen v nutném rozsahu pro vykonávání odborných prací. O školení musí 

být proveden zápis do stavebního deníku.  

Při výkonu veškerých stavebních prací bude kladen důraz na dodržování 

legislativy v aktuální znění pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

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

při práci 
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• Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

V rámci diplomové práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi pro montážní práce s autojeřábem, který je zpracován 

v samostatné příloze P.11.03 – Plán BOZP 

9.2.10 Ekologie 

Nepředpokládá se práce s ekologicky nebezpečným materiálem. Všechny 

stroje pravidelně absolvují technické prohlídky, před prováděním prací budou 

kontrolovány, proto se nepředpokládá únik škodlivých látek.  

Všechen odpad, který vznikne, bude řádně tříděn a odvážen na skládky 

tomu určené, recyklační dvory nebo sběrné dvory.  

Nakládání s odpady bude probíhat podle platné legislativy v aktuální znění.  

• Zákon č. 185/2001 Sb. - zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb. - vyhláška ministerstva životního prostředí 

o podrobnostech nakládání s odpady 

Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci dané etapy, 

způsob jeho likvidace. 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu Klasifikace Způsob likvidace 

14 06 
Organická rozpouštědla 

(odbedňovací olej) 
N 

Odbornou firmou k 

likvidaci 

15 01 02 Plastový obal O Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O Recyklace 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O Spalovna 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrna kovů 

17 09 04 Směsné stavební materiály O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka  

O – ostatní odpady 

N – nebezpečné odpady 

V případě výskytu odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace 

a likvidace dle výše uvedeného.  
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10.1 Vstupní kontrola 

10.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Před zahájením prací je nutná kontrola PD. Kontroluje se zejména 

správnost, úplnost a celistvost. Projektová dokumentace musí být zpracovaná 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění. 

Všechny právní dokumenty týkající se projektové dokumentace musí být platné, 

zejména pak stavební povolení. Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu 

s technickým dozorem stavebníka. O závěru této kontroly a případných 

komplikacích či změnách se provede zápis do SD.  

10.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Z hlediska kontroly připravenosti staveniště se řídíme zejména nařízením 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích v aktuálním znění. Na základě tohoto 

nařízení kontrolujeme oplocení kolem celého staveniště zabraňující vstupu 

nepovolaných osob. Dále kontrolujeme stav staveništní komunikace, skladovacích 

zpevněných ploch, provedení a funkčnost staveništních přípojek a technické 

zázemí pracovníků. 

10.1.3 Předání a převzetí pracoviště 

Jedná se o předání a převzetí pracoviště, při kterém bude kontrolováno, 

jestli jsou správně ukončeny předchozí činnosti týkající se svislých nosných 

konstrukcí, na které budou stropní panely ukládány. Dále musejí být ukončeny 

předchozí části vodorovných konstrukcí. Jedná se o stropní konstrukci z PZD 

panelů a monolitické stropní desky. Při přejímce se bude vizuálně kontrolovat 

provedení všech hotových konstrukcí dle PD a její shody s ní. V případ nedodělků 

a odchylek vůči PD se sepíše protokol. Před předáním pracoviště musejí být 

všechny odchylky od PD a nedodělky opraveny. Po ukončení kontrol bude 

proveden zápis do SD a podepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. 

10.1.4 Kontrola stavu strojů 

Před zahájením veškerých prací bude probíhat kontrola technického stavu 

použitých strojů a nástrojů. Bude se kontrolovat stav provozních kapalin např. olej, 

pohonné hmoty a brzdové kapaliny. Je nepřípustné, aby jakýmkoliv způsobem 

z použitého stroje unikaly provozní kapaliny. U autojeřábu je nutné zkontrolovat, 

zda je platná revize v servisní knížce. Dále se bude kontrolovat technický stav 

lanového systému. U elektrických strojů bude provedena kontrola přívodních 

kabelů a jejich funkčnost.  
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10.1.5 Kontrola dodávky panelů Spiroll 

Při dodávce stropních panelů se kontroluje správnost dodaných prvků, zda 

je objednaný počet v souladu s dodacím listem. Kontrola certifikátu a prohlášení 

o shodě dodaných stropních panelů. Bude kontrolovaná rozměrová přesnost 

jednotlivých dílců dle dovolených odchylek daných výrobcem.  

Z hlediska přípustných odchylek se sledují rozměry dílce, tvar dutin, zvlnění 

horní plochy, vzepětí (nadvýšení), přesnost či šikmost řezu. Rozměrové tolerance 

jsou uvedeny v tabulce od výrobce: 

Délka   ±15 mm 

Výška  ±10/-5 mm (200 mm) 

Šířka Celý panel -3/+7 mm 

Dělený panel +/- 20 mm 

Velikost prostupu a výtluku  ±20 mm 

Tabulka 31 - Rozměrové tolerance dané výrobcem 

Na spodní ploše panelu se mohou v malé míře vyskytovat výstupky, které 

mohou mít maximální výšku 2 mm. V případě výskytu tmavších nebo světlejších 

prvků na pohledové ploše panelu se nejedná o závadu, která by měla negativní vliv 

na přídržnost omítky nebo nátěru. Horní povrch panelu musí být celistvý a může 

být mírně zvlněný. Drsnost horní plochy a bočních stěn není na závadu. 

Na stropních panelech je přípustný otisk dřevěných prokladků. Zkosené podélné 

hrany musí být přímé bez přerušení. Přípustné jsou pouze drobná vydrolení 

betonu do hloubky 10 mm. U podélných a šikmých řezů je přípustné pouze mírné 

poškození hrany po celé délce řezu. Případné nálitky z cementového mléka 

na spodních podélných hranách nejsou přípustné. Na horním i bočním povrchu 

panelu jsou přípustné vlasové trhliny délek maximálně 100 mm, které nemají 

charakter statického narušení panelu. Šířka těchto smršťovacích trhlin nesmí 

přesáhnout 0,2 mm.  

10.1.6 Kontrola skladování panelů 

Stropní panely se budou skladovat na staveništní skládce. Bude provedena 

kontrola za jsou stropní panely skladované na dřevěných prokladcích stejné 

tloušťky. Tyto prokladky musí být umístěny ve svislici nad sebou jako při přepravě 

materiálu. Budou umístěny v 1/10 rozpětí, maximálně 600 mm od čela panelu. 

Hranice panelů dle pokynů výrobce může dosahovat výška až 4 m, na staveništi 

budou hranice umísťovány však maximálně do 1,5 m výšky, což činí 5 panelů. Tím 

budou panely dostupnější pro samostatnou manipulaci při zabudování. Jednotlivé 

hranice panelů musí být od sebe vzdáleny min. 0,75 m pro pohyb osob. 
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10.1.7 Kontrola dodané výztuže 

Při dodávce výztuže se bude kontrolovat množství, kvalita, rovnost a čistota. 

Do konstrukcí se může zabudovat betonářská výztuž, která je v souladu s PD 

a musí být potvrzena jakost dodaného materiálu hutním atestem. Bude 

kontrolováno, zda při dopravě nedošlo k zakřivení nebo deformaci výztuže. 

Dodaná výztuž nesmí mít na svém povrchu korozi a jiné škodlivé látky, které 

mohou nepříznivě narušit kvalitu betonářské oceli. Je pouze přípustné lehké 

zrezivění materiálu. 

10.1.8 Kontrola dodání bednění 

Bude kontrolováno množství a typ bednění podle dodacího listu, dále zda 

dodané množství souhlasí s objednávkou dodávaného materiálu. Vizuálně 

se zkontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost jednotlivých dílů. 

10.1.9 Kontrola skladování výztuže a bednění 

Betonářská výztuž a bednění budou skladované na zpevněné a odvodněné 

staveništní skládce na dřevěných hranolech tak, abych nedocházelo ke styku 

jednotlivých prvků s povrchem staveništní skládky. Výztuž musí být podložena tak, 

aby docházelo k co nejmenšímu prohnutí. U výztuže bude kontrolováno, zda 

je řádně označena a rozdělena po jednotlivých svazcích stejných druhů a profilů. 

Výztuž musí být chráněna před vnějšími povětrnostními vlivy plachou, která musí 

být řádně zakotvena. 

10.1.10 Kontrola čistoty a rovinatosti úložné plochy  

Bude kontrolována rovinnost, rovnoběžnost protilehlých stěn a přímost 

podkladu, na který budou ukládány stropní panely. Pokud se zjistí větší odchylka, 

než je uvedeno v tabulce bude sepsán protokol a zápis do stavebního deníku 

o zjištěných odchylkách. Před zahájením prací musejí být dané odchylky opraveny. 

Kontrola čistoty podkladu se provádí vizuálně.  

Svislost  

V rámci jednoho podlaží ±20 mm 

Svislá souosost  ±20 mm 

Rovinnost 

V délce kteréhokoliv 1 m ±10 mm 

V délce 10 m ±50 mm 

Tloušťka  

Jedné svislé vrstvy Větší tuhost z hodnot ±5 mm, ±5% tloušťky vrstvy 

Tabulka 32 - Největší dovolené odchylky rovinnosti 
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10.1.11 Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Při dodávce čerstvého betonu stavbyvedoucí provede kontrolu dodacího 

listu, zejména pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, maximální frakce 

kameniva, stupeň konzistence a množství. Tyto údaje musí být v souladu s PD 

a musí být v souladu s ČSN EN 206-1+A1. Standardně se měří vlastnosti na vzorku 

odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu z autodomíchávače. Na těchto 

vzorcích se poté provádí zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2. Dále se provádí 

kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí zkušební 

krychle o hraně 150 mm. Blíže popsáno v bodě 10.3.2 Kontrola pevnosti betonu. 

 
Obrázek 64 - Zkouška sednutí kužele [64] 

10.2 Mezioperační kontrola 

10.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Bude se kontrolovat především teplota vzduchu, rychlost větru 

a viditelnost. Při montážních pracích nesmí teplota klesnout pod -5 °C. V případě, 

že bude teplota pod +5 °C, hrozí nežádoucí namrzání vázacích prostředků 

a námraza. Svařování výztuže musí být přerušeno v případě poklesu teploty pod -

10 °C. V případě deště budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Práce 

budou dále přerušeny, pokud bude snížená viditelnost pod 30 m. Maximální 

rychlost větru při pracovním procesu je 8 m/s. Za těchto podmínek není dovoleno 

manipulovat se zavěšeným břemenem. Betonářské práce budou probíhat 

v teplotním rozmezí +5 °C až do +30 °C. V případě, že bude teplota pod +5 °C, musí 

být navržena změna složení betonové směsi za pomocí teplé záměsové vody nebo 

pomocí přísad ke zrychlení tuhnutí a ochraně proti mrazu. V případě, že teplota 

bude +30 °C, je zapotřebí beton kropit a zakrývat vlhčenou geotextilií.  

10.2.2 Kontrola zaháknutí stropního panelu 

Před zavěšením dílce bude provedena kontrola stavu a čistoty. Po zavěšení 

se kontroluje, zda je stropní panel správně zavěšen a ukotven v samosvorných 

kleštích. Přemístění panelu je možné až po tzv. mikro zdvihu kdy se 300 mm nad 

místem uskladnění provede kontrola uchycení. Přesun panelu na místo určení 

musí být plynulý bez trhavých pohybu, tak aby nedošlo k uvolnění panelu.  
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10.2.3 Kontrola uložení panelů Spiroll 

Bude kontrolováno, zda jsou stropní panely řádně usazeny dle PD. Osazení 

panelů do maltového lože. Toto lože musí být minimálně 10 mm z cementové 

malty o pevnosti 10 MPa.  Bude provedena kontrola uložení stropních panelů, dle 

PD je délka uložení 120 mm. Maximální dovolená odchylka uložení od krajní hrany 

je ± 12 mm. Při menším uložení jak 100 mm je nutno provést statický výpočet.  

10.2.4 Kontrola bednění věnců 

Před montáží bednění se bude kontrolovat čistota povrchu bednění 

a ošetření odbedňovacím přípravkem. Po montáži bednění bude nutné 

zkontrolovat tuhost bednění a jeho geometrii. Bedněné musí být dostatečně 

únosné a zabezpečené proti posunu při betonáži nebo úniku čerstvého betonu 

z bednění. Bednění musí být provedené tak, aby bylo možné jeho následné 

odstranění bez jeho poškození.  

10.2.5 Kontrola vyčistění spár 

Musí být provedena kontrola vyčištění všech spár mezi jednotlivými panely 

a přilehlých konstrukcí. Ve spárách nesmí být žádné nečistoty, které by mohly 

způsobit špatné spolupůsobení betonu s betonářskou výztuží a stávající 

konstrukcí, na kterou budou panely uloženy. 

10.2.6 Kontrola vyztužení věnců a mezi panely 

Kontrola výztuže musí být provedena před zahájením betonáže. Je nutné 

kontrolovat zejména zda je výztuž umístěna na svém místě dle PD, a jestli jsou 

použity správné průměry. U zabudované výztuže bude kontrolováno krytí 

za pomocí distančních tělísek. Výztuž nesmí být znečištěna nežádoucími látkami 

ani zkorodována. Dále musí být svázána a zabezpečena proti posunutí. Výsledky 

kontroly musí být zapsány do SD. 

10.2.7 Kontrola betonáže věnců a mezi panely 

Před ukládáním betonu je nutné kontrolovat, zda je místo betonáže 

navlhčené. Při ukládání čerstvého betonu je nutné kontrolovat především výšku, ze 

které je ukládán. Tato výška nesmí přesáhnout 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení 

betonu a porušení bednění a výztuže. Hutnění čerstvého betonu uloženého 

do konstrukce bude probíhat ve vrstvách maximálně na výšku ponorného 

vibrátoru. Hutnění je nutné kontrolovat, tak aby nedocházelo k vyloučení 

cementového mléka, a vzdálenost sousedních vpichů nepřesáhla 1,4 násobek 

viditelného poměru účinnosti vibrátoru. Čerstvý beton musí být ukládán ve 

stanovené rychlosti dle technického listu. V případě nedodržení doby zabudování 

do konstrukce může dojít ke špatnému spojení vrstev, což není přípustné.  
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10.2.8 Kontrola ošetření betonu a odbednění věnců 

Pří kontrole ošetřování betonu bude kontrolováno, zda je beton pravidelně 

mlžen. Při nepravidelném a špatném mlžení by mohlo docházet k předčasnému 

vysychání a následnému tvoření nežádoucích trhlin. Je nutné dohlížet na to, aby byl 

povrch věnců překrytý fólií, a aby byl udržován ve vlhkém prostředí prvních 7 dnů. 

Beton se nebude ošetřovat vlhčením vodou v případě, že teplota klesne pod 5 °C.  

Bude kontrolováno, aby demontáž bednění proběhla, když beton dosáhne 

přiměřené pevnosti, tak aby nedošlo při odbednění k porušení hran a povrchu 

věnce. Při běžných klimatických podmínkách bude odbednění možné po třech 

dnech od betonáže. Bude kontrolováno, aby jednotlivé dílce byly po použití řádně 

očištěny a ošetřeny pro další použití. 

10.3 Výstupní kontrola 

10.3.1 Kontrola geometrie a rovinatosti dle PD 

Bude provedena kontrola polohy a uspořádání panelů dle PD. Kontroluje se 

rovinnost stropních panelů a její odchylky podle normy ČSN 73 0210-1 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení. 

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

10.3.2 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola bude prováděna dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - 

Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. Při dodávce betonu bude odebírán 

minimálně 3x za dobu betonáže. Čerstvý beton se bude ukládat do zkušebních 

forem, které vytvoří krychle o hraně 150 mm a zhutní se. Vzorek bude řádně 

popsán štítkem, na kterém bude datum, popis podle dodacího listu a výška sednutí 

kužele. Zkušební tělesa budou ponechána ve formě v prostředí o teplotě 20 °C 

±5 °C minimálně 16 hodin a maximálně 3 dny. Je nutné, aby bylo zabráněno 

vysoušení, otřesům a vibracím. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C ± 2 °C 

nebo do prostředí o relativní vlhkosti 95 % a teplotě 20 °C ± 2 °C. Po 28 dnech jsou 

vzorky připraveny na zkoušku pevnosti v tlaku. 

10.3.3 Kontrola povrchu a celistvosti betonu 

Po potřebném zatvrdnutí stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu povrchu 

betonu, celistvost, zda na něm nejsou výstupky, díry, štěrková hnízda, trhliny, a zda 

nevyčnívá betonářská výztuž.   
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11.1 Propočet dle THU 

Propočet dle THU byl zpracován v programu BUILDpower S a nachází se 

v samostatné příloze P.11.01. – Propočet dle THU. 

11.2 Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet byl zpracován pro hlavní stavební objekt v programu 

BUILDpower S a nachází se v samostatné příloze P.11.02. – Položkový rozpočet 

hlavního stavebního objektu 

11.3 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro 

montážní práce autojeřábem 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro montážní práce 

s autojeřábem je zpracován v samostatné příloze P.11.03 – Plán BOZP. 

11.4 Výkresy bednění 

V rámci technologického předpisu pro provádění předstěn z pohledového 

betonu byly vypracovány výkresy systémového bednění pro jednotlivé etapy. 

Výkresy byly zpracovány v programu ArchiCAD 19 a nacházejí se v samostatné 

příloze P.11.04a – Výkres bednění – I. etapa a příloha P.11.04b – Výkres bednění – 

II. etapa. 
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12.1 Úvod 

Hluková studie se zabývá posouzením míry hluku ze stavební činnosti 

na okolní prostředí stavby. Bylo zjištěno, že nejrizikovější stavební činností 

z hlediska míry hluku jsou zemní práce. Jedná se o práce rypadlo-nakladače JCB 

3CX Sitemaster společně s dvěma nákladními automobily Tatra 815 S3 6x6. 

Hodnota vnějšího hluku je u rypadlo-nakladače 102 dB a nákladního automobilu 

82 dB. Jako podklad pro vyhotovení hlukové studie v programu Hluk+ 

je koordinační situace širších vztahů v měřítku 1:400. 

12.2 Základní informace o stavbě 

Řešený stavební objekt se nachází v katastrálním území Velké Meziříčí na 

parcelách č. 6403/1 a 5917/16. Staveniště se nachází ve sportovním areálu, kde je 

okolní zástavba tvořena základními školami a bytovými domy. Tato zástavba bude 

ojediněle zasažena zvýšeným hlukem při provádění zemních prací. Příjezdová 

komunikace do sportovního areálu se nachází na severní straně, nově budovaný 

objekt bude situován na straně jižní. Jelikož během výstavby nedojde k přerušení 

provozu sportovního areálu, bude třeba zbudovat dočasnou staveništní 

komunikaci z jižní strany areálu, která bude napojena na místní komunikaci. Tato 

komunikace slouží k propojení ulice Třebíčská a silnice II/360. Ze strany od 

sportovního hřiště bude osazeno plné mobilní oplocení výšky 2 m proti znečištění 

povrchu tartanu, snížení prašnosti a zajištění nerušeného provozu na stadionu. 

V zadní části staveniště bude průhledné drátěné mobilní oplocení výšky 2 m. 

12.3 Legislativa 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny legislativou v aktuálním 

znění: nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v části druhé – hluk na pracovišti: 

 
Obrázek 65 - Okolí staveniště s vyznačením umístění stavby [39] 
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12.4 Provedení hlukové studie v softwaru Hluk+ 

12.4.1 Zadání do programu 

Vložení podkladu situace zařízení staveniště. Zadání okolních objektů, 

zeleně a terénů v okolí. Umístění zdroje hluku při provádění zemních prací. 

 
Obrázek 66 - Zadání podkladu do programu a umístění objektů (výstup: Hluk+, 2019) 

12.4.2 Vykreslení hlukových pásem pro zadané zdroje hluku 

• 1x Rypadlo-nakladač JCB 3CX Sitemaster 

• 2x Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 

Zdroj hluku bude pracovat z úrovně budovaného stavebního objektu, který 

je ve stejné úrovni jako sportovní hřiště. 

Hluk při provádění zemních prací se bude šířit do okolí, avšak hodnoty 

naměřené na fasádách objektů jsou v normových hodnotách <65 dB. 

 
Obrázek 67 - Vykreslení hlukových pásem při zemních pracích (výstup: Hluk+, 2019) 
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12.4.3 Vykreslení hlukových pásem při provádění zemních prací ve 3D 

 
Obrázek 68 - Vykreslení hlukových pásem při zemních pracích ve 3D  

(výstup: Hluk+, 2019) 

12.4.4 Zadání plného staveništního oplocení 

 
Obrázek 69 - Zadání plného staveništního oplocení (výstup: Hluk+, 2019) 

12.4.5 Zadání plného staveništního oplocení ve 3D 

 
Obrázek 70 - Zadání plného mobilního oplocení ve 3D (výstup: Hluk+, 2019) 
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12.4.6 Zobrazení hlukových pásem se zadaným plným oplocením 

Z vykreslení hlukových pásem je vidět, že plné staveništní oplocení zmírní 

šíření hluku do okolí staveniště. 

 
Obrázek 71 - Vykreslení hlukových pásem se zadaným plným oplocením  

(výstup: Hluk+, 2019) 

12.4.7 Vykreslená hluková pásma s plným oplocením ve 3D 

 
Obrázek 72 - Vykreslení hlukových pásem s plným oplocením ve 3D (výstup: Hluk+, 2019) 

12.5 Závěr 

Maximální dovolená hladina akustického tlaku dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

s korekcí +15dB 

• Denní dobu (6:00 – 22:00 ) – 65dB 

Práce na staveništi se předpokládá pouze v denních hodinách. Nadlimitní 

hodnoty nad 65 dB jsou zobrazeny na obrázcích modrou barvou. Na posuzovaném 

staveništi vyhoví normové hodnoty pro všechny zdroje hluku. Nejvyšší naměřená 

hodnota na okolním objektu byla 58,3 dB. Navržená clona jako plné mobilní 

oplocení staveniště ještě více zamezila šíření hluku do okolí staveniště.  
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ZA VE R

Cílem této diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického 

projektu zázemí a šaten sportovního areálu ve Velkém Meziříčí. Pro stavbu jsem 

zpracoval technickou zprávu stavebně technologického projektu, dopravní trasy 

pro zásobování během výstavby hlavního stavebního objektu. V rámci kapitoly 

dopravních tras jsem zpracoval koordinační situaci širších vztahů, ve které 

je znázorněno dopravní omezení během výstavby objektu. Při návrhu zásobování 

stavby jsem se snažil využít především lokálních zdrojů pro dodávku veškerých 

materiálů. Na základě technickohospodářských ukazatelů jsem zpracoval časový 

a finanční plán pro všechny stavební objekty. Nechybí také podrobný časový plán 

hlavního stavebního objektu, který jsem zpracoval v MS Project 2013, a položkový 

rozpočet, který jsem vytvořil v programu BUILD Power S. V další fázi diplomové 

práce jsem řešil studii realizace hlavních technologický etap na hlavním stavebním 

objektu, u které jsem se zaměřil především na popis technologických etap, hlavní 

materiálové zajištění, pracovní podmínky a kontrolu jakosti pro danou etapu. 

V části řešící projekt zařízení staveniště jsou naplánovány potřeby pro vybudování, 

provoz a likvidaci zařízení staveniště včetně časového plánu a ekonomického 

zhodnocení. V rámci této kapitoly byly vypracovány za pomocí programu 

ArchiCAD 19 výkresy zařízení staveniště pro spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu 

s pozicí autojeřábu a autočerpadla. Řešil jsem také potřebu pracovníků, strojů 

a materiálů v čase. Zejména jsem se zaměřil na vypracování technologického 

předpisu pro provádění předstěn z pohledového betonu, kde se využívá 

samozhutnitelný beton. K tomuto technologickému předpisu jsem zpracoval 

výkresy systémového bednění pro jednotlivé etapy. Technologický předpis 

a kontrolní zkušení plán jsem vypracoval pro provádění stropních panelů Spiroll. 

V závěrů mé práce jsem se zaměřil na plán BOZP pro montážní práce 

s autojeřábem, a také posoudil staveniště při provádění zemních prací na hlukovou 

zátěž v okolí staveniště.  

Při zpracování této diplomové práce jsem se snažil využít znalostí získaných 

během studia a také poznatky získané během stavební praxe. Díky diplomové práci 

jsem získal mnoho nových zkušeností v tomto oboru. 
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°C  celsia 

%  procento 

A  ampér 

AKU  akumulátorový 

apod.   a podobně 

BOZP   bezpečnost a ochrana 

zdraví  

cca   přibližně 

cm  centimetr 

č.   číslo 

ČKA  česká komora 

architektů 

ČSN   česká statní norma 

dB  decibel 

DN   průměr 

DPH  daň z přidané hodnoty 

el.   elektrické 

EPS   expandovaný pěnový 

polystyren 

FAST  fakulta stavební 

hl.  hlavní 

HTU  hrubé terénní úpravy 

Hz  Hertz 

ID  identifikace 

JKSO  jednotná klasifikace 

stavebních objektů 

k.ú.   katastrální území 

Kč  koruna česká 

kg  kilogram 

km  kilometr 

ks  kus 

kW  kilowatt 

l/s  litr za sekundu 

LED  světelná dioda 

LV  list vlastnictví 

m   metr 

m n. m  metrů nad mořem 

max.   maximálně 

 
min.   minimálně 

MJ  měrná jednotka 

mm  milimetr 

MPa  megapascal 

např.   například 

NP   nadzemní podlaží 

N  nebezpečný odpad 

OOPP  osobní ochranné  

pracovní pomůcky 

ozn.   označení 

p.č.   parcelní číslo 

PD   projektová  

dokumentace 

PE   polyethylen 

PN  jmenovitý tlak 

PUR   polyuretan 

PVC   polyvinylchlorid 

Sb.  sbírky 

SD  stavební deník 

SO   stavební objekt 

t  tuna 

THU  technickohospodářský  

ukazatel 

TDS  technický dozor  

stavebníka 

tl.   tloušťka 

TLT  tvárná litina 

TZ  technická zpráva 

V  volt 

VUT  Vysoké učení technické  

ZS  zařízení staveniště 
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