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ABSTRAKT  

Předmětem této práce je proces výstavby areálu bytového domu Ponavia Park v Brně. 

Práce řeší jednotlivé fáze výstavby ve studii realizace hlavních stavebních etap. 

Pro navrhovanou výstavbu je zpracován návrh zařízení staveniště, který je řešen ve třech 

variantách výstavby. Součástí zařízení staveniště je i technická zpráva zařízení staveniště.  

V rámci dopravy na staveniště jsou ověřovány kritická místa na trase dopravy materiálu 

a strojů na staveniště.  

Na celou stavbu je vypracován finanční plán, který je konkretizován jako souhrnný 

časový plán pro objekt bytového domu. Jako podklad pro finanční plán sloužily finanční 

údaje z jednotné klasifikace stavebních objektů. Souhrnný časový plán je vypracován 

v programu MS projekt, který je řešen formou Ganttova diagramu.  

Pro řešenou výstavbu byl udělán návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, které 

byly dimenzovány na požadovanou činnost během výstavby. 

V rámci práce je vypracován technologický předpis na železobetonové konstrukce 

hrubé stavby, který řeší proces zhotovení vodonepropustného betonu, vázání výztuže, 

bednění svislých a vodorovných konstrukcí s následným procesem ošetřování betonové 

konstrukce. Na technologický předpis navazuje kontrolní a zkušební plán pro 

železobetonové monolitické konstrukce a bezpečnost na staveništi, která je zpracována 

formou vytipovaní hlavních bezpečnostních rizik.  

Pro hlukovou zátěž na okolních budovách byla zpracována hluková studie, která 

zkoumala množství hluku v místě chráněného venkovního prostředí. Tato studie 

je vytvořena z programu Hluk +.  

Na bytový dům byl vypracován položkový rozpočet, který je sestaven z programu Build 

Power S.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Časový plán, finanční plán, studie hlavních technologických etap, zařízení staveniště, 

návrh hlavních strojů a mechanismů, technologický předpis, monolitická 

železobetonová konstrukce, bednění, kontrolní a zkušební rozpočet, hluková studie, 

ochrana životního prostředí, bezpečnost na staveništi, rozpočet  

ABSTRACT  

This thesis deals with the construction process of the apartment house Ponavia Park 

located in Brno. The thesis solves the individual realization phases of the main building 

phase. 

Building site equipment is designed for the projected construction process in three 

different variations. A technical report is also included in the building site. 

Critical points within the transport of materials and machines are also verified.  

A financial plan for the whole building is made as an summarizing time schedule for the 

apartment building. The sources for the financial plan are the figures taken from the 

Czech building objects classifications (JKSO). The summarizing time schedule is made in 

MS Projekt software and it’s designed as a Gantt diagram.  

A design of the main building machines and mechanisms was also made for the 

projected construction process. All of the machines were assessed for their respective 

required function on the building site.  



 

 

Also included in this thesis is a construction method for the reinforced concrete 

structures. The construction method deals with the realization process of waterproof 

concrete, reinforcement binding, formwork of the vertical and horizontal structures and 

also the process of concrete curing. The construction method is followed up by quality 

control and test plans for reinforced concrete structures, and a construction site safety 

plan that is made in the form of predicted main safety risks at the building site.  

For the noise load on the surrounding buildings a noise study is made. The study 

examines the intensity of noise in the protected outdoor space. This study was made 

in the Hluk+ software. 

The thesis also includes an item budget for the apartment house that was made 

in Build Power S software. 

KEYWORDS  

Time schedule, financial plan, main technology phases study, building site, design 

of the main machines and mechanisms, construction method, cast-in-place reinforced 

concrete structure, formwork, quality control and test plan, noise study, environmental 

protection, construction site safety, budget  
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ÚVOD 

Cílem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu na stavbu 

obytného areálu Ponavia park v Brně. Stavba je členěna na objekty, z nichž nejvíce se 

v diplomové práci zabývám objektem bytového domu. V práci se zabývám okrajově 

hlavními technologickými etapami, které jsou popsány ve studii hlavních 

technologických etap. Dále se v práci detailněji zabývám návrhem staveniště, kdy jsem 

vytvořil návrh ve třech různých etapách, a to při realizaci výkopových prací a zakládání, 

pro hrubou vrchní stavbu a zastřešení.  

Pro řešený objekt bytového domu je zpracován časový plán na realizaci bytového 

domu včetně termínu pro realizaci a likvidaci zařízení staveniště. Tento časový plán je 

tříúrovňový a snaží se co nejpřesněji odhadnout délku trvání řešeného objektu. Pro celou 

stavbu je zpracován časový plán, který je jednoúrovňový a řeší návaznosti jednotlivých 

stavebních objektů. Pro časový plán objektový je spočítána cena na jednotlivé objekty, 

která vzešla z obestavěného prostoru a finančních údajů na měrnou jednotku z jednotné 

klasifikace stavebních objektů. 

V závislosti na časovém plánu je navrhnut plán zajištění materiálových zdrojů pro 

bednění, výztuž, beton, prefabrikované prvky a vápenopískové tvárnice. Dále z časového 

plánu vychází potřebná bilance strojů a pracovních sil pro řešený objekt bytového domu  

Dále je v práci řešen technologický předpis na monolitické konstrukce, ve kterém 

jsou popsány etapy realizace základové desky, svislé a vodorovné konstrukce. 

Technologický předpis popisuje jednotlivé kroky armování, bednění a betonování. Při 

monolitických železobetonových konstrukcích se také řešila technologie pro zajištění 

vodonepropusného betonu v úrovni podzemních garáží. Na tuto technologii byl 

zpracován kontrolní a zkušební plán, který popisuje jednotlivé kroky k zajištění kvality 

betonové konstrukce.  

Pro daný projekt byly navrhnuté hlavní stavební stroje a mechanismy, které byly 

ověřeny, zda jejich návrh vyhoví pro realizaci stavby. Dále byly navrhnuty frekvence 

strojů, které určily množství strojů pro řešenou etapu vč. časového využití a nákladů na 

jejich provoz.  

Pro objekt bytového domu byl v programu Build Power S sestaven položkový 

rozpočet, kdy výkaz výměr je součástí tohoto rozpočtu. Pro oceňování jednotlivých 

položek sloužila databáze RTS, v případě že položky nebyly v databázi, vycházelo se 

z cen nabídkových, popř. kalkulovaných cen. Pro celou stavbu se pak pro jednotlivé 

stavební objekty udělal propočet ve stejným softwaru, který vycházel z jednotné 

klasifikace stavebních objektů.  

V rámci řešeného bytového domu je rozvinuta bezpečnost, který vycházela z platné 

legislativy a je formou vytipovaných rizik. Dále je řešena ochrana životního prostředí 

s ochrannými opatřeními k minimalizaci škod na životním prostředí. 

Pro realizaci bytového domu byla zpracovaná hluková studie v programu Hluk +, 

ve kterém byly hodnoceny chráněné venkovní prostory v blízkosti obytných budov. Pro 

výpočet hlukové studie sloužily podklady z návrhu strojní sestavy, kdy se do programu 

zadávaly stroje při zemních pracích a zakládání a kdy jako podklad byla použita hladina 

akustického tlaku jednotlivých strojů daných výrobcem.  

V rámci bytového domu je v této práci posouzeno variantní řešení pro mezibytovou 

příčkou z keramických tvarovek. V této kapitole se posuzuje navrhované řešení 

z vápenopískových tvárnic a variantní řešení z keramických akustických tvarovek. Tyto 



22 

 

varianty se posuzují z tepelně technických vlastností, akustických vlastností, finančních, 

časových a technologických hledisek.  
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVE KE STAVEBNĚ 

TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU  

1.1 Základní informace o stavbě   

Název stavby: Ponavia Park 

Místo stavby: Brno- Královo pole, místo vymezení na rohu ul. Střední a ul. U Červeného 

mlýna 

Katastrální území: Brno-Královo pole 

Charakter stavby: Novostavba; stavební úpravy 

Řešená část: Novostavba bytového domu  

Dotčené parcely:577/1; 577/3; 585/30 

1.2 Hlavní účastníci výstavby 

1.2.1 Stavebník 

Název: Ponava Centrum a.s. 

Adresa: Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 

IČO: 28262662 

Kontaktní osoba: Ing. Alexej Veselý 

Tel: 731 145 478 

Email: info@trikaya.cz 

1.2.2 Generální projektant – architekt 

Název: A69-architekti s.r.o 

Adresa: Nad Malým mýtem 2a/1739; 147 00 Praha 4 

IČO: 26355981 

Kontaktní osoba: Ing. arch. Boris Redčenkov 

Tel.: 257 214 451 

Email: a69@a69.cz 

1.2.3 Hlavní inženýr projektu 

Název: Building s.r.o 

Adresa: Peckova 13/301 

IČO: 05392870  

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Paštěka 

Tel.:  224 814 546 

Email: pasteka@building-sro.cz 
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1.2.4 Generální dodavatel: 

Název: Vašstav s.r.o. 

Adresa: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno 

IČO:  46964541 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Vašíček 

Tel.: 606 744 164 

Email: vasstav@vasstav.cz 

1.3 Kapacitní údaje o stavbě 

Zastavěná plocha: 2303 m2 

Počet nadzemních podlaží:2  

Počet podzemních podlaží:8 

Obestavěný prostor (nadzemní část):28 954 m3  

Obestavěný prostor (podzemní část): 31 889 m3  

Obestavěný prostor celkem: 60 843 m3 

Vegetační plocha:1152 m2  

Výška atiky: 24,800 m  

Výšková úroveň:0,000=241,00 m.n.m. 

Počet parkovacích míst:132 

Počet sklepů:15 

Retenční nádrž:105 m3 

Počet bytů:104  

Plocha komerčních prostorů:228,4 m2 

1.3.1 Náklady  

427 086 090,01kč dle THU 

1.4 Členění na objekty 

1.4.1 Stavební objekty 

SO 01 Bytový dům B2 

SO 02 Retail  

SO 03 Garáž 

SO 04 Komplex RD 

SO 05 Opěrná stěna 

SO 06 Sadové úpravy 

SO 07 Komunikace 

SO 08 Zpevněné plochy 

1.4.2 Inženýrské objekty 

IO 01 Areálový vodovod  
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IO 02 Areálová dešťová kanalizace  

IO 03 Areálová splašková kanalizace  

IO 04 Přípojka silnoproud NN 

IO 05 Přípojka elektronické komunikace  

IO 06 Přípojka horkovodou 

IO 07 Přípojka silnoproud VN 

IO 08 Areálová závlaha  

IO 09 Veřejné osvětlení  

1.4.3 Technologické objekty 

TO 01 Trafostanice 

TO 02 Servnovna  

TO 03 Výměníková stanice 

1.5 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

1.5.1 Urbanistické řešení 

Řešená stavba se nachází na území bývalého výrobního areálu, který byl již 

demolován během výstavby první etapy.  

Celý areál je řešený jako komplex domů, který navazuje již na zhotovenou první 

etapu. Celý areál se tedy skládá z bytového domu I (již zrealizovaného), bytového domu 

II (který je řešen v diplomové práci), Retailu, podzemních garáží a soustavy řadových 

domů. Areál působí tvarem zkoseného čtyrúhelníku, který tak vytváří vnitroblok. 

Novostavba respektuje okolní zástavbu svojí výškou, která je ve stejné výšce jako bytový 

dům I, i svým obdélníkovým tvarem. Samotný bytový dům, který je tvarem 

obdélníkovým, stojí na rohu ulice Střední a ulice U Červeného mlýna. Mezi bytovými 

domy BI a BII se nachází Retail, který je pouze v úrovni 1NP bytových domů. Celý tento 

vnitroblok uzavírá řada rodinných domů na západní straně pozemku. Dále se mezi 

bytovými domy nachází komunikační prostor nad garážemi, který bude vydlážděný. 

Areálový komplex se svým navržením snaží minimalizovat zpevněné plochy, především 

tím, že je navržena ve velké míře zeleň, a střechy jak Retailu, tak řadových rodinných 

domů jsou navrženy jako expanzivní zelené střechy. Areálová zeleň je navržena jako 

automaticky zavlažovaná systémem areálové závlahy. Dále se v prostoru vnitrobloku 

nachází areálový mobiliář, který bude sloužit pro obyvatele bytového domu k relaxaci. 

Příjezdová komunikace do areálu je z ulice Střední. Parkovaní pro obyvatelé je tvořené 

systémem podzemních garáží a vyhrazených parkovacích stání uvnitř vnitrobloku, 

z tohoto důvodu se nepředpokládá větší zatížení stávající dopravní situace vzhledem 

k problému parkování v lokalitě stavby. Systémem odvodnění dešťové vody bude pro 

záchyt dešťové vody sloužit retenční nádrž pro bytový dům a další retenční nádrž pro 

zachycení vody z areálových komunikací a dešťové vody rodinných domů.  

1.5.2 Architektonické řešení 

Bytový dům má 2 podzemní patra a 8 nadzemních pater, kdy v podzemních patrech 

jsou umístěná garážová stání, sklepy a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží 

se nacházejí byty a prostory pro komerční využití. V ostatních nadzemních patrech se pak 

nacházejí samostatné bytové jednotky. Jednotlivá patra jsou spojeny dvěma schodišti a 

výtahy, které zajišťují bezbariérový přístup do jednotlivých pater. Bytové jednotky jsou 
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kategoricky řazeny od 1+kk do 4+kk. Nadzemní podlaží objektu jsou svojí hmotou 

orientována ve směru jih-sever. Do jednotlivých bytových jednotek se vchází přes 

společné chodby, které jsou umístěné uprostřed objektu. Architektonické řešení se snaží 

redukovat množství znaků bytových jednotek na fasádě pomocí sdružených lodžií a 

pomocí oken. Poslední patro je tvořeno formou teras, které ustupují na každou stranu. 

Přístup do bytového domu je zajištěn dvěma vstupy, kdy jeden vstup je z ulice U 

Červeného mlýna a druhy z jižní strany z ulice Střední. Komerční prostory jsou řešeny 

jako jeden otevřený prostor, což zajištuje nosná konstrukce sloupů a velké prosklené 

výplně po obvodu. Obvod bytového domu je řešen dvojím způsobem, kdy z větší části je 

použité KZS s finální povrchovou úpravou RAL 9002 a dekorativní omítkou RAL 7016 

a v místě lodžií je použit systém provětrávaných fasád, kdy pohledovou část tvoří 

dekorativní laminátové desky.  

Pro zlepšení kvality bydlení je před bytovým domem vytvořena rekreační plocha, 

která je zatravněna a opatřena prostory pro posezení. V předprostoru bytového domu je 

také areálová komunikace, která vede do podzemních garáží a parkovacích stání.  

1.6 Průzkumy 

1.6.1 Inženýrsko-geologický průzkum  

V roce 2008 byl proveden hydrogeologický průzkum, kdy se provedly 4 vrty do 

hloubky 10 m a 7 sond těžké dynamické penetrace, ze kterých vzešel výsledek, že geolog 

nedoporučuje plošné založení objektu, ale založení hlubinné. Vrtané piloty budou 

vetknuty do únosné zeminy, která je tvořená z neogenních jílů v hloubce 8-9 m pod 

povrchem. Podzemní voda se nachází 2 m pod úrovní terénu, kdy jde o první závoděn 

volnou v navážkách. Druhá závoděn je v neogenních štěrkopíscích v hloubce 6-9 m pod 

povrchem.  

Kvarterní pokryv je tvořen především aluviálními sedimenty. Přítomnost těchto 

povodňových hlín je dán tím, že v zájmovém území meandrovalo koryto řeky Ponávky. 

Tyto hlíny jsou především měkké konzistence.  

1.6.2  Geologické a hydrogeologické poměry 

Stavba se nachází na vyvřelinách brněnského plutonu, který je v řešené oblasti 

vyplněn neogenními sedimenty. Neogenní sedimenty v nejsvrchnější části jsou tvořeny 

spodnotortonskými jíly s místy tenkými písčitými proplástky. Tyto neogenní sedimenty 

byly zastiženy ve všech vrtech v přibližné hloubce 5-6 m pod úrovní terénu. Třemi vrty 

byla zastižena v hloubce 1-2 m mocná vrstva neogenních štěrků až štěrkopísků, její 

podloží opět tvořily neogenní jíly, které v hloubce 8-9 m přicházely do konzistence 

pevné.  

Hydrogeologické poměry v řešeném území jsou dány geologicky stavbou, která 

byla dána profilem vrtu, který dosahoval hloubky 12 m. Ve vzdálenosti 2 m pod úrovní 

terénu se zaznamenal výskyt podzemní vody, kdy se jednalo o mělkou závoděn vázanou 

na písčité polohy navážek, jejíž počáteční izolátor tvoří nepropustné hlíny. Druhá 

závoděn se nachází v hloubce 6-9 m, kdy její stropní izolátor je souvrství neogenních jílů.  

Na základě geologického průzkumu jsou výsledkem nevhodné základové půdy. 

Proto je nevrženo hloubkové založení. Z důvodu výskytu vody v hloubce 2 a 6-9 m bude 

nutné vrtané piloty pažit. Na základě chemického rozboru bylo zjištěno, že vody nejsou 

agresivní vůči betonu, a proto není nutné chránit základy vrstvou izolace. 



28 

 

1.6.3 Radonový průzkum  

Dle prováděného průzkumu v roce 2015 v zájmovém území je výsledek hodnocen 

s indexem radonovým nízkým. Hodnoty objemových aktivit radonu v podloží jsou RP < 

10. Z tohoto důvodu není nutné dělat dodatečná opatření proti průniku radonu z podloží.  

1.6.4 Korozní průzkum  

Korozní průzkum byl prováděn v roce 2015, kde na jeho základě vyšlo měřením 

agresivita zemního prostředí z hlediska geoelektrických veličin jako velice agresivní- 

IV. korozní stupeň. Z doporučených opatření byla pro tuto stavbu navržena varianta 

zvýšení krytí výztuže s provařením ve spojích v rámci 2 a 1PP. 

1.7 Popis řešeného bytového domu 

1.7.1 Popis  

Bytový dům je nevržený pro funkci bydlení a pro komerční účely v 1NP. Je navržen 

jako osmi patrový objekt pro celkovou kapacitu bytových jednotek 104. Bytové jednotky 

jsou členěny od 1+kk do 4+kk. Každý byt má přístup na vlastní lodžii. Mezi jednotlivými 

patry jsou navržené dva výtahy a prefabrikované schodiště. Jednotlivé bytové jednotky 

jsou oddělené od sebe a od komunikačních prostor mezibytovou příčkou 

z vápenopískových tvárnic, které mají dobré akustické schopnosti, které splňují hlukové 

limity. 

1.7.2 Konstrukční a materiálové řešení  

1.7.2.1 Založení stavby 

Pro založení objektu bytového domu jsou navrženy piloty Ø750, Ø1080 a 

Ø1180mm. Jednotlivé délky a průměry hlubinných pilot jsou navrženy dle geologického 

podloží v místě založení a uvažovaného zatížení. Délky pilot jsou v rozmezí od 9 m do 

20 m.  

Piloty, které jsou umístěné pod obvodovými stěnami, jsou vyosené tak, aby nedošlo 

ke kolizi s již stávajícími pilotami sousedních objektů nebo pilotami zajišťujícími 

stabilitu stavební jámy. Jelikož stavba se nachází v oblasti agresivního korozního 

prostředí, musí být výztuž v pilotě bodově svařena. Pilotovací rovina bude provedena 

min. 500 mm nad základovou spárou objektu. Nad pilotami bude zhotovena základová 

deska tl. 300 mm a pod obvodovými stěnami a ztužujícími jádry bude tato deska zesílená 

na tl.500 mm. Beton použitý na piloty bude třídy C25/30 XC2, XA1 a výztuž třídy 

10 505(R). Tato základová deska bude sloužit jako pojezdová plocha v garážích, proto 

její povrchová úprava bude strojně hlazena s přidáním vsypu.  Základová deska bude 

realizována jako „bílá vana“. V základové desce se mohou lokálně vyskytnout průběžné 

trhliny menší než 0,2 mm, v případě, že je trhlina větší, je potřeba dodatečně zainjektovat. 

Do betonové směsi bude přidána krystalizační přísada Xypex, která zvýší samotěsnící 

schopnost betonu. Beton použitý na základovou desku bude třídy C30/37 XC2, XA1 a 

výztuž třídy 10 505(R). 

Základová deska 2.PP bude betonována po částech na kluznou vrstvu z asfaltové 

lepenky, která bude stykovaná s přesahem min. 100 mm. Do pracovních spár a řízených 

spár se vloží systémové prvky, které zajistí vodoneprupustnost betonu. 

Vzhledem k agresivnímu koroznímu prostředí je navrženo krytí výztuže ve styku 

se zemním prostředím na 50 mm. 
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1.7.2.2 Hydroizolace  

1.7.2.2.1 Ochrana spodní stavby proti vodě 

Spodní stavba je řešena systémem „bílé vany“, kdy ŽB konstrukce jsou z betonu 

s přísadou Xypex, pracovní spáry jsou doplněny systémovými výrobky na bázi bentonitu 

a těsnících plechů. V místech, kde nejsou obvodové konstrukce ve styku s terénem 

železobetonové stěny, nebo stropní deska, je použit hydroizolační nátěr Xypex, kdy se 

tento nátěr nanese min.200 mm nad ÚT. 

Prostupy ŽB konstrukcí jsou řešeny systémovými prostupy a manžetami daných 

řemesel. 

Na výskyt radonu v podloží byl zhotoven radonový průzkum, jehož závěrem bylo, 

že stavba se nachází v lokalitě s nízkým radonovým indexem. Z tohoto důvodu není 

potřeba dělat opatření, která by vedla k eliminaci radonu. 

 

1.7.2.2.2 Hydroizolace ve skladbě střechy   

Jako parozábrana je navržený bitumenový pás modifikovaný SBS, který bude 

natavován na stropní konstrukci, která bude opatřena penetračním asfaltovým nátěrem. 

Hydroizolace – hydroizolační fólie je z PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou, 

volně položené s mechanickým kotvením. Mezi PVC folii a tepelným izolantem z EPS 

bude ochranná geotextílie min. 300 g/m2. 

1.7.3 Svislé nosné konstrukce  

1.7.3.1 Spodní stavba 

Spodní stavba je z ŽB konstrukčního systému monolitického sloupového. 

Obvodové stěny a ztužující jádra jsou pak ze systému ŽB monolitického stěnového. 

Modul sloupu je pravoúhlý o typických rozměrech 5,3 m x 4,5 m x 7,0 m. Obvodové 

stěny mají tloušťku v rozmezí 250-300 mm. Stěny rampy jsou navrženy v tl. 300 mm. 

Stěny ztužujícího jádra mají tl. 220, 250. Sloupy jsou typických rozměrů 800 x 1000 mm.  

 

1.7.3.2 Vrchní stavba  

Konstrukční systém vrchní stavby je převážně stěnový, který je tvořen systémem 

příčných a podélných železobetonových stěn tl.200 mm v nadzemním podlaží. V 1NP 

zvláště v komerčních prostorách jako nosný prvek slouží ŽB kruhové sloupy o průměru 

600 mm. Ve schodišťových prostorech budou do stěn vkládány vylamovací lišty. 

Výtahové stěny budou od sebe dilatovány akustickým EPS. Ztužení celé konstrukce bude 

dáno výtahovými šachtami, které mají celkovou tl. 410 mm. 

U poslední 3 nadzemních pater jsou variantně vnitřní ŽB stěny nahrazovány 

vápenopískovým zdivem tl. 240 mm.  

 

1.7.3.3 Materiálová charakteristika betonu pro svislé konstrukce 

 

Beton třídy 

Obvodové stěny 2PP Beton C30/37 XC3,XF1-XD1 Dmax=16 mm, konzistence S3; 
Beton s krystalizační přísadou Xypex 

Vnitřní stěny 2PP Beton C30/37 XC3 Xf1 Dmax=22 mm, konzistence S3;  

Sloupy 1PP C30/37 XC3- Dmax=22 mm, konzistence S3  

Obvodové stěny PP 1PP Beton C30/37 XC1 Dmax=22 mm, konzistence S3; 
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Vnitřní stěny Beton 1PP C30/37 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 

Sloupy 1PP Beton C30/37 XC3, XF1- Dmax=22 mm, konzistence S3 

Stěny 1NP Beton C30/37 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 

Sloupy 1NP Beton C30/37 XC3, XF1- Dmax=22 mm, konzistence S3 

Stěny 2NP Beton C30/37 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 

Stěny 3NP-5NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 

Stěny 6NP-8NP Beton C20/25 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 

Výztuž B500B 

Tab. 1-1 Materiálová charakteristika pro svislé konstrukce 

1.7.4 Nosná vodorovná konstrukce 

1.7.4.1 Spodní stavba  

Stropní konstrukce nad 2.PP bude systémem vodorovné stropní desky tl. 220 mm, 

ovšem v místě sníženého stropu v 2.PP bude tl. 250 mm s hlavicí 150 mm pod deskou 

v místě sloupů. Část desky nad 2.PP je navržena ve sklonu 1 % pro zajištění odvodnění 

venkovních parkovacích stání. 

Z důvodu rozdílných dispozic mezi 1.PP a 1.NP je vodorovná deska nad 1.PP 

navržena jako trámový strop tl. 250 mm s trámy výšky 400 až 1500 mm pod deskou.  

 

1.7.4.2 Vrchní stavba 

V 1.NP je navržena deska tl. 220 mm s žebry 600 mm pod deskou v místech 

přechodu konstrukčního systému ze sloupového na stěnový. Deska, která vynáší poslední 

ustoupené podlaží, se zesílí na tl. 250 mm. Střešní deska z důvodu lehké skladby střechy 

bude pouze s tl. 200 mm, ovšem z důvodu omezení deformací bude střešní deska mít 

zesílenou ztužující atiku. Z důvodu střídajících se lodžií je nutné eliminovat tepelné 

mosty pomocí prefabrikovaných nosníků s vloženým isokorbem. 

Beton třídy 

Strop 2PP Beton C30/37 XC3,XF1-XD1 Dmax=16 mm, konzistence S3; Beton 
s krystalizační přísadou Xypex 

Strop 1PP Beton C30/37 XC1 Dmax=16 mm, konzistence S3;  

Strop 1NP Beton C30/37 XC1 Dmax=16 mm, konzistence S3; 

Strop 2NP-8NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 

Výztuž B500B 

Tab. 1-2 Materiálové charakteristiky pro vodorovné konstrukce  

1.7.5 Zastřešení 

Pro bytový dům je navržena skladba střechy s klasickým pořadím vrstev, kdy 

parotěsná vrstva je tvořena bitumenovým pásem modifikovaným SBS, který se bude 

natavovat na nosnou konstrukci opatřenou penetrací s asfaltovou emulzí. Na parotěsnou 

vrstvu se budou klást desky stabilizovaného expandovaného polystyrenu 100 S v tl. 

200 mm a bude tvořit spádovou vrstvu, která musí být min. 1,75 %. V místech, kde hrozí 

šíření požáru, jsou pak desky polystyrenové vyměněny za desky z minerálních vláken, 

které mají reakci na oheň A1 a splňují certifikát Broof (t3). Desky tepelné izolace se 

budou kotvit k nosné konstrukci za pomocí hmoždinek. Hydroizolační vrstva střechy je 

pak pokládána a kotvena na odseparované desky tepelné izolace ochrannou geotextilií 
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300 g/m2. Hydroizolace je tvořena hydroizolační folií z PVC-P, která je vyztužená 

polyesterovou mřížkou.  

1.7.6 Nenosné dělící konstrukce 

V objektu se nacházejí různé typy zděných konstrukcí, které jsou umístěné dle 

funkce. Mezibytové příčky v nadzemních podlaží jsou z vápenopískových tvárnic tl. 

240,200,150,115 mm. Tyto příčky musí splňovat požadavky R’w,p = 53dB mezi byty a 

R’w,p = 52dB mezi bytem a společnou chodbou. Mezibytové příčky se budou vyzdívat na 

tenkovrstvou maltu a budou zakládané na separační asfaltový pás a základovou maltu. 

Mezibytové příčky se budou kotvit k železobetonové stěně pomocí L-úhelníků 150/50. 

V podzemních podlažích se nacházejí keramické příčky broušené tl. 115 a 200 mm, které 

budou oddělovat jednotlivé sklepní kóje od sebe. Příčky v podzemních podlažích se 

budou zakládat na základovou maltu a na asfaltový pás. V hygienických prostorách se 

nacházejí instalační přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm, které budou zděny 

na tenkovrstvou maltu. V komerčních prostorách jsou příčky ze dvou vrstev 

sádrokartonových desek, které budou osazeny na nosný rošť z profilu CW a z profilu UA 

v místech otvorů, prostor mezi roštem bude vyplněn akustickou vatou.  

1.7.7 Výplně otvorů 

V obvodovém plášti jsou navržena plastová okna a balkonové dveře. Ve vstupních 

halách a komerčních prostorech jsou navrženy výplně otvorů z hliníkových profilů. Okna 

a dveře v únikových chráněných oblastech jsou navrženy na reakci okně A. Okna a 

balkonové dveře mají 5 komorový plastový profil a jsou opatřeny rozšiřovacím profilem 

tak, aby navazovaly na podlahu. Zasklení výplní otvorů je dáno izolačním trojsklem. 

Barva výplní otvorů je RAL 7016. 

1.7.8 Kontaktní zateplovací systém 

Kontaktní zateplovací systém je tvořen izolací z minerálních desek s podélnými 

vlákny tl. 200 a 320 mm (např. 200+120 mm) v závislosti na půdorysu. Izolační desky se 

budou na stěnu lepit pomocí fasádního lepidla a také budou kotveny pomocí šroubovacích 

hmoždinek se zápustnou montáží, kdy pro kotvení izolantu v KZS na 1 m2 je potřeba 8ks 

kotev. Jako povrchová úprava bude silikonová omítka RAL 9002, která bude obsahovat 

kapsle s pozvolna uvolňovanými chemickými přísadami proti houbám a plísním. 

V úrovni lodžií je pak realizována provětrávaná fasáda, která je tvořena pohledovou 

vrstvou z laminátových obkladů Fundermax, které jsou rozměrů 1630/3660 mm a které 

budou montovány na nosný hliníkový profil. 

1.7.9 Podlahy 

Jako kročejová izolace mezi jednotlivými patry je použit polystyren EPS T 3500 

v tl.20. Jestliže se místnost nachází nad nevytápěným prostorem, je ke kročejové izolaci 

přidána tepelná izolace z EPS 100Z v tl.40 mm. Jako roznášecí vrstva podlahy v bytových 

jednotkách je navržen anhydritový potěr v tl. 40-55, který musí splňovat únosnost 

2,0 kN/m2. Anhydritový potěr se bude ukládat na separační PE-Folii a podél obvodu je 

podlaha oddilatována dilatačními pásky miralonu. Na vyschlý potěr se pak bude do 

flexibilního lepidla a na napenetrovaný podklad pokládat keramická dlažba 

v hygienických místnostech, v obytných místnostech se pak bude jako konečná vrstva 

pokládat laminátová podlaha. V suterénu ve sklepních kójích je navržen cementový potěr 

v tl. 50 mm, který bude po vyschnutí natřen epoxidovým nátěrem. 
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1.7.10 Omítky 

V bytovém domě v nadzemní části jsou navržené vápenosádrové omítky tl. 5 mm, 

které se budou strojně nanášet na napenetrované zdivo. V místech otvorů bude omítka 

vyztužena ocelovými okenními profily. V prostorách 1.PP a 2.PP ve sklepních kójích jsou 

navrženy omítky vápenocementové vč. štukové lícní vrstvy v tl. 15 mm. 

1.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1.8.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

1.8.1.1 Dopravní infrastruktura 

Pro výstavbu celého areálu bude využita stávající silniční síť, hlavní vjezd a výjezd 

bude na staveniště z ulice Střední v místě budoucí vjezdové a výjezdové rampy. 

Předpoklad veškeré dopravy pro zásobení stavby materiálem bude: stavba-ulice Střední - 

ul. Dělostřelecká - ul. Sportovní, která navazuje na velký městský okruh. Veškeré otáčení 

vozidel bude probíhat uvnitř na staveništi. Největší intenzita dopravy se předpokládá při 

etapě zemních pracích, kdy se bude odvážet výkopek ze staveniště na skládku. 

Předpoklad intenzity je 50-60 nákladních automobilů denně. Další předpoklad zvýšené 

intenzity dopravy bude při betonáži hrubé spodní a hrubé vrchní stavby, kdy intenzita 

může být v rozmezí 15-20 autodomíchávačů za den. Hmotnost dopravních prostředků 

bude dosahovat maximální povolené hmotnosti dle vyhlášky 341/2002 Sb.  

Před zahájením prací se udělá pasportizace v okolí stavby, při vzniklých škodách 

na komunikaci se po skončení stavby tyto škody opraví. V průběhu výstavby budou 

komunikace udržovány v čistotě.  

1.8.1.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zbudováno pro odvodnění dešťové vody ze zpevněných 

ploch a odvodnění staveništní jámy, kdy bude probíhat čerpání z vrtů pro snížení hladiny 

podzemní vody. Odvodnění vrtů bude za pomocí kalových čerpadel, které budou 

napojené hadicemi do stávající areálové kanalizace, která ústí do kanalizační stoky. Tento 

počin bude nutno konzultovat se správcem kanalizační sítě, v případě velkého množství 

vody bude nutné zajistit nádrž s přepadem z důvodu, aby nebyla přetížena současná 

kanalizace. Vody ze zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacích nádrží. Pro 

hygienické objekty zařízení staveniště bude sloužit po dobu před realizací kanalizační 

přípojky zásobníky, které budou po naplnění vybírány. Po dokončení kanalizační 

přípojky budou hygienické objekty zařízení staveniště napojeny do této přípojky. Na 

staveništi bude zřízená čistící zóna pro nákladní automobily, která bude formou nádrže, 

kdy kal obsažený v této nádrži bude likvidován firmou s povolením na likvidaci tohoto 

odpadu.  

Odvádění srážkové, odpadní nebo technologické vody ze staveniště bude 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo podmáčení přiléhajících ploch. 

1.8.1.3 Zdroje elektrické energie 

Odběr elektrické energie se předpokládá z trafostanice, která bude dočasně 

umístěná u vjezdu do areálu staveniště a po realizaci 1.PP a vystrojení místnosti 

trafostanice bude odběr elektrické energie z této místnosti. Poté se stavba napojí přes 

osazenou dočasnou elektroměrnou rozvodnou skříň, která se upraví dle požadavků 

správce sítě. Po staveništi budou rozmístěny další rozvodné skříně, které budou sloužit 

jako odběrná místa.  
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1.8.2 Zdroje vody 

Voda se bude odebírat z vodovodního řádu. Před zřízením vodovodní přípojky se 

bude odebírat voda ze sousedního objektu. Přepokládá se, že vodovodní přípojka DN 100 

se zrealizuje v předstihu (napojené na vodovodní řad DN 200LT v ulici U Červeného 

mlýna), přípojka bude pro budoucí objekt, na které se u hranice staveniště osadí dočasná 

vodoměrná jímka. Ve vodoměrné jímce bude probíhat měření a vše se provede a upraví 

podle dohody se správcem sítě, dočasná jímka i po dohodě se správcem pozemku v místě 

dočasné jímky. Po dokončení 1.PP se provede napojení vodoměrné sestavy v suterénním 

objektu a po dobu dokončení výstavby se bude voda odebírat z této místnosti.  

1.8.3 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

1.8.3.1 Vliv na životní prostředí 

Při procesu výstavby se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí za 

předpokladu, že budou dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 

Kmeny v zeleném pásu na severní straně budou v průběhu výstavby chráněny před 

mechanickým poškozením za pomocí bednění z fošen, dále se bude chránit i jejich 

kořenový systém tím, že nebude soustavně přetěžován. Veškeré práce budou plánované 

tak, aby přirozený vývoj zeleně byl co nejméně narušen. Zelené plochy, které budou 

využívány, budou po skončení stavby rekultivovány.  

1.8.3.2 Vliv na půdu 

Na staveništi se nenachází orná půda, proto se nemusí přijmout žádná opatření, 

která by vedla k ochraně orné půdy. Ovšem pro terénní a sadové úpravy bude na konci 

stavby nutné dovést ornici, která bude rozhrnována dle projektované plochy. 

Opatření proti dešťovému odplavování zeminy může nastat v případě svahování 

výkopů. Tyto svahy budou svahovány dle navrženého poměru 1:1 a budou následně 

vyztuženy za pomocí geosyntetického protierozního materiálu. 

U vjezdu bude zřízena čistící zóna, která bude opatřena jímkou s přepadem tak, aby 

se kontaminovaná voda nemohla vsáknout do půdy. Tento kontaminovaný odpad pak 

bude likvidovat specializovaná firma.  

Veškeré stroje pohybující se na staveništi budou v dobrém technickém stavu a 

budou pravidelně sepisované, v případě, že by ze stroje vytekly tekutiny, bude v obytném 

kontejneru stavbyvedoucího přítomna havarijní souprava se záchytnou vanou, aby se 

eliminovaly škody. Kontaminovaná zemina pak bude likvidována odbornou společností.  

Veškeré prostředky ohrožující kontaminací zeminy budou skladovány 

v kontejnerech na plných paletách, pod kterými budou odkapávací nádoby. Manipulace 

s chemickými prostředky bude dovolena pouze v uzavřených nádobách.  

1.8.3.3 Vliv na ovzduší 

Během výstavby bude zvýšené množství prachu v ovzduší, které bude vznikat 

zejména při zemních pracích. Stavba se bude tyto nepříznivé vlivy snažit eliminovat a to 

opatřeními: 

• Směrem ke komunikacím bude plot opatřen stínící tkaninou, která bude 

zachycovat prachové částice.  

• Veškerá staveništní komunikace bude zpevněná betonovým recyklátem a 

v případě nutnosti bude tato cesta kropená, aby nedocházelo k víření 

prachových částí dále do okolí. 

• Na staveništi u výjezdu bude zřízena čistící zóna pro automobily.  
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• Dále bude prováděno pravidelné čištění komunikací znečištěných stavbou.  

• Motory dopravních strojů budou po ukončení prací okamžitě vypnuty. 

• Veškeré mechanizace na staveništi budou splňovat emisní limity dle platné 

legislativy. 

• Na staveništi se nebude spalovat jakýkoliv odpad.  

• Veškerý sypký materiál bude skladován v uzamykatelných kontejnerech a 

zamezí se šíření nečistot vhodnou manipulací se sypkým materiálem.  

1.8.3.4 Vliv na hlukovou situaci  

Po dobu výstavby nesmí být okolní zástavba, zejména bytová zástavba, 

ovlivňována nadměrným hlukem a vibracemi. Limity hluku, kterým může být okolí 

výstavby zatížené, jsou stanové ve vyhlášce č.272/2011, konkrétně v §11,12. 

V rámci stavebně-technologického projektu bude vypracována hluková studie, 

která zjistí, zda navržené postupy vyhoví legislativně požadovaným hodnotám 

akustického tlaku, aby byla zajištěna akustická pohoda v okolních chráněných prostorech 

od hluku stavební činnosti. 

Z hlediska ochrany proti hluku se navrhují tato opatření: 

• Stavební činnost produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy (kdy se 

předpokládá, že nejkritičtější práce z hlediska hluku budou zemní práce 

s kombinací hlubinným zakládáním) budou naplánovány tak, aby práce 

nepřekročily pracovní dobu od 7 do 16 h a mimo pracovní dny nebyly 

prováděny vůbec.  

• Před zahájením prací se poskytnou obyvatelům v blízkosti stavby 

dostatečné informace o větším nárustu hluku a jeho délky trvání.  

• Postup prací bude zahájen tak, aby konstrukce pomáhaly eliminovat dopady 

hluku. Např. opěrná stěna bude zhotovena před zahájením zemních prací.  

• Doprava bude přes trasu stavba-ulice Střední - ul. Dělostřelecká - ul. 

Sportovní, z důvodu absence chráněných obytných prostor po této trase. 

• Motory stavebních strojů budou po ukončení své operace okamžitě vypnuty. 

Dále bude omezen chod hlučných strojů zařízení na prázdno.  

• V průběhu výstavby bude snaha umísťovat hlučné stroje co nejdál od 

chráněných prostor sousedního objektu.  

• Výplně otvorů budou osazeny co nejdříve, aby se vznikající hluk uvnitř 

objektu nešířil do okolí. 

1.8.3.5 Nakládání s odpady 

Veškeré druhy odpadů budou průběžně během výstavby odstraňovány. Veškerý 

vzniklý odpad bude řazen do příslušných kontejnerů, které budou předány k likvidaci 

nebo recyklaci. Přednostně budou vzniklé odpady druhotně využity. Veškeré uložené 

odpady u specializovaných firem, které mají oprávnění k likvidaci, budou fyzicky 

převzaty a podle druhu zaevidovány do evidence odpadů. Odpady budou zabezpečeny 

proti nežádoucím únikům, znehodnocení a odcizení. Odpady se nebudou spalovat na 

staveništi. Od převzatého stavebního odpadu bude vydán protokol o přejímce odpadu, 

který bude součástí závěrečné zprávy při kolaudačním řízení.  

Během fáze výstavby se předpokládá, že největší množství odpadu bude při 

zemních pracích. V průběhu betonových prací bude zakázáno vyplachování 

autodomíchávačů na staveništi. Během výstavby bude jezdit pravidelně v týdenních 
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intervalech automobil pro svoz komunálního odpadu. Kontejnerová doprava pak bude 

jezdit na staveniště vždy na zavolání.  

 

 

Kód odpadu Kategorie 

odpadu 

Popis Nakládání s odpadem 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 01 02 O Cihly Recyklace 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky Recyklace 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramiky neuvedené pod číslem 17 01 06 

Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Spalovna energické 

využití 

17 02 02 O Sklo Skládka 

17 02 03 O Plasty Spalovna energické 

využití 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Skládka pro 

nebezpečný odpad 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 04 07 O Směsné kovy Recyklace 

17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami 

Skládka pro 

nebezpečný odpad 

17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Skládka zeminy 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03 

Skládka zeminy 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 

a 17 06 03 

Skládka 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 

Skládka 

17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadu) 

obsahující nebezpečné látky 

Skládka pro 

nebezpečný odpad 

17 09 04 O směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Recyklace 

15 01 01 O Papírový obal Sběrna papíru 

15 01 02 O Plastový obal Skládka 

15 01 03 O Dřevěný obal Spalovna 

15 01 06 O Směsný obal Spalovna 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Komunální skládka 

Tab. 1-3 Tabulka odpadů [100] 
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1.8.4 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré práce a pracovní postupy budou prováděné dle platné legislativy pro 

ochranu práce, která je dána Zákoníkem práce 262/2006 Sb., a zákonem 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

Dá se předpokládat, že na staveništi budou působit více než dva dodavatelé, 

z tohoto důvodu je nutné, aby zadavatel zajistil koordinátora bezpečnosti. Před zahájením 

prací bude vyhotoven plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který bude doplňovat 

konkrétní opatření k legislativním požadavkům. V případě, že v průběhu výstavby dojde 

ke změně projektu, bude i tento plán přepracován odpovědnou osobou, konkrétně 

koordinátorem bezpečnosti. Plán BOZP bude dbát zvýšené opatrnosti zvláště při 

činnostech se zvýšenou mírou rizik. Pro různá rizika během výstavby bude vyhotoven 

dokument se seznamem rizik a jejich opatření. Proces výstavby bude plánovaný tak, aby 

se upřednostnilo zabudování konstrukcí, které nejprve zajistí bezpečnost. Před zahájením 

prací musí být všichni pracovníci seznámeni a poučeni o bezpečnostních předpisech pro 

veškeré druhy práce. Veškeré bezpečností zajištění bude v průběhu stavby kontrolováno 

jak koordinátorem, tak vedením stavby. Pracovníci zajištující odbornou práci musí mít 

odbornou i zdravotní způsobilost. Pracovníci budou vybaveni odpovídajícím nářadím 

k dané práci a také budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Pracovníci budou 

dodržovat technologické předpisy a pokyny svých nadřízených.  

Na pracovišti bude vyvěšený seznam telefonních čísel první pomoci, požární 

stanice a policie. V administrativním kontejneru stavbyvedoucího bude umístěn hasicí 

přístroj, pro případný požár je v blízkosti staveniště hydrant, proto se nebude zřizovat 

protipožární vodovod.  

Na staveništi a jednotlivých pracovištích bude dodržován pořádek a čistota. 

V místech, kde bude docházet k práci s ohněm nebo při svařování, bude v blízkosti hasicí 

přístroj.  

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Staveniště bude 

oploceno v celé šíři a u vstupní brány bude cedule „zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 

Dále bude u vstupu na viditelném místě informační tabule se základnými údaji stavby a 

s uvedením kontaktů zodpovědných osob zhotovitele a zadavatele. 

1.8.5 Zařízení staveniště  

Zařízení staveniště bude během výstavby sloužit k potřebám administrativním, 

technologickým a hygienickým. V průběhu stavby se bude měnit zařízení staveniště dle 

aktuálních potřeb stavby. Zařízení staveniště bude respektovat hranice pozemku, 

požadavky úřadů a požadavky investora.  

1.8.5.1 Administrativní a hygienické zázemí  

Pro vedení stavby bude zřízeno na staveništi administrativní zázemí, které bude 

z mobilních obytných kontejnerů. Pro různá jednání bude na staveništi přítomen ještě 

jeden kontejner. Pro pracovníky budou na staveništi přítomny šatny, které budou formou 

obytných kontejnerů vybavených skříněmi, stolem a židlemi. Staveništní kontejnery 

budou uzpůsobené celoročnímu provozu. Předpokládá se, že v průběhu realizace budou 
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již nahrubo hotové jednotlivé byty, které budou sloužit jako administrativní zázemí, popř. 

sloužit jako šatny. 

Pro hygienické potřeby bude na staveništi zřízen kontejner obsahující sprchy a 

umyvadla, tento kontejner bude zásobován teplou vodou. Odpadní splašková voda bude 

hromaděna v zásobníku, který bude čerpán. Po realizaci splaškové kanalizační přípojky 

bude tato buňka napojena na onu přípojku. Dále bude v rámci hygienického zázemí 

mobilní WC opatřené zásobníkem na fekálie, které budou vyváženy v pravidelných 

intervalech. Dle počtu pracovníků na staveništi se bude měnit i počet hygienických 

zařízení. 

1.8.5.2 Ohraničení staveniště 

Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob opocením, které 

bude v celé šíři. Toto oplocení bude opatřeno stínící tkaninou z důvodu omezení prašnosti 

do okolí. U vstupní brány bude cedule „zákaz vstupu nepovolaným osobám“, popř. 

pokyny, jak se chovat na staveništi. Na staveništi nebude přítomna ostraha, ale bude po 

staveništi rozmístěn kamerový systém, z tohoto důvodu bude na staveništi u vstupu 

cedule upozorňující, že staveniště je pod dohledem kamerového systému.  

1.8.5.3 Sklady a skladové prostory  

Pro sypké hmoty a nářadí budou v rámci zařízení staveniště navrhnuty skladové 

kontejnery, které budou uzamykatelné. Pro stavební materiál budou na staveništi 

zbudovány staveništní skládky, které budou zpevněné betonovým recyklátem a budou 

odvodněné, aby se na ploše nehromadila voda. Tyto skládky budou nadimenzované na 

největší možné množství zásob tak aby, v průběhu nevznikaly komplikace s umístěním 

materiálu. K velikosti skládkám se také bude přihlížet při plánování zdrojů. Na staveništi 

také bude zřízena skládka uložení zeminy, která bude využita zároveň k terénnímu 

vyrovnání.  

1.8.5.4 Zvedací zařízení 

Pro vertikální dopravu budou v rámci staveniště zřízeny dva jeřáby, které budou po 

dobu hrubé stavby na staveništi působit. Jeřáb č.1 bude mít dosah výložníku 55 m a bude 

vysoký 55 m. Jeřáb č.2. bude vysoký 35,5 m a délku výložníku bude mít 45 m. Mezi 

jednotlivými jeřáby bude výškový rozdíl přibližně 11 m. Jeřáb č.1 bude s horní otočí a 

bude založený na pilotách, jeřáb č.2. bude se spodní otočí a podloží bude sanováno dle 

pokynů statika. Činností většího jeřábu bude zejména přesun hmot pro realizaci stavby. 

Menší jeřáb bude mít za úkol především zásobování staveniště a ukládky materiálu na 

skládku, popř. výpomoc při činnosti na hrubé stavbě do délky dosahu výložníku. Mimo 

prostory staveniště je zákaz dopravy břemene jeřábem. Menší jeřáb bude softwarově 

nastavený, aby výložník nemohl zasahovat do oblasti blízkosti většího jeřábu a nedošlo 

tak ke kolizi. Oba jeřáby budou nastavené tak, aby se pohybovaly po skončení pracovní 

doby dle větru a aby nedošlo k vzájemné kolizi.  

Pro zásobování jednotlivých pater budou v realizovaném objektu zřízeny v každém 

patře zásobovací plošiny. 

V rámci dokončovacích prací na stavbě budou zřízeny výtahy pro přesun materiálu 

a osob. Dva výtahy jsou zvolené z důvodu rychlejšího přesunu materiálu mezi 

jednotlivými profesemi. 

1.8.5.5 Komunikace a zpevněné plochy 

Pro výstavbu budou v největší míře využity stávající areálové komunikace, které 

jsou z betonového krytu. V místech, kde již není betonový kryt, se zbudují staveništní 

komunikace z betonového recyklátu frakce 0-63 mm. Betonový recyklát se bude ukládat 

do geotextilie, aby se mohl použít po skončení výstavby pro využití komunikace na jiné 
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stavbě. V rámci zemních prací bude do výkopu zřízen sjezd, který bude zpevněn 

betonovým recyklátem. Veškeré komunikační plochy budou odvodněné, aby se na těchto 

plochách nehromadila voda.  

Skladové plochy budou v rámci staveniště také zpevněné betonovým recyklátem a 

odvodněné. Pro skladování výztuže bude použit podkladní beton pro realizaci rodinných 

domů. V rámci staveništních komunikací bude zřízena čistící zóna, která bude z panelů a 

bude obsahovat jímku pro zachycení škodlivých látek. 

V rámci dokončovacích prací budou tyto komunikace likvidovány a nahrazovány 

vrstvami nové komunikace. 

1.8.5.6 Staveništní zábor 

V rámci staveniště bude také pronájem veřejných ploch při realizaci hrubé stavby. 

Tyto veřejné plochy budou ojediněle využity při betonování vodorovné stropní desky, 

kdy do veřejného prostoru bude postaveno autočerpadlo a budou k němu přijíždět 

autodomíchávače. Tento prostor bude po dobu betonování označen přenosným 

dopravním značením, které bude po skončení procesu odstraněno. Při rozložení 

autočerpadla se bude dbát na to, aby zůstal průjezdný jeden jízdní pruh a doprava tak byla 

jen minimálně omezena.  

Další stavební zábor bude v průběhu realizace stavebních přípojek, kdy se budou 

muset napojit nové sítě na stávající veřejné sítě.  

1.8.5.7 Dopravně inženýrské opatření  

V rámci zařízení staveniště bude zřízené v blízkosti stavby na komunikaci dopravně 

inženýrské opatření, které bude upozorňovat řidiče především na vyjíždějící automobily 

ze staveniště a na sníženou rychlost v blízkosti staveniště. V blízkosti staveniště by 

nemělo dojít k ubytku parkovacích míst. Toto dopravně inženýrské opatření bude 

projednáno a odsouhlaseno s Dopravním inspektorátem policie.  

1.8.5.8 Likvidace zařízení staveniště 

Veškeré objekty staveniště zejména administrativní a hygienické budou přiváženy 

a odváženy na staveniště dle potřeby a dle množství pracovníků. Po skončení hrubé 

stavby bude demontován postupně jeřáb č.2 a po konci zastřešení bude demontován i 

jeřáb č.1. Pro demontáž obou jeřábů se nechá na staveništi manipulační prostor, až po 

demontáži se bude moct provádět terénní úpravy uvnitř areálu. 

Po skončení těžké dopravy zásobující staveniště materiálem bude zrušeno dočasné 

dopravně inženýrské opatření a komunikace bude předána brněnským komunikacím. 

Veškerý betonový recyklát, který sloužil jako dočasná staveništní komunikace, 

bude využit na další stavbě. 

Oplocení bude demontováno až bezprostředně před předáním stavby nebo dle 

domluvy s investorem. 
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1.8.5.9 Plánovaný postup výstavby bytového domu B2 

Příprava staveniště: 02/2020 

Zajištění stavební jámy: 02-04/2020 

Založení stavby: 02-05/2020 

Hrubá spodní stavba: 03-08/2020 

Hrubá vrchní stavba:08/2020-08/2021 

Zastřešení:08-10/2021 

Vnitřní vyzdívky:08/2020-07/2021 

Instalace:10/2020-04/21 

Omítky:04/2021-11/2021 

Podlahové konstrukce:07/2021-08/2021 

Čisté podlahy:08/21-01/22 

Kompletace:01/22 

1.9 Příprava realizace stavby 

1.9.1 Studie realizace hlavních technologických etap 

V této kapitole jsou rozebrány jednotlivé popisy stavebních a inženýrských objektů. 

Dále jsou zde popsány jednotlivé práce, které se budou provádět v průběhu výstavby. 

Jednotlivé práce jsou rozděleny na popis činností, na materiálovou charakteristiku, 

zajištění pracovníků a mechanizace, zajištění po kvalitativní, bezpečností a 

enviromentální stránce. Tato kapitola se nachází pod čísle 2 Studie realizace hlavních 

technologických etap 

1.9.2 Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras  

Pro řešený hlavní objekt je navržena doprava mechanizace a materiálů na 

staveniště. V této kapitole byla navržena a ověřena nejlepší možná řešení pro dopravu na 

staveniště. Z důvodu, že samotná stavba se nachází v blízkosti Velkého městského 

okruhu v Brně, není kritických míst na plánovaných trasách mnoho a navrhovaná doprava 

nebude mít s těmito místy větší problém. Největším možným nákladem bude převážená 

vrtná souprava, kdy trasa bude muset být projednána s úřady, které dané silnice spravují. 

Dále jsou v této kapitole řešeny dopravní trasy pro přepravu jeřábů a železobetonových 

prvků, pro zásobování staveniště čerstvým betonem, výztuží, bedněním, 

vápenopískovými tvárnicemi a ostatním materiálem.  

Celá doprava je řešena v kapitole č.3 Širší vztahy dopravních tras 

Koordinační situace se pak nachází v příloze P1 Koordinační situace se širšími 

vztahy dopravních tras 

1.9.3 Časový a finanční plán stavby objektový 

Jednotlivé objekty byly tříděny na stavební, inženýrské a technologické objekty dle 

principu jednotné klasifikace stavebních objektů. Pro předběžnou cenu jednotlivých 

objektů se vycházelo z údajů RTS, který byl zpracován formou propočtu, kdy podklad 

výkazu výměr byl obestavěný prostor jednotlivých objektů. Délky trvání výstavby 

jednotlivých objektů vycházely převážně z odhadu délky trvání i s rezervou. Pro řešený 

stavební objekt se pak vyhotovil detailnější časový plán. 
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Časový a finanční plán stavby je v příloze: P2a-Časový a finanční plán objektový, 

kde je tabulka s grafovým výstupem. 

Propočet stavby se nachází v příloze: P2b – Propočet stavby dle THU 

1.9.4 Technická zpráva zařízení staveniště 

Projekt zařízení staveniště se skládá ze dvou částí, a to z technické zprávy zařízení 

staveniště a z výkresů zachycujících prostory zařízení staveniště v různých etapách 

výstavby. Pro zařízení staveniště se navrhly zpevněné plochy, skládky, zdroje vody, 

zdroje elektrické energie a zvedací mechanismy. Pro administrativní a hygienické zázemí 

se nadimenzovaly obytné kontejnery, hygienické kontejnery a mobilní toalety. Veškeré 

dimenze inženýrských sítí se navrhovaly na předpokládaný odběr zdrojů pro zajištění 

chodu staveniště. Množství obytných a hygienických objektů se bude na staveniště 

doplňovat dle předpokládaného množství pracovníků na staveništi. Návrh staveniště se 

snaží respektovat hospodárnost finančních zdrojů, bezpečnost na staveništi, logistiku na 

staveništi a enviromentální rozměr.  

 Projekt zařízení staveniště a jeho textová část je zpracována v kapitole č.5 

Technická zpráva zařízení staveniště 

 včetně příloh:  

P2b – Propočet stavby dle THU 

P3 – Zařízení staveniště hrubá spodní stavba 

P4a – Zařízení staveniště hrubá vrchní stavba 

P4b – Rozkreslená skládka A, B 

P4b-Schéma čistící zóny 

P5 – Zařízení staveniště pro dokončovací práce 

P6-Časový plán zařízení staveniště 

P7-Náklady na zařízení staveniště 

1.9.5 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

Návrh stojní sestavy řeší vhodnost použití jednotlivých strojů pro určenou činnost. 

Pro obsluhu staveniště je řešena zejména vhodnost zvedacího zařízení, které bude 

obsluhovat vertikální přesun materiálu po staveništi. Z důvodu velkého rozsahu objektu 

budou na staveništi přítomny dva jeřáby. Návrh jednotlivých strojních mechanismů 

respektuje náklady, které jsou stanoveny v rozpočtu stavby, a stroje jsou navrženy tak, 

aby dosáhly plánovaných požadavků, pro který byly vybrány. 

Návrh strojní sestavy je v kapitole č.6 Návrh hlavních strojů a mechanismů  

1.9.6 Technologický předpis železobetonové monolitické konstrukce 

Technologický předpis popisuje jednotlivé kroky pro zhotovení monolitických 

konstrukcí dle návrhu projektu. Předpis začíná zhotovením základové desky. 

V technologickém předpisu jsou pak zmíněny prvky pro vodonepropustný beton, který je 

navržen pro konstrukci v podzemních podlažích. Dále popisuje procesy bednění, vázání 

výztuže a betonování konstrukcí s následným ošetřením vybetonovaných konstrukcí a 

s tím spojená pravidla. Dále jsou v předpisu zmíněny kvalitativní, bezpečnostní a 

enviromentální požadavky, které jsou pak detailněji rozebrány v dalších kapitolách. 

V rámci technologického předpisu byly navrženy kladečské plány bednění svislé a 

vodorovné konstrukce pro „typické“ podlaží 4.NP.  
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Technologický předpis se nachází v kapitole č.7 technologický předpis 

železobetonové monolitické konstrukce 

Přílohy k technologickému předpisu jsou: 

P8 – Výkres bednění pro vodorovné konstrukce 4NP 

P9 – Výkres bednění pro svislé konstrukce 4NP 

P10 – Výpočet odbedňovací doby  

1.9.7 Časový plán hlavního stavebního objektu  

Časový plán obsahuje soupis jednotlivých navazujících činností, součástí časového 

plánu je i technologický normál, jako vstupní hodnoty byly použity normohodiny 

z programu Build Power. Časový plán je členěn do struktury hlavních stavebních etap, 

které jsou pak členěny podrobněji, aby bylo možné zjistit co nejpřesněji délku trvání 

jednotlivých činností a v průběhu realizace se tak mohl časový plán aktualizovat dle 

skutečnosti. Podrobný časový plán se prováděl v softwaru MS Project, kdy jeho výstup 

je formou Ganttova diagramu. 

Časový plán včetně technologického normálu je zpracován v příloze: 

P11-Časový plán hlavního stavebního objektu 

1.9.8 Plán zajištění vybraných materiálových zdrojů  

Plán materiálových zdrojů byl vypracován pro zajištění vápenopískových tvárnic, 

prefabrikovaných prvků, výztuže, bednění, čerstvého betonu. Pro obrátkovost 

jednotlivého bednění byl vypracován časoprostorový graf, ve kterém byly zohledněny 

náklady na bednění vč. časové návaznosti na využití lidských zdrojů (tesařů). V plánu je 

zahrnuta i potřebná mechanizace pro realizaci.  

Přílohy zajištění materiálových zdrojů: 

P12a- Materiálové zajištění pro betonové konstrukce 

P12b- Materiálové zajištění pro dodávku vápenopískových tvárnic 

P12c- Materiálové zajištění pro prefabrikované schodiště 

P12d- Materiálové zajištění pro prefabrikované římsy 

P15-Časoprostorový graf bednění svislých konstrukcí 

P16- Časoprostorový graf bednění vodorovných konstrukcí 

1.9.9 Kontrolní a zkušební plán  

Kontrolní plán vychází z technologického předmětu. Kontrolní plán je formou 

tabulky kontrol, kdy veškeré kontroly jsou popsány v textové části kontrolního a 

zkušebního plánu. Kontrolní a zkušební plán je zhotoven na monolitické konstrukce pro 

provádění kontrol během realizace, aby byla dosažena potřebná kvalita výsledného celku. 

Jednotlivé kontroly jsou rozděleny do tří hlavních částí, a to do vstupní kontroly, 

mezioperační kontroly a výstupní kontroly.  

Kontrolní a zkušební plán textová část se nachází v kapitole č.10 Kontrolní a 

zkušební plán pro monolitické železobetonové konstrukce 

A tabulka se nachází v příloze: P18-Kontrolní a zkušební plán pro monolitické ŽB 

konstrukce 
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1.9.10  Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu 

Na hlavní řešený objekt byl zhotoven položkový rozpočet. Rozpočet byl sestavován 

pouze na stavební část. Položkový rozpočet byl zhotoven v softwaru BuildPower S. 

Většina položek je z databáze RTS, u atypických výrobků byla cena odhadnuta. Položky 

v rozpočtu jsou včetně výkazu výměr.  

Položkový rozpočet se nachází v příloze: P17- Položkový rozpočet 

1.9.11 Bezpečnost na staveništi  

Pro řešenou etapu monolitických konstrukcí byl vypracován seznam rizik 

s opatřením z hlediska bezpečnosti. V seznamu rizik se vyskytují rizika týkající se 

zajištění staveniště a zejména rizika týkajícího se pádu z výšky při prováděných prací. 

Rizika byla sestavována dle požadavků platné legislativy.  

Seznam rizik a opatření se nachází v kapitole č.11 Bezpečnost na staveništi-rizika 

a opatření  

1.9.12  Ochrana životního prostředí v důsledku stavby 

Pro řešenou stavbu jsou navržena opatření eliminující dopady na životní prostředí. 

Enviromentální opatření řeší prevenci znečištění ovzduší, ochranu půdy, prevenci proti 

znečištění vodních toků a kanalizační stoky a odpadové hospodářství. 

Enviromentální důsledky a opatření stavby se nachází v kapitole: č.13 Ochrana 

životního prostředí v důsledku výstavby 

1.9.13 Hluková studie 

Pro řešenou stavbu byla zpracována hluková studie v programu Hluk+. Pro výpočet 

byly zadány zdroje hluku a vymodelována zástavba, která se nachází v blízkosti 

staveniště. Pro zjednodušení výpočtu bylo počítáno se zdroji hluku během zemních prací, 

kdy se předpokládá největší zatížení okolní zástavby akustickým tlakem. Ve výpočtu se 

nepočítá s akustickou zátěží od přilehlé dopravy. 

Posouzená hlukové studie je v kapitole: 14 Hluková studie 

1.9.14  Alternativní návrh pro vnitřní vyzdívku 

Pro řešený objekt bylo zpracováno variantní řešení vyzdívky z keramických tvárnic 

pro mezibytové příčky, které byly posuzovány z časové náročnosti na výstavbu, 

z fonačního hlediska, z hlediska akustických a tepelněizolačních vlastností, z hlediska 

technologické náročnosti na výstavbu.  

Alternativní návrh se nachází v kapitole: 15 Srovnání keramického zdiva a 

vápenopískových tvárnic
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2 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO 

OBJEKTU 

2.1 Základní informace o stavbě   

Název stavby: Ponavia Park 

Místo stavby: Brno-Královo Pole, místo vymezení na rohu ul. Střední a ul. U Červeného 

mlýna 

Katastrální území: Brno-Královo Pole 

Charakter stavby: Novostavba; stavební úpravy 

Řešená část: Novostavba bytového domu  

Dotčené parcely:577/1; 577/3; 585/30 

2.2 Hlavní účastníci výstavby 

2.2.1 Stavebník 

Název: Ponava Centrum a.s. 

Adresa: Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 

IČO: 28262662 

Kontaktní osoba: Ing. Alexej Veselý 

Tel: 731 145 478 

Email: info@trikaya.cz 

2.2.2 Generální projektant – architekt 

Název: A69-architekti s.r.o 

Adresa: Nad Malým mýtem 2a/1739; 147 00 Praha 4 

IČO: 26355981 

Kontaktní osoba: Ing. arch. Boris Redčenkov 

Tel.: 257 214 451 

Email: a69@a69.cz 

2.2.3 Hlavní inženýr projektu 

Název: Building s.r.o 

Adresa: Peckova 13/301 

IČO: 05392870  

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Paštěka 

Tel.:  224 814 546 

Email: pasteka@building-sro.cz 
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2.2.4 Generální dodavatel: 

Název: Vašstav s.r.o. 

Adresa: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno 

IČO:  46964541 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Vašíček 

Tel.: 606 744 164 

Email: vasstav@vasstav.cz 

2.3 Parametry a kapacitní údaje stavby 

Zastavěná plocha: 2303 m2 

Počet nadzemních podlaží:2  

Počet podzemních podlaží:8 

Obestavěný prostor (nadzemní část):28 954 m3  

Obestavěný prostor (podzemní část): 31 889m3  

Obestavěný prostor celkem: 60 843 m3  

Výška atiky: 24,800 m  

Výšková úroveň:0,000=241,00 m.n.m. 

2.4 Přehled provedených průzkumů a zkoušek 

Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum byl proveden firmou 

Topgeo Brno v roce 05/2008. Byly provedeny 4 vrty do hloubky 10 m a 7 sond těžké 

dynamické penetrace se závěrem, že geolog nedoporučuje plošné založení, ale vrtané 

piloty, které budou vetknuty do únosné zeminy, která je tvořena z neogenních jílů 

v hloubce 8-9 m pod povrchem. Dále byla zjištěna podzemní voda v hloubce 2 m pod 

úrovní terénu. Rozbor vody ukázal, že se nejedná o agresivní vody vůči betonu, z tohoto 

důvodu není nutné chránit základy izolací.  

2.5 Členění na objekty 

2.5.1 Stavební objekty 

SO 01 Bytový dům B2 

SO 02 Retail  

SO 03 Garáž 

SO 04 Komplex RD 

SO 05 Opěrná stěna 

SO 06 Sadové úpravy 

SO 07 Komunikace 

SO 08 Zpevněné plochy 

2.5.2 Inženýrské objekty 

IO 01 Přípojka vody 

IO 02 Dešťová kanalizace 
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IO 03 Splašková kanalizace 

IO 04 Přípojka silnoproud NN 

IO 05 Přípojka elektronické komunikace  

IO 06 Přípojka Horkovodou 

IO 07 Přípojka silnoproud VN 

IO 08 Areálová závlaha  

IO 09 Veřejné osvětlení  

2.5.3 Technologické objekty 

TO 01 Trafostanice 

TO 02 Servnovna  

TO 03 Výměníková stanice 

2.6 Popis stavebních objektů  

2.6.1 Bytový dům  

Bytový dům má 8 nadzemních podlaží. Bytový dům má tvar obdélníku se stranami 

55x22 m, na výšku měří 24,8 m. Bytový dům po realizaci bude sloužit k bydlení a také 

v 1.NP ke komerčním účelům. Nosná konstrukce nadzemní části bytového domu je 

tvořena ze ŽB monolitického systému převážně stěnového. Pro rozdílné půdorysy 1.PP a 

1.NP se musí přizpůsobit konstrukce stropu 1.PP tak, že v místě stěn, které přenášejí 

enormní zatížení, se zbuduje trámový strop. Objektovou tuhost budou zajišťovat dvě 

ztužující jádra, ve kterých bude schodiště s výtahovou šachtou. Nenosné a mezi bytové 

zdivo je z vápenopískových tvárnic, které především odolávají akustickému tlumení 

hluku. Střecha je formou jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev. Objekt je 

kompletně zateplen kontaktním zateplovacím systémem.  

2.6.2 Garáž 

Garáž má 2 podzemní podlaží. Garáž se nachází pod samotným bytovým domem a 

pod Retailem. Účel tohoto objektu bude vytvoření parkovacích míst pro obyvatele domu 

a také pro veřejnost žijící nebo pracující v okolí stavby. Nosná konstrukce garáže je 

tvořena kombinací monolitického ŽB systému stěnového a sloupového systému. Stropní 

deska v2PP bude provedena systémem přiznaných hlavic, podporovaných lokálně sloupy 

velikostí 300x600,800,1000 mm. Tyto rozměry sloupů jsou v závislosti na podloží a 

zatížení, které na ně působí. Vertikální komunikace mezi jednotlivými patry pro pěší je 

zajištěna formou dvou schodišť a výtahu. Pro sjezd aut do 2.PP je zbudována rampa. Celá 

garáž je založena v místě sloupů a stěn na pilotách, které jsou vetknuty do únosného 

podloží. Obvodové stěny, základová deska a stropní desky mezi 1.S a 2.S jsou tvořeny 

jako „bílá vana“. Z důvodu výskytu podzemní vody nad základovou spárou jsou povolené 

minimální praskliny. Střecha na garáži v oblasti Retailu je tvořena jako jednoplášťová 

pochozí střecha.  

2.6.3 Retail 

Retail navazuje na bytový dům. Má obdélníkový tvar o rozměrech 12,6 x 23,6 m. 

Tento Retail je řešen formou stavební připravenosti. Veškeré nenosné konstrukce, včetně 

opláštění tohoto objektu, se budou realizovat, až bude znám nájemce těchto prostor. 

Nosný systém je tvořen kombinací železobetonového systému stěnového a sloupového. 
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Předběžně se počítá, že veškeré nenosné zdivo bude tvořeno z vápenopískových tvárnic. 

Střecha je jednoplášťová, řešená jako vegetační střecha. Objekt je zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem. 

2.6.4 Komplex RD 

Komplex rodinných domů je tvořen sedmi řadovými rodinnými domy. Rodinné 

domy mají obdélníkový tvar 13 x 6,5 m. Rodinné domy mají jedno podzemní patro a dvě 

nadzemní patra. K rodinným domům je i přilehlá terasa. Nosný konstrukční systém je 

tvořen ŽB nosnými stěnami. Nenosné stěny jsou tvořeny z vápenopískových tvárnic. 

Střecha je formou jednoplášťové vegetační střechy. Rodinné domy jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem.  

2.6.5 Opěrná stěna 

Opěrná stěna se nachází v místech rozhraní parcel na západní straně mezi 

stavebninami a parcelami sousedních objektů, kdy první funkce je oddělení stavebních 

parcel a sousedních objektů od sebe. Druhá funkce opěrné stěny je stabilizace násypu za 

opěrnou stěnou, z důvodu dvou rozdílných výšek upravených terénu. Opěrná stěna je 

železobetonová monolitická a je členěna na čtyři úseky s názvem OP1 ,OP2, OP3, OP4. 

Celková rozvinutá délka opěrné stěny je 66,3m. Výška opěrné stěny je od 2,5 m do 10 m. 

2.6.6 Sadové úpravy  

Sadové úpravy dotváří architekturu celku. Sadové úpravy jsou především tvořené 

pomocí terénních úprav s vysázením stromů, keřů, trávníku. K sadovým úpravám také 

patří mobiliář, který je formou laviček, podia, prefabrikovaných květináčů. 

2.6.7 Komunikace 

V areálu se nachází komunikace pro automobilovou dopravu. Vrstva skladby 

komunikace bude tvořena z kameniva frakce 0/63, které bude ukládáno na zemní pláň, 

které bude mít pevnost Edef,2=min.45 Mpa. Na kamenivo se bude v tlouště 200 mm 

ukládat mechanicky zpevněné kamenivo, které musí mít pevnost po uložení a zhutnění 

Edef,2=140Mpa, na MZK se bude ukládat štěropísek, do kterého se uloží betonová 

dlažba. Součástí této komunikace jsou také parkovací stání, která se zbudují ze 

zatravňovacích tvárnic. Okolo komunikace bude obrubník.  

2.6.8 Zpevněné plochy  

Pro pěší budou v areálu vybudované chodníky. Chodníky budou ze zámkové dlažby 

uložené do štěrkopísku frakce 4/8 a štěřku frakce 0/32, který musí být zhutněný na 

hodnotu Edef,2=50Mpa a na zemní pláni musí být Edef,2=30Mpa. Plocha okolo Retailu je 

tvořena z pochozí střechy podzemní garáže, která má finální vrstvu tvořenou z dlaždic 

600x600mm.  

2.6.9  Přípojka vody 

Přípojka vody vede z ulice U Červeného mlýna. Veřejná vodovodní síť je průměru 

DN 200 a je zhotovena z litiny. Na tuto vodovodní síť je nutné se napojit pro zajištění 

pitné vody do budovaného areálu. Proto bude zhotovena vodovodní přípojka, která bude 

dlouhá 11,8m z materiálu PE DN 100. Přípojka bude dovedena do vodoměrné šachty, kde 

bude tlak vody upraven regulátorem vody a pro případ poruchy osazen uzavíracím 

kohoutem.  
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2.6.10 Areálová dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace bude sloužit pro odvod vody ze střech a z areálu. Pro tuto vodu 

jsou také zbudovány retenční nádrže, kdy jedna je uvnitř prostoru garáže a dvě další jsou 

uvnitř areálu. Bytový dům odvádí vodu ze střech pomocí kanalizační přípojky, která vede 

z retenční nádrže do revizní šachty zbudované před objektem a následně vtéká do 

jednotné veřejné dešťové kanalizace pomocí potrubí DN 200 SN8. Areál a rodinné domy 

odvádí vodu přes čerpací stanici, která výtlakem PE SDR 11 d75 tlačí odpadní vodu do 

stejné jednotné veřejné kanalizace.  

 

2.6.11 Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace bude odvádět znečištěnou vodu z bytového domu pomocí 

kanalizačního potrubí PVC DN 200 SN8 a dopojí se do veřejné kanalizace pomocí 

navrtáváky. Splašková kanalizace stejně jako dešťová kanalizace se napojuje do stejné 

jednotné kanalizační stoku na ulici Střední.  

2.6.12 Přípojka silnoproud NN 

Silnoproudé vedení bude napojené z ulice U Červeného mlýna, vysoké napětí bude 

redukováno v trafostanici na nízké napětí. Tato trafostanice se bude nacházet uvnitř 

technické místnosti v 1.PP. Do této doby než bude realizováno a vystrojeno 1PP bude 

využívána mobilní trafostanice, která bude na území staveniště. Z trafostanice bude pak 

napojení rozvodu elektrické energie přes rozvodnou skříň přes kabely CYKY.  

2.6.13 Přípojka elektronické komunikace  

Slaboproudé rozvody budou v bytovém domě sloužit pro komunikaci a také jako 

forma zajištění požární bezpečnosti. Napojení objektu bude v režii dodavatele, který bude 

vybrán investorem. V této době není znám, proto nemohou být pospána přípojná místa. 

2.6.14 Přípojka horkovodou 

Horkovod bude zajišťovat vytápění bytového domu. Přípojka horkovodu bude 

z ulice U Červeného mlýna, bude přivedena pomocí předizolovaného potrubí do 

výměníkové stanice v 1.PP, která je dodávkou teplárny Brno. Přípojka horkovodu bude 

v ocelovém potrubí předizolovaném 2x DN 300 délky 6 m. 

2.6.15 Přípojka silnoproud VN 

Přípojka vysokého napětí je z ulice U Červeného mlýna. Tato přípojka bude 

přivedena do trafostanice. Celá tato realizace je v režii dodavatele elektrické energie. 

2.6.16 Areálová závlaha 

Areálová závlaha slouží k zavlažování zeleně uprostřed areálu. Areálová závlaha je 

vedena v zemi v nezámrzné hloubce z materiálu PE 80. Areálová závlaha také obsahuje 

silnoproudé připojení čerpadel, rozprašovačů. Celková délka potrubí je 470 m 

2.6.17 Veřejné osvětlení  

Veřejné osvětlení slouží k osvětlení areálové komunikace v noci. Veřejné osvětlení 

v areálu je napájené přes kabely CYKY, které jsou napájeny z rozvodné skříně. Veřejné 

osvětlení bude mít v sobě zabudováno stmívací čidlo. Veřejné osvětlení bude osazeno 
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kolem venkovních komunikačních ploch. Vzhled finálního vzorku světel pak určí až 

investor v realizační fázi. 

2.7 Technické řešení stavby  

Bytový dům má 2 podzemní podlaží a 8 nadzemních podlaží. Bytový dům má tvar 

obdélníku se stranami 55x22 m a dosahuje výšky 24,8m. Podzemní podlaží je půdorys do 

tvaru „L“. Objekt bytového domu je založený na hlubinných pilotách, které jsou vetknuté 

do únosné zeminy. Tyto piloty jsou průměrů Ø750, Ø1080 a Ø1180mm délky od 7,5 m 

do 20 m. Tyto piloty jsou umístěné v ose sloupů, kdy průměr a délka piloty je závislá na 

zemině a velikosti zatížení působící do piloty. Nosná konstrukce podzemní části bytového 

domu je převážně tvořena ze železobetonového monolitického konstrukčního systému 

kombinovaného, kdy obvodové konstrukce a ztužující jádra jsou stěnové a v prostoru 

garáží je pak stropní deska podporována sloupovým systémem. Nadzemní podlaží je pak 

řešeno systémem stěnovým, kdy v posledních třech nadzemní patrech jsou některé stěny 

nahrazovány zděným systémem z vápenopískových tvárnic. Obvodové stěny a základová 

deska v 2.PP a 1.PP jsou řešeny jako tzv. „bílá vana“, kdy do betonu bude přimíchána 

přísada zajišťující nepropustnou vlastnost a do jednotlivých pracovních spár budou 

vloženy těsnící prvky. Při realizaci se musí klást důraz na hutnění betonu, aby nevznikaly 

trhliny větší než uvažuje PD z důvodu výskytu podzemní vody v úrovni nad základovou 

spárou, což by mohlo mít za důsledek prosakující zdivo. Nadzemní podlaží je tvořeno již 

zmíněným stěnovým systémem z monolitického železobetonu. Tuhost celé konstrukce 

zajišťují dvě ztužující jádra schodišťového prostoru. Schodišťové rameno bude 

prefabrikované a bude ukládáno do protivibračních desek, aby se tak eliminoval přenos 

hluku a vibrací ze schodiště. Nenosné konstrukce budou tvořeny z vápenopískových 

tvárnic. Tyto tvárnice budou pak použité v posledních třech nadzemních podlažích jako 

nosný prvek, kdy budou nahrazeny ŽB stěnami. Výplně okenních otvorů budou 

z plastových výrobků. Podlahy v suterénních prostorách budou formou hlazeného betonu 

s vsypem. Střecha je tvořena skladbou s klasickým pořadím vrstev, kdy jako parotěsná 

vrstva je použit asfaltový pás, na který se bude klást tepelná deska z EPS a finální vrstva 

bude hydroizolační pás z PVC-P a kačírek. Výplně okenních otvorů budou z plastových 

výrobků s izolačním trojsklem. Celý objekt bude zateplený kontaktním zateplovacím 

systémem tvořeným z polystyrenu tl. 200 mm, na který bude natažena silikonová fasádní 

omítka. V místech lodžií je pak opláštění objektu tvořeno z provětrávané fasády, 

pohledová část je z laminátových desek s imitací dřeva. Vnitřní povrchy stěn budou 

tvořeny jednovrstvou sádrovou omítkou. Nosnou konstrukci podlah pak budou vytvářet 

anhydritové potěry, na které se bude pokládat dlažba keramická nebo v obytných 

místnostech laminátová podlaha.  

2.8 Koncept zařízení staveniště 

Stavba bude realizována na původní ploše výrobního závodu zabývajícího se 

kovovýrobou. Objekty bývalého výrobního závodu byly zdemolovány již při stavbě 

bytového domu B1. Staveniště je zřízeno pro realizaci hlavních stavebních objektů S01 

bytový dům B2, S02 Retail, S03 RD. 

Staveniště se nachází na rohu ulice Střední a U Červeného mlýna v Brně. Příjezd 

na staveniště je ze silnice II. třídy z ulice Střední. 

Na staveništi budou umístěny staveništní buňky pro dělníky i pro technicko-

hospodářské pracovníky, dále budou umístěny na stavbě skládky pro uložení materiálu, 



50 

 

bednění a výztuže a také sklady pro drobný materiál a sypké hmoty, v neposlední řadě 

bude na staveništi hygienické zázemí stavby   

Staveniště bude oploceno na severní a východní straně již zabudovaným zábradlím, 

které se zvýší pomocí sloupků a pletiva na výšku 2,0 m. 

Veškeré staveništní komunikace budou využívat stávajícího betonové krytu. 

V místech, kde není stávající betonový kryt, bude komunikace zpevněná betonovým 

recyklátem, po kterém bude jezdit těžká technika. Staveništní komunikace bude mít 

obratiště pro nákladní automobily tak, aby se předešlo dopravním komplikacím na 

veřejné silnici. V blízkosti veřejné komunikace pak budou svislé dopravní značky, které 

budou značit dopravní omezení a upozornění na vyjíždějící nákladní automobily ze 

staveniště. Na staveništi se budou pohybovat nákladní automobily zajištující materiály na 

zdění, dovážku výztuže, bednění a drobného materiálu. Dále se pak na staveništi 

v průběhu hrubé stavby budou pohybovat autodomíchávače a autočerpadla. Veškerou 

vykládku materiálu budou obsluhovat dva věžové jeřáby. Automobily pracovníků a 

vedení stavby budou parkovány před staveništěm na veřejném parkovišti.  

 Při hydrogeologickém průzkumu byla zjištěna podzemní voda v úrovni nad 

základovou spárou, z tohoto důvodu budou zřízeny v rohách stavební jámy vrty pro 

odvod podzemní vody, následně bude voda vypouštěna po domluvně do veřejné 

kanalizace ve správě BVK.  

2.9 Studie hlavní technologických etap 

2.9.1 Přípravné práce 

2.9.1.1 Popis pracovní etapy 

V etapě přípravné práce se bude realizovat zařízení staveniště, kdy se staveniště 

v první řadě oplotí, aby se zabránil přístup nepovolaným osobám, a navezou se na 

staveniště objekty zařízení staveniště a zpevní se staveništní komunikace a skládky 

materiálu. Staveniště bude využívat v maximální možné míře zdrojů z minulé výstavby, 

která byla při realizaci bytového domu B1. 

2.9.1.2 Pracovní postup 

Před zahájením veškerých stavebních prací se staveniště zajistí proti výskytu 

nepovolaných osob. Staveniště je ze severní a východní strany opatřeno zábradlím výšky 

1,10 m. Na toto zábradlí se připevní plotové stojky, na které se pak rozvine plotové 

pletivo tak, aby byla výška plotu 2,0 m od terénu veřejné komunikace. Na východní straně 

se použije již stávající vjezdová brána, která se pouze opatří zámkem. Na západní straně 

se přimontuje mobilní oplocení, které bude namontované do doby, než se zhotoví opěrná 

stěna. Po oplocení staveniště se přivolají správci inženýrských sítí, aby vytyčili již 

stávající inženýrské sítě. Stávající povrch se využije na komunikaci a zpevněné plochy 

pod stavebními buňkami. Na staveniště se přivezou obytné kontejnery a hygienické 

kontejnery. V místech, kde není stávající povrch komunikace stabilní, se vykope na šířku 

staveništní komunikace výkop, který se nejprve zhutní zemním válem a poté se uloží 

betonový recyklát do výšky nivelety komunikace a následně se pomocí zemního válu 

zhutní.  Po zhotovení staveništní komunikace se provede skrývka betonového krytu, který 

se nachází pod původním výrobním objektem a na kterém se bude realizovat bytový dům. 

Tento kryt se pomocí bouracího kladiva upevněného na rýpadlonakladači rozbije na 

menší části a pomocí dozeru se provede skrývka asfaltového krytu, kde se tento odpad 

naloží na nákladní auto a odveze na skládku nebezpečného odpadu.  
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2.9.1.3 Výkaz výměr 

Výkop pro staveništní komunikaci a skladovací plochy – cca 126 m3 

Výkop pro čistící zónu a vsakovací nádrže- 73 m3 

Zásyp betonovým recyklátem – cca 213 m3  

Betonový recyklát fr.0-63 mm-412 t 

 

2.9.1.4 Personální obsazení 

Vedoucí pracovní čety 1x 

Geodet 2x 

Správce sítí 3x 

Strojník rýpadla 1x 

Řidič návěsu/soupravy 5x 

Strojník zemního válu 1x 

Pomocný dělník 2 x 

 

2.9.1.5 Stroje 

Tahač MAN TGX se sklápěcím návěsem 6x 

Zeminový válec Ammann ASC 110 Tier 4f 1x 

Rýpadlo CAT M315F 1x 

 

2.9.1.6 Kontrola kvality  

2.9.1.6.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola zařízení staveniště 

• Kontrola smluvních podmínek 

• Kontrola podmínek zúčastněných orgánů 

2.9.1.6.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola vytyčení inženýrských sítí v souladu s dokumentací 

• Kontrola vytyčení bodů pro výkopy 

• Kontrola strojů 

• Kontrola skrývka asfaltového krytu 

2.9.1.6.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola skrývky asfaltového krytu 

• Kontrola odvezení veškerého výkopku - protokol o uložení odpadu 

 

2.9.2 Zajištění stavební jámy 

2.9.2.1 Popis pracovní etapy 

Staveništní jáma je ze severní strany zajištěná záporovým pažením, které je potřeba 

z důvodu kolize inženýrských sítí deaktivovat a po přemístění opět aktivovat. Na 

záporové pažení ze severní strany navazuje pilotové zajištění stavební jámy, kdy piloty 

budou o průměru 600 mm. Piloty pokračují i na východní straně podél gabionové stěny. 

Piloty budou zakončené věncem, který bude zajištěn mikropilotami, které se aktivují po 

vyzrání betonového věnce. Prostor mezi pilotami bude po odtěžení zpevněn stříkaným 

betonem vyztuženým karisítí.  
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2.9.2.2 Postup prací 

Z důvodu, že výstavba areálu je pokračováním z předchozí etapy, je na severní 

straně již zhotovené záporové pažení, ovšem z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi je 

navržena u části zápor deaktivace kotev v místě kolize a odstranění kolidující 

předsazených kotevních převázek, poté je navrženo postupné nahrazení předchozích 

převázek převázkami zapuštěnými. Po tomto úkonu dojde k opětné aktivaci kotev, kdy 

bude kotva napínána na sílu 350KN a zkušební síla bude 525 KN. Mezi převázky budou 

pracovníci vkládat pažiny jehličnatého řeziva o tl. 100 mm 

Pro zajištění výkopu stavební jámy se na severovýchodní a východní straně zbuduje 

pilotová stěna. Pilotová stěna navazuje na již stávající záporové pažení. Piloty zajištující 

stabilitu stavební jámy budou průměru 630 mm. Vrtná souprava začne od stávajícího 

záporového pažení, kdy začne hloubit pilotu. Hloubení bude probíhat vrtáním s pomocí 

výpažnice, Výkopek bude následně vyklepáván na stranu vedle vrtné soupravy, kdy ho 

nakladač bude nakládat na nákladní automobil a pro tento výkopek se zbuduje 

mezideponie přímo na staveništi. Po vyvrtání piloty do požadované hloubky, což je 

7,70 m, bude vložen předem zhotovený armokoš opatřený distančními tělísky 

zajištujícími krytí výztuže a začne se pomocí autodomíchávače ukládat čerstvý beton 

třídy C 25/30- XC2 a XA1 do piloty. Stejným způsobem budou zhotoveny i ostatní piloty 

zajišťující stabilitu výkopu. Po zhotovení všech pilot se pilotová stěna zakotví v jedné 

úrovni dočasnými předpjatými pramenicovými kotvami 4x Lp 15,7 mm, kdy 

mikropilotovací vrtná souprava vyvrtá tubus o průměru 120 mm, do kterého se následně 

vloží předpínací lana a zainjektují se cementem CEM II/B-S. Ukončení injektáže etáže 

kořene kotev je možné, neprotrhne-li se zálivka při dosažení tlaku 8-10 MPa. Napínání a 

následná zkouška může proběhnout nejdříve za 10 dní po ukončení injektáže kořene nebo 

resp. za 28 dní po dokončení betonáže věnce. Po přípravě mikropilot se zhotoví 

železobetonový věnec, který způsobí tuhost pilotové stěny. V místě pilotové stěny se 

zhotoví bednění pro věnec. Bednění bude ze systémového bednění od firmy Doka. Do 

vybedněného prostoru železáři uloží výztuž na věnec. Po vyarmování věnce se do bednění 

uloží beton C 25/30-XC2,XA1. Po vyzrání věnce, tedy po 28 dnech se zaktivují 

zainjekotvané kotvy. 

Po následném zajištění stavební jámy se může odkopávat zemina. Po odkopání 

zeminy se prostor u pilotové stěny vyplní stříkaným betonem. Mezi piloty se vloží kari 

síť, která se zakotví do zhotovených pilot. Piloty, které vystupují před stěnu, se srovnají 

do jedné roviny pomocí bouracího kladiva tak, aby mohla být torkerovaná stěna v jedné 

rovině. Po osazení kari sítě se začne prostor mezi pilotami stříkat betonem pomocí 

torkretovacího stroje. Po vyzrání je nutné tuto stěnu opatřit geotextilií, aby dilatovala 

hranu výkopu od realizovaného objektu. 

 

2.9.2.3 Výkaz výměr 

Výkopku z vrtu pilot -145 m3 

Výkopek z mikropilot-70,08 m3 

Cement struskp.CEM II/B-S-2,62 t 

Beton C 25/30-XC2,XA1 pro piloty-145 m3 

Výztuže pro piloty – 22,81 t  

Plocha stříkaného betonu – 217 m2 

Počet kotev po délce 16 m-30 ks celkem 480 m 

Pažiny z jehličnatého dřeva – 7 m3 
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2.9.2.4 Personální obsazení 

Vedoucí pracovní čety 1x 

Geodet 2x 

Strojník nakladače 1x 

Strojník vrtné soupravy 2x 

Řidič návěsu/soupravy 1x 

Strojník zemního válu 1x 

Řidič autodomíchávače 3 

Pomocný dělník 3x 

 

2.9.2.5 Stroje 

Kolové rýpadlo CAT M315F 

Tahač MAN TGX se sklápěcím návěsem 6x 

Zeminová válec Ammann ASC 110 Tier 4f 1x 

Autodomíchávač Stetter C3 

Vrtná souprava Soilmec SR-60 EVO 

Mikropilotážní souprava Soilmec SM-17 

Torkretovací stroj SSB 24 1x 

 

2.9.2.6 Kontrola kvality  

2.9.2.6.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola zařízení staveniště 

• Kontrola vytyčení inženýrských sítí  

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola strojů před zahájením prací 

• Kontrola zpevněných ploch pro pojezd vrtné soupravy 

• Kontrola stávajícího záporového pažení 

2.9.2.6.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola vytyčení inženýrských sítí  

• Kontrola vytyčení pilot 

• Kontrola strojů 

• Umístění pilot dle PD  

• Délka kořene mikropiloty 

• Kontrola zajištění aktivace záporový pažení 

• Kontrola aktivace kotev u pilotových stěn 

2.9.2.6.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola zajištění stěn stavební jámy 

• Kontrola protokolu aktivace kotev 

• Kontrola umístění pilot 

• Kontrola umístění kotev  
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2.9.3 Zemní práce  

2.9.3.1 Popis pracovní etapy 

Zemní práce budou navazovat na zajištění stavební jámy. Hlavní figura č.1 se 

nachází v úrovni -8,150=208,050 m.n.m. Kolem obvodu pod obvodovými stěnami bude 

výkop rozšířen na hloubku figury č.2.- 8,350=207,850 m.n.m. V místech výtahové šachty 

bude výška výkopu figura č.4 -9,920=206,280 m.n.m. a figura č.5 - 8,350=207,850. 

V průběhu výkopů se bude muset snížit hladina podzemní vody pomocí vrtů umístěných 

v rohách stavební jámy. Dle geologického průzkumu se v řešeném území nachází 

neogenní jíly, aluviální hlíny a neogenní štěrkopísky.  

 

2.9.3.2 Postup 

Před zahájením zemních prací se stavební jáma nejprve za pomocí geodeta vytyčí, 

až poté se začne s hloubením stavební jámy. Hloubení stavební jámy bude probíhat 

směrem od severu na jih. Při hloubení bude pásové rypadlo nakládat zeminu na návěs, 

kdy nákladní doprava bude jezdit v intervalech tak, aby nevznikaly prostoje rýpadla. 

Hloubená zemina se bude částečně uchovávat na staveništi a bude zpětně použita 

ke zpětným zásypům. Pro zeminu skladovanou na staveništi bude zřízena mezideponie. 

Do stavební jámy bude zřízen sjezd, který bude zhutněn. Veškeré komunikace, po kterých 

bude jezdit nákladní doprava, budou zhutněné a vysypané betonovým recyklátem. Na 

jižní straně výkopu bude stavební jáma vyspádovaná 1:1. Z důvodu podzemní vody, která 

je nad úrovni základové spáry, se musí zřídit v rozích stavební jámy studny pro odvod 

vody. Vrty pro odvodnění stavební jámy budou realizované pomocí vrtné soupravy, kdy 

se vyvrtá vrt o průměru 315 mm do hloubky 16 m, dno vrtu se vysype kamenivem 

frakce 32/63 mm a stěny vrtu se zabezpečí PVC trubkou DN 300. Poté se do tohoto vrtu 

vloží kalové čerpadlo, které se vyvede do dešťové kanalizace, která zde byla zbudována 

při předchozím užívání areálu. Hloubení stavební jámy bude na úroveň základové spáry, 

kdy se ovšem vyhloubí dno stavební jámy na úroveň o 0,200 m menší, tj. 208,205 m.n.m 

z důvodu následného pojezdu vrtné soupravy. Po vyvrtání pilot se srovná zemní pláň za 

pomocí dozeru na požadovanou výšku první figury. Dozer bude za pomocí 

souřadnicových bodů urovnávat figuru do roviny na úroveň-8,150=208,050 m.n.m,. 

Základová spára se zhutní zemním válem. Dále se musí vyhloubit pomocí bagru i další 

figury stavební jámy, a to v místech výtahové šachty na úroveň -

9,920=260,280 m.n.m. Po obvodech je zvětšena základová deska, z tohoto důvodu bude 

po obvodu výkop rozšířen na-8,350=207,850 m.n.m 

 

2.9.3.3 Výkaz výměr 

Výkop stavební jámy z původního terénu – cca 10325 m3 

Zpětné zásypy k objektu – cca 847m3 

 

2.9.3.4 Personální obsazení 

Vedoucí pracovní čety 1x 

Geodet 2x 

Správce sítí 3x 

Strojník rýpadla 1x 

Řidič návěsu/soupravy 5x 

Strojník zemního válu 1x 
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Řidič autodomíchávače 3x 

Dělník 3x 

 

2.9.3.5 Stroje 

Kolové rýpadlo CAT M315F 

Tahač MAN TGX se sklápěcím návěsem 6x 

Zeminová válec Ammann ASC 110 Tier 4f 1x 

Dozer CAT D3K 1x 

 

2.9.3.6 Kontrola kvality  

2.9.3.6.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola zařízení staveniště 

• Kontrola vytyčení inženýrských sítí  

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola strojů před zahájením prací 

• Kontrola zajištění stavební jámy  

2.9.3.6.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola strojů 

• Kontrola vysvahování jižní strany výkopu   

• Kontrola výšky stavební jámy 

• Kontrola výkopových prací 

• Kontrola vývozu výkopku na skládku 

• Kontrola výkopu dle výkresové dokumentace 

2.9.3.6.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola výškové úrovně figur 

• Kontrola zajištění stěn stavební jámy 

• Kontrola odvezení veškerého výkopku – protokol o uložení zeminy 

2.9.4 Základové konstrukce  

2.9.4.1 Popis pracovní etapy 

Z důvodu málo únosné zeminy bude objekt založený na hlubinných pilotách. Piloty 

a jejich délka a průměr závisí na geologický podmínkách v daném místě a zatížení, které 

budou přenášet. Piloty jsou průměru Ø750, Ø1080 a Ø1180 mm. Na změní pláň se 

zbuduje základová deska, která bude sloužit jako pojezdová plocha v garáži. Pod 

obvodovými stěnami 2.PP se rozšíří základová deska na tl. 500 mm. K zesílení základové 

desky také dojde u schodišťových stěn ztužujícího jádra. Základová deska a její povrch 

bude se vsypem, který se zahladí. 

2.9.4.2 Postup 

Před zahájením prací se provede zkouška zhutnění pláně a vytyčení poloh os pilot. 

Před vrtáním se stabilizuje pojezdová plocha vrtné soupravy betonovým recyklátem 

frakce 63/125 mm. Pro hloubení piloty bude využita technologie rotačního vrtání 

s ocelovou výpažnicí, jelikož se podzemní voda nachází v úrovni nad základovou spárou. 

Vrtání pilot začne od severní strany staveniště. Nejprve se začne jedním průměrem pilot 

tak, aby vrtná souprava nemusela neustále měnit výpažnice. Jednotlivé průměry Ø750, 

Ø1080 a Ø1180 mm a jejich délky jsou dány zatížením v závislosti na únosnosti zeminy. 

Práce budou probíhat tak, že vrtná souprava začne hloubení piloty a přebytečný výkopek 
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bude nakladač nakládat na soupravu, která výkopek odveze na mezideponii. Mezitím 

železáři začnou vázat a svařovat armokoše pilot. Výztuž musí být svařovaná, jelikož 

v místě stavby se nachází agresivní korozní prostředí stupně IV. Po vyvrtání vrtu se 

začnou tyto armokoše za pomocí vrtné soupravy spouštět do vrtu. V místech uzemění dle 

oddílu v PD silnoproudu se na armokoše navaří zemnící pásek. Armokoše budou opatřeny 

distančními tělísky tak, aby se zachovalo předepsané krytí výztuže. Po spuštění výztuže 

do vrtu a zajištění jejího posunu se do vrtu za pomocí „trychtýře“ začne ukládat beton 

třídy C25/30 XC2, XA1. Při ukládání betonu se musí dbát na to, aby u výztuže nedošlo k 

posunu. Správná výška hlavy piloty se zkontroluje pomocí rotačního laseru. Po vytvrdnutí 

betonu piloty se provede korekce výšky piloty, případné výškové nesrovnalosti se budou 

řešit ubouráním, popř. doplněním hlavy betonem C25/30 XC2, XA1. 

Po vybetonování pilot a následném srovnání a zhutnění zemní pláně se provede 

zkouška zemní pláně a kontrola výšky hlavy piloty. Po kontrole a jejím pozitivním 

výsledku se přistoupí k betonáži podkladního betonu. Betonáž podkladního betonu bude 

z betonu třídy C 12/15 X0 o tloušťce 100 mm. Betonovat se začne od západní strany 

staveniště a bude se pokračovat k východní straně staveniště. Čela podkladního betonu se 

nebudou bednit, místo bednění se podkladní beton uloží do ztracena. Z důvodu velké 

plochy podkladního betonu se tento proces rozfázuje do pracovních záběrů, kdy první 

pracovní záběr bude od osy 1 po osu 5 a druhý pracovní záběr bude od osy 5 do osy 8. 

Při betonování se bude dbát na to, aby se držela správná výška podkladního betonu. Po 

uložení a vytvrdnutí podkladního betonu a vytyčení hran základové desky se vybední čela 

základové desky. Elektrikáři před vázáním výztuže dopojí zemnící síť na podkladním 

betonu a propojí s vývody zemnění umístěnými v pilotě. Mezitím železáři začnou s 

vázáním výztuže základové desky, včetně osazení distančních podložek. Železáři začnou 

s vyvazováním výztuží paty sloupu, celou dobu se musí také dbát na to, aby vyvázaná 

výztuž měla dostatečné krytí a při následné betonáži nečněla výztuž ze základové desky. 

Z důvodu korozního prostředí musí být výztuž na určených místech dle PD svařena. 

Z důvodu velké plochy základové desky se připraví pracovní spáry, ale jelikož se jedná o 

technologii vodonepropustného betonu, musí být pracovní spáry zhotovené z těsnících 

prvků. Po vyarmování a osazení těsnících prvků se vybetonuje základová deska z betonu 

C 30/37 XC2-XA1 konzistence S4 s přidáním přísady Xypex za pomocí autočerpadla 

betonu. Po částečném vytvrdnutí, kdy je beton částečně pochozí, se na betonovou desku 

nasype vsyp a za pomoci strojních hladiček se betonová deska vyleští.  

 

2.9.4.3 Výkaz výměr 

 

2.9.4.3.1 Potřeba betonu C25/30 XA1 na piloty 

Průměr piloty 
[mm] 

Délka 
piloty [m] Počet ks 

Celkové množství 
betonu m3 

750  7-10 14 53,38 

1080  8-14 55 564,02 

1180 15-21 44 734,59 

Tab. 2-1Potřebný beton pro realizaci pilot 
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2.9.4.3.2 Potřeba betonu na základovou desku  

Materiál Množství  
[m3] 

Podkladní beton C12/15 X0 255,78 

Základová deska z vodostavebného betonu C30/37 XC2-XC1 804,75 

Tab. 2-2 Potřebný beton pro základovou desku 

 

2.9.4.3.3 Potřeba ocelové výztuže 

Výztuž 
Průměr 
[mm] 

Množství 
[kg] 

Výztuž pilot B 500B  6-20 28 590,6 

Výztuž základové deska B 500B-
spodní výztuž 6-20 69 033,0 

Základová deska B 500B-horní výztuž 6-20 50 5330,0 

Tab. 2-3 Potřeba výztuže pro základové konstrukce 

2.9.4.4 Personální obsazení  

Vedoucí pracovní čety 1x 

Geodet 2x 

Strojník rýpadla 1x 

Strojník vrtné soupravy 1x 

Řidič návěsu/soupravy 2x 

Řidič autodomíchávače 2x 

Vazač výztuže 6x 

Tesař 2x 

Betonář 6x 

 

2.9.4.5 Stroje 

Autodomíchávač Stetter C3 1x 

Vrtná souprava Soilmec SR-60 EVO 1x  

Kolové rýpadlo CAT M315F1x 

Totální stanice FOCUS 35 1x   

Mobilní kompresor Atlas copco XAVS 186 Jd s bouracím kladivem 1x 

Tahač MAN TGX se sklápěcím návěsem 2x  

Rotační laser Hilti PR3-HVSG 1x 

Vibrační lať ENAR QZE 

Hladička betonu Whiteman Multlquip 

Hladička betonu Whiteman JH 55C 
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2.9.4.6  Kontrola kvality 

2.9.4.6.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola předchozích prací 

• Kontrola pojezdových ploch  

• Kontrola staveniště 

2.9.4.6.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola vytyčení inženýrských sítí 

• Kontrola odčerpávání vody z vrtů 

• Kontrola vytyčení os pilot 

• Kontrola pažnic 

• Kontrola délky pilot 

• Kontrola výztuže (svaření) distance (krycí vrstva) 

• Kontrola osazení zemnících pásku 

• Kontrola betonové směsi 

• Kontrola vybetonované piloty 

• Kontrola výšky piloty 

• Kontrola hlavy piloty  

• Kontrola výšky podkladního betonu 

• Kontrola výška základové desky 

• Kontrola rovinnosti základové desky 

• Kontrola povrchu desky 

2.9.4.6.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola výšky hlavy piloty 

• Kontrola geodetem umístění piloty dle PD 

• Kontrola zemnícího pásku 

• Kontrola výška základové desky 

• Kontrola rovinnosti základové desky 

• Kontrola povrchu základové desky 

2.9.5 Realizace hrubé nosné konstrukce spodní stavby z vodonepropustného 

betonu  

2.9.5.1 Popis pracovní etapy 

Podzemní podlaží budou z monolitického železobetonu řešené jako tzv. „bílá 

vana“. Proto bude do betonové směsi přimíchána krystalizační vrstva Xypex. Veškeré 

pracovní spáry budou doplněny systémovými výrobky na bázi bentonitu a těsnících 

plechů. Veškeré prostupy v konstrukci musí být z certifikovaných systémových 

prostupků. Z důvodu korozního prostředí musí být výztuž svařována dle projektové 

dokumentace.  

 

2.9.5.2 Postup 

Po vybetonování základové desky se vytyčí za účasti geodetů hrany sloupů a rohy 

obvodových stěn. Železáři začnou s vázáním výztuže pro sloupy a stěny. Vázání výztuže 

a bednění bude probíhat směrem od osy 1* po osu 4*, následně se bude pokračovat od 

osy 4* po osu 8*. Po vyvázání výztuže se opět přivolají elektrikáři, kteří začnou svařovat 

výztuž dle PD, jako ochranu korozního prostředí. Po vyvázání a svařením výztuže se 
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začnou sloupy bednit. Bednění bude předem zhotovené, pouze se opatří odbedňovacím 

nástřikem a za pomoci jeřábu se přemístí do předem vytyčené pozice. Tesaři bednění 

urovnají do svislé polohy a vzniklé mezery mezi vodorovnou konstrukcí a bedněním 

vyplní PUR pěnou. Do připraveného bednění se ještě vyměří výška, po kterou má být 

betonová směs uložena. Po přípravě bednění a výztuže se začnou do sloupů ukládat 

betonem předepsané třídy a prostředí. Během betonování se bude čerstvý beton hutnit 

pomocí vibrátoru. Po vytvrdnutí betonu, který dosáhne 70% pevnosti v tlaku, se sloupy 

odbední. U obvodových stěn v ose 1*,A a v ose 8 bude za potřebí jednostranného 

bednění. Před vyvázáním výztuže se opatří na sousední bytový dům a na záporové pažení 

extrudovaný polystyren, který bude sloužit jako dilatace. Před osazením bednění se určí 

místa pracovní spáry, do kterých se vloží dilatační pásky pro voděnepropusný beton. 

V místech prostupů se do výztuže přichytí systémové průchodky. Po vyvázání výztuže se 

přenese za pomocí jeřábu jednostranné bednění, které se dá do pozice dle vytyčených 

bodů od geodeta. Po osazení bednění se toto bednění zapře pomocí vzpěr, které se zakotví. 

Jednotlivá betonáž pak bude probíhat dle požadavků statika tak, aby při betonáži nedošlo 

k destrukci bednění. V osách 4*,F* a I se obvodová stěna bude bednit z oboustranného 

bednění, kdy nejprve se vybední jedna strana, poté druhá strana. Tyto bednící desky se 

k sobě stáhnou pomocí stahovací tyče. Toto bednění se pak za pomocí podpor podepře. 

Po vybetonování svislých konstrukcí od osy 1* po osu 4* se začne bednit strop. Tento 

strop bude bedněn pomocí nosníkového systému bednění. Nejprve se rozloží stojky, na 

které se dají nosníky, na tyto nosníky se pak v opačném směru položí další nosníky, na 

které se položí bednící desky. Po vybednění se strana bednění opatří odbedňovacím 

nátěrem. Po dokončení bednění se začne vázat výztuž, nejprve spodní strana, poté vrchní. 

Po přípravě bednění a výztuže se začne betonovat, ještě před tím se do pracovní spáry 

vloží prvek pracovní spáry z tahokovu. Po betonáži a částečném vytvrdnutí, kdy je beton 

částečně pochůzí, se na betonovou desku nasype vsyp a za pomocí strojních hladiček se 

betonová deska vyleští.  

Po vytvrdnutí stropní desky, až bude dosahovat 70% pevnosti v tlaku, se začne 

částečně odbedňovat, přičemž zůstane pouze 1/3 stojek, které bude do úplného nabytí 

pevnosti podporovat stropní konstrukci. Celý tento proces následně opakuje i s 1.PP.  

2.9.5.3 Výkaz výměr 

2.9.5.3.1 Potřeba betonu 

Materiál Množství  
[m3] 

Strop 2PP Beton C30/37 XC3,XF1-XD1 Dmax=16 mm, 
konzistence S3; Beton s krystalizační přísadou Xypex 516,48 

Strop 1PP Beton C30/37 XC1 Dmax=16 mm, konzistence 
S3 913,41 

Obvodové stěny 2PP Beton C30/37 XC3,XF1-XD1 Dmax=16 
mm, konzistence S3; Beton s krystalizační přísadou Xypex 162,22 

Vnitřní stěny 2PP Beton C30/37 XC3 Xf1 Dmax=22 mm, 
konzistence S3;  67,29 

Sloupy 2PP C30/37 XC3- Dmax=22 mm, konzistence S3  52,96 

Obvodové stěny PP 1PP Beton C30/37 XC1 Dmax=22 mm, 
konzistence S3 145,14 

Vnitřní stěny a sloupy 1PP Beton 1PP C30/37 XC1-
Dmax=22 mm, konzistence S3 136,92 

Tab. 2-4 Potřeba betonu pro svislé konstrukce hrubé spodní stavby 
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2.9.5.3.2 Potřeba výztuže  

Výztuž 
Průměr 
[mm] 

Množství 
[kg] 

Výztuž obvodových stěn 1PP a 2PP B500B  6-20 44 191,00 

Výztuž vnitřních stěn a sloupů 1PP a 2PP 
B500B  6-20 39 804,00 

Výztuž strop 1PP a 2PP B500B  6-20 104 406,00 

Výztuž trámů B500B  6-20 47 315,00 

Tab. 2-5 Potřeba výztuže pro vodorovné konstrukce hrubé spodní stavby 

 

2.9.5.4 Personální obsazení 

Vedoucí pracovní čety 1x 

Geodet 2x 

Jeřábník 2x 

Řidič čerpadla betonu 1x 

Řidič autodomíchávače 4x 

Tesaři 8x 

Železáři 5x 

 

2.9.5.5 Stroje  

Věžový jeřáb Terex CTT 141-6 TS 

Věžový jeřáb Liebheer 81K 

Autodomíchávač Stetter C3 1x 

Autočerpadlo Schwing S39 SX,S 42 SX, S46SX, S55SX 

Totální stanice FOCUS 35 1x  

Rotační laser Hilti PR3-HVSG 1x 

Ponorný vibrátor ENAR SPYDER PRO 38 

Vibrační lať Atlas Copco 

Jednorotorová hladička betonu Bartell 

Hladička betonu Whiteman JH 55C 

 

2.9.5.6 Kontrola kvality  

2.9.5.6.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola předchozích prací 

• Kontrola pojezdových ploch  

• Kontrola staveniště 

2.9.5.6.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek  

• Kontrola kvality výztuže 

• Kontrola vytyčení stěn a sloupů 

• Kontrola uložení výztuže 

• Kontrola svaření výztuže v místech zemnění  

• Kontrola vložení izolačních těsnících prvků 
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• Kontrola bednění (utěsnění, natření odbedňovacím nátěrem, svislost) 

• Kontrola kvality betonu a odpovídající třídy včetně třídy prostředí pro danou kci 

• Kontrola betonování  

• Kontrola pevnosti betonu po vytvrdnutí  

• Kontrola odbednění u stropu částečné odbednění 

• Kontrola svislosti betonové konstrukce 

• Kontrola ošetřování betonu 

2.9.5.6.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola celkové geometrie  

• Kontrola rovinnosti 

• Kontrola povrchu betonových konstrukcí  

2.9.6 Realizace nosné hrubé nosné konstrukce vrchní stavby  

2.9.6.1 Popis pracovní etapy  

Konstrukční systém je převážně stěnový. Stěny jsou do 2.NP tl. 220 mm a ve 

vyšších patrech jsou stěny tl. 200 mm. V posledních třech nadzemních patrech jsou 

vnitřní železobetonové stěny částečně nahrazovány zdivem z vápenopískových tvárnic tl. 

240 mm. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná a ukládaná na protivibrační rohože. 

Lodžie jsou zakončeny prefabrikovanou římsou, která má v sobě ISO nosník pro 

přerušení tepelného mostu. Výtahové šachty budou betonovány průběžně a budou 

oddilatovány od okolní stěny pomocí zvukové izolace. 

2.9.6.2 Postup prací  

Nosná konstrukce vrchní stavby je navržená z monolitického železobetonu. Před 

zahájením prací bude zkontrolována vyčnívající výztuž ze stropní desky 1.PP, kdy se 

zkontroluje její poloha a množství, dále se zkontrolují výšky stropní desky 1.PP a geodet 

vytyčí hrany stěny a středy kruhových sloupů. Z důvodu technologického naplánování 

návaznosti prací se s vyztužováním a bednění začne od severní strany a bude se 

pokračovat na stranu jižní. Po kontrole se začne s navázáním výztuže stěn na vyčnívající 

trny. Výztuže sloupů se budou vázat samostatně na vyhrazeném pracovišti a pak se 

armokoše za pomoci jeřábu přesunou na vyčnívající trny. Před bedněním sloupů a stěn 

elektrikáři do bednění vloží trubičky pro následné rozvody silnoproudého vedení. Na 

vyvázanou výztuž sloupů a stěn se osadí dle vyznačených bodů od geodeta systémové 

bednění a srovná se do svislé roviny. Poté se sloupy a stěny vybetonují. Jak budou sloupy 

a stěny vybetonované a odbedněné do osy E, začne se s bedněním stropní konstrukce 

následujícího podlaží. Do schodišťových stěn budou vkládány vylamovací lišty pro 

vybetonování podesty. Stropní konstrukce se bude bednit stejně jako podzemní podlaží 

ze systémového nosníkového bednění. V průběhu bednění stropu bude také probíhat 

bednění, armování a betonování svislých konstrukcí až po osu I a vždy po určitém úseku 

se bude opět bednit strop a armovat. Před betonování stropní konstrukce se v místě lodžií 

vloží do bednění prefabrikované nosníky, které budou mít zabudované prvky pro 

přerušení tepelného mostu. Strop se bude betonovat vždy na dvě části. První fáze bude 

od osy A do osy E, kdy se udělá pracovní spára v místě působícího nejmenšího momentu 

stropní konstrukce, poté se vybetonuje část od osy E po osu I. Po technologické přestávce 

k vytvrdnutí betonu stropní konstrukce se budou přesouvat práce na svislých 

konstrukcích na vybetonovanou desku. Do prostoru schodiště po vybetonování a 

vytvrdnutí betonu se pak uloží na dilatační podložky prefabrikované schodiště. Stejnou 

metodikou se bude postupovat i v následujícím podlaží. V posledních třech nadzemních 

podlažích jsou některé nosné stěny železobetonové nahrazeny zdivem z vápenopískových 

tvárnic. 
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2.9.6.3 Výkaz výměr  

2.9.6.3.1 Potřeba betonu  

Materiál Množství  
[m3] 

Strop 1NP Beton C30/37 XC1 Dmax=16 mm, 
konzistence S3; 318,83 

Strop 2NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, 
konzistence S3 246,44 

Strop 3NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, 
konzistence S3 246,44 

Strop 4NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, 
konzistence S3 246,44 

Strop 5NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, 
konzistence S3 246,42 

Strop 6NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, 
konzistence S3 246,49 

Strop 7NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, 
konzistence S3 247,29 

Strop 8NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, 
konzistence S3 246,42 

Stěny 1NP Beton C30/37 XC1-Dmax=22 mm, 
konzistence S3 141,51 

Sloupy 1NP Beton C30/37 XC3, XF1- Dmax=22 
mm, konzistence S3 10,54 

Stěny 2NP,3NP Beton C30/37 XC1-Dmax=22 
mm, konzistence S3 309,23 

Stěny 4NP,5NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 
mm, konzistence S3 286,88 

Stěny 6NP-8NP Beton C20/25 XC1-Dmax=22 
mm, konzistence S3 272,25 

Výtahová šachta Beton C20/25 XC1-Dmax=22 
mm, konzistence S3 29,49 

Atika Beton C20/25 XC1-Dmax=22 mm, 
konzistence S3 24,56 

Tab. 2-6 Potřeba betonu pro svislé a vodorovné nosné konstrukce hrubé vrchní stavby 

 

2.9.6.3.2 Potřeba výztuže 

 

Výztuž 
Průměr 
[mm] 

Množství 
[kg] 

Výztuž B500B vodorovné stropní desky   6-20 224620,00 

Výztuž B500B stěny  6-20 116 554,19 

Výztuž B500B kruhových sloupů  6-20 3565,0 

Tab. 2-7 Potřeba výztuže pro svislé a vodorovné konstrukce hrubé vrchní stavby 

 

2.9.6.4 Personální obsazení  

Vedoucí pracovní čety tesařů 1x 

Vedoucí pracovní čety železářů 1x 
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Geodet 2x 

Řidič čerpadla betonu 1x 

Řidič autodomíchávače 4x 

Tesaři 12x 

Železáři 4x 

 

2.9.6.5 Stroje  

Věžový jeřáb Terex CTT 141-6 TS 

Věžový jeřáb Liebheer 81K 

Autodomíchávač Stetter C3 1x 

Autočerpadlo Schwing S39 SX,S 42 SX, S46SX, S55SX 

Rotační laser Hilti PR3-HVSG 1x 

Ponorný vibrátor ENAR SPYDER PRO 38 

Vibrační lať Atlas Copco 

 

2.9.6.6 Kontrola kvality  

2.9.6.6.1 Kontrola kvality nosné konstrukce 

2.9.6.6.2 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola předchozích prací 

• Kontrola pojezdových ploch  

• Kontrola staveniště 

2.9.6.6.3 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek  

• Kontrola kvality výztuže 

• Kontrola vytyčení stěn  

• Kontrola uložení výztuže 

• Kontrola bednění (utěsnění, natření odbedňovacím nátěrem, svislost) 

• Kontrola kvality betonu a odpovídající třídy včetně třídy prostředí pro danou kci 

• Kontrola technologie betonování  

• Kontrola pevnosti betonu po vytvrdnutí  

• Kontrola odbednění u stropu částečné odbednění 

• Kontrola svislosti betonové konstrukce 

• Kontrola ošetřování betonu 

2.9.6.6.4 Výstupní kontrola 

• Kontrola celkové geometrie  

• Kontrola rovinnosti 

• Kontrola povrchu betonových konstrukcí 

• Kontrola výšky stropní kce  

2.9.7 Zdění z vápenopískových tvárnic 

2.9.7.1 Popis pracovní etapy 

 Pro mezibytové příčky je navrženo zdivo z vápenopískových tvárnic. Toto zdivo 

je řazeno jako akusticky izolační, proto se musí zachovat technologie provádění tohoto 
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zdiva, aby byla splněna jejich vlastnost. Zdivo bude založeno na asfaltových pásech a 

bude se zdít na tenkovrstvou maltu.  

 

2.9.7.2 Postup prací  

Pro oddělení jednotlivých místností v bytovém domě se budou vyzdívat příčky 

z vápenopískových tvárnic. Veškeré příčky, které se budou zdít z vápenopískových 

tvárnic, budou muset být vyzděny před bedněním stropní konstrukce z důvodu 

technologické montáže zdiva. Veškeré zdivo z vápenopískových tvárnic se bude zdít 

podle kladečského plánu a za pomoci mini jeřábu, který je určený přímo pro tento typ 

zdiva. Před zděním bude zkontrolována rovinnost stropní desky. Po kontrole se vyměří a 

pomocí křídy se zakreslí hrany stěny. Pod zdivo se vloží asfaltový pás typu S, který 

odseparuje příčku od stropní konstrukce a bude tak plnit zvukově dilatační podložku. Na 

asfaltový pás a základovou maltu se vyzdí první vrstva zdiva, která se srovná do 

vodorovné roviny. Po první vrstvě založení se zkontroluje pravoúhlost zdiva a rovinnost 

ve svislém i vodorovném směru. Zdivo se bude vyzdívat na vazbu a do svislých dutin se 

budou vkládat plastové kolíky, které zapříčiní přesné vyzdění. Zdivo se bude vyzdívat na 

tenkovrstvou maltu. Zdivo z vápenopískových tvárnic se pak vyzdívá dle kladečského 

plánu, který se musí dodržet z důvodu přesného množství vápenopískových tvárnic na 

stavbě.  Styk mezi stropem a zdivem se na závěr vyplní akustickou minerální vatou. 

2.9.8 Výkaz výměr  

2.9.8.1 Potřeba zdiva  

Materiál 
Množství 

[m2] 

Zdivo z vápenopískových bloků Kalksandstein 
KS-QUADRO E/200 P20 

503 

Zdivo z vápenopískových bloků Kalksandstein 
KS-QUADRO E/240, P20  

1533,70 

Zdivo z vápenopískových bloků Kalksandstein 
KS-QUADRO E/175, P15 

169 

Zdivo z vápenopískových bloků Kalksandstein 
KS-QUADRO E/150, P15  

3759 

Zdivo z vápenopískových bloků Kalksandstein 
KS-QUADRO E/115, P15  

1312 

Tab. 2-8 Potřeba zdiva z vápenopískových tvárnic 

2.9.9 Personální obsazení  

Vedoucí pracovní čety 2x 

Zedníci 2x2 

Pomocní dělníci 2x1 

 

2.9.10 Stroje  

Věžový jeřáb Terex CTT 141-6 TS 

Věžový jeřáb Liebheer 81K 

Elektrické míchadlo Hitachi UM12VST 

Stavební mini-Jeřáb Minikram MK300 
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2.9.10.1 Kontrola kvality u nenosné konstrukce 

2.9.10.1.1 Vstupní kontrola  

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola kladečského schématu 

• Kontrola předchozích prací 

• Kontrola staveniště 

2.9.10.1.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek  

• Kontrola vyměření stěn 

• Kontrola technického stavu jeřábku 

• Kontrola založení zdiva 

• Kontrola uložení překladu 

• Kontrola skutečnost s kladečským plánem 

• Kontrola svislosti vyzděného zdiva 

• Kontrola výšky vyzděného zdiva  

• Kontrola vyplnění mezer v PÚ i mimo PÚ 

2.9.10.1.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola celkové geometrie  

• Kontrola rovinnosti 

• Kontrola výšky vyzděného zdiva  

2.9.11 Zastřešení  

2.9.11.1 Popis pracovní etapy 

Střešní plášť nad bytovým domem je řešen jako jednoplášťová střecha s klasickým 

pořadím vrstev. Parotěsná vrstva je navržena z asfaltových pásů typu S. Jako teplený 

izolant jsou navrženy desky z polystyrenu v tl. 200 mm. Spádování střechy ke vtoku je 

zajištěno pomocí spádových klínů, které se budou ukládat na izolační desky. Jako 

separační vrstva je navržena geotextilie 300 g/m2. Krytina je pak tvořena z PVC folie, 

která se bude kotvit ke stropní konstrukci pomocí hmoždinek. Jako poslední vrstva je 

navržen kačírek, který se bude pokládat na geotextilii, která bude sloužit jako separační 

vrstva a filtrační vrstva mezi PVC folií a kačírkem. 

2.9.11.2 Postup prací 

Před zahájením prací se zkontroluje výška a rovinnost stropní konstrukce a vizuálně 

se prohlédne, jestli při betonování stropní konstrukce nevznikly přelitky. V případě 

vzniklých přelitků se tyto nerovnosti srovnají do ztracena pomocí betonové směsi 

s jemným kamenivem. Před montáží vrstev střechy se musí zhotovit body záchytného 

systému. Po kontrole a montáži záchytného systému izolatéři začnou nejprve nanášet 

válečkem penetraci na bázi asfaltové suspenze na stropní desku i na atiku, poté začnou 

natavovat asfaltové pásy na stropní konstrukci nejprve v ploše. Před natavením parotěsné 

vrstvy se osadí do míst vtoků spodní díl vtoku, který se přikotví ke stropní konstrukci. 

Asfaltové pásy budou natavovány s přesahem dvou pásů min.100 mm. Po natavení 

asfaltových pásu v ploše se začnou natavovat asfaltové pásy i na atiku a izolovat kolem 

vývodů ze střechy. Po natavení parotěsné vrstvy se začnou klást desky tepelné izolace ve 

dvou vrstvách a při větší mezeře mezi deskami EPS se tyto mezery vyplní PUR pěnou. 

Atika se také z vnitřní část zateplí. Na položené desky tepelné izolace se budou klást 

spádové klíny ve směru ke střešní vpusti. Spádové klíny budou ve spádu min. 1,75 %. U 

konstrukcí vyčnívajících nad stropní konstrukci se v těchto místech budou realizovat 

roznášecí klíny tak, aby se zde voda nehromadila. Na zateplovací systém se položí 
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geotextilie 300 g/m2 a na geotextilii začnou izolatéři pokládat PVC pásy, které napnou a 

zakotví do stropní konstrukce přes zateplovací systém. PVC folie se bude klást s min. 

přesahem 100 mm. Tyto přesahy se pomocí horkovzdušné pistole svaří k sobě. Poté se 

pomocí manžet zaizolují prostupy přes střechu. Celý postup prací bude probíhat ze 

severní strany na jižní a vždy se musí udělat určitá část na hotovo z důvodu mechanického 

kotvení vrstev a musí se část zaizolované střechy zajistit proti zatečení pod tepelnou 

izolaci v případě dešťů. Po zaizolování celé střechy se po celé ploše natáhne geotextílie a 

na geotextílii se uloží kačírek. Po zhotovení vrstev střechy se nakonec oplechuje atika.  

2.9.12 Výkaz výměr 

Materiál 
Množství 

[m2] 

Vrstva praného kačírku frakce 16/32 tl. 
min.30,0mm 

907,15 

Ochranná geotextílie 300g/m3  2491,55 

Hydroizolace – hydroizolační fólie z PVC-P 
vyztužená polyesterovou mřížkou 

1466,44 

Tepelná izolace tvořící spádovou vrstvu  – 
min. 200mm 

955,03 

Parozábrana – pás z modifikovaného 
bitumenu 

1466,44 

Asfaltový penetrační nátěr  1466,44 

Tab. 2-9 Potřebný materiál pro konstrukci zastřešení 

2.9.13 Personální obsazení  

Vedoucí pracovní čety pro zhotovení střechy 1x 

Izolatér 3x 

Pomocný dělník 6x 

2.9.14 Stroje 

Svářečka na folii HSK Quick L 1500W 3x 

Vrtací kladivo TE 7 2x  

Stavební výtah NOV 1000 

Věžový jeřáb Terex CTT 141-6 TS 

2.9.15 Kontrola kvalita 

2.9.15.1 Vstupní kontrola  

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola staveniště 

• Kontrola pracoviště 

• Kontrola předchozí práce 

2.9.15.2 Mezioperační kontrola  

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola podkladu  

• Kontrola nanesení penetrace 

• Kontrola natavení modifikovaného pásu  
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• Kontrola uložení EPS 

• Kontrola spádu 

• Kontrola usazení střešního vtoku včetně ukotvení  

• Kontrola uložení geotextilie 

• Kontrola PVC folie, (kotvení, přesahy, natavení) 

• Kontrola uložení kačírku 

2.9.15.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola spádu střechy 

• Kontrola těsnosti střešního pláště 

• Kontrola spádu atiky 

2.9.16 Výplň otvorů (venkovní okna a dveře) 

2.9.16.1 Popis pracovní etapy 

Veškeré výplně otvorů bytových jednotek jsou pětikomorová plastová okna 

s izolačním trojsklem. Okna a dveře obsahují rozšiřovací profil. Kování je řešení jako 

čtyřpolohové (mikroventilace). Balkonové dveře budou opatřené z venkovní části 

madlem.  

2.9.16.2 Postup prací  

Před výrobou oken a dveří se za účasti osoby zastupující dodavatele oken zaměří 

stavební otvor, na který se následně vyrobí dveře/okna. Montáž oken a dveří bude 

probíhat směrem od 1.NP směrem do 8.NP. Okna budou přivezena na stavbu pomocí 

dodávky a na místo osazení se pak převezou za pomoci stavebního výtahu, či se za 

pomoci jeřábu přemístí na pracovní plošinu. Okna a dveře budou opatřeny rozšiřovacím 

profilem, do kterého „dojede“ kontaktní zateplovací systém, aby byl eliminován přenos 

tepelného mostu ze strany exteriéru. Okna se budou montovat do stavebních otvorů 

s vnější hranou ostění. Montážníci nejprve vyrovnají okno do vodorovné roviny za 

pomocí plastových distančních podložek a následně pracovníci okno srovnají do svislé 

roviny. Po vyrovnání oken do svislé a vodorovné roviny se okna zakotví přes ocelové 

montážní kotvy, které se přišroubují do ostění. Po osazení výplně se prostor mezi oknem 

a ostěním vyplní pur pěnou. Exteriérová okna a dveře jsou opatřena paropropustnou 

páskou, ze strany interiérů jsou opatřena parotěsnou páskou, která se nalepí na ostění a 

nadpraží. Po montáži se strhnou ochranné folie, nejpozději pak do 3 týdnů od 

namontování.  

 

2.9.16.3 Výkaz výměr  

-viz PD výpis plastových výrobků (rozpočet) 

 

2.9.16.4 Personální obsazení  

Vedoucí pracovní čety 

Pracovníci osazující výplně otvorů 6x 

 

2.9.16.5 Stroje 

-Stavební výtah NOV 650 

- Věžový jeřáb Terex CTT 141-6 TS 
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2.9.17 Kontrola kvalita 

2.9.17.1 Vstupní kontrola  

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola výpisu plastových oken 

• Kontrola vyzděných/vybetonovaných otvorů 

2.9.17.2 Mezioperační kontrola  

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola čistoty ostění a nadpraží 

• Kontrola rovinnost osazení 

• Kontrola výšky osazení oken 

• Kontrola otevírání oken 

2.9.17.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola osazení oken ve vodorovné a svislé rovině 

• Kontrola vzhledu oken případné poničení  

• Kontrola nastavení oken 

2.9.18 Kontaktní zateplovací systém  

2.9.18.1 Popis pracovní etapy 

Kontaktní zateplovací systém je tvořen izolací z minerálních vláken tl. 200 a 

320 mm v závislosti na půdorysu. Izolační desky se budou na stěnu lepit pomocí 

fasádního lepidla a také budou kotveny pomocí hmoždinek, kdy pro kotvení izolantu 

v KZS na 1 m2 je 8ks. Jako povrchová úprava bude silikonová omítka RAL 9002, která 

bude obsahovat kapsle s pozvolna uvolňovanými chemickými přísadami proti houbám a 

plísním. V místě lodžií je pak realizována provětrávaná fasáda, která je tvořena 

pohledovou vrstvou z laminátových obkladů Fundermax, které mají rozměr 

1630/3660 mm. 

 

2.9.18.2 Postup prací  

Pro realizaci zateplovacího systému se nejprve provede montáž a kotvení lešení. 

Před zahájením prací se zkontroluje rovinnost podkladu, v případě větší odchylky 

v rovinnosti se musí podklad vyrovnat např. podlepením, dále se musí zakrýt veškeré 

výplně otvorů folií, která bude nalepena v plném rozsahu. Jako odprašovací nátěr se 

nanese penetrace v konzistenci předepsané výrobcem penetrace. Pro založení první 

vrstvy zateplovacího systému pracovníci navrtají základovou lištu do úrovně +0,400 m. 

Deska zateplovacího systému se po celé ploše nanese fasádním lepidlem a přilepí 

k podkladu, kdy správnou výšku nalepení zajistí základová lišta. Desky se budou klást na 

vazbu s min. přesah 150 mm, to platí i u uložení desek u všech otvorů. Mezery vzniklé 

mezi deskami se vyplní PUR pěnou. Minerální desky budou pracovníci kotvit pomocí 

termoizolačních hmoždinek, kdy nejmenší počet hmoždinek je 12 ks/m2. Kotva bude také 

umístěna v každém rohu a spáře. Po nalepení zateplovacího systému a zakotvení se za 

pomoci škrabáku na zateplovací systém srovnají nerovnosti tak, aby byla dodržena 

maximální odchylka. Na minerální desky se nanese lepidlo, kdy se do první vrstvy vtlačí 

armovací tkanina. Po vytvrdnutí lepidla se u první vrstvy zbrousí nerovnosti a znovu se 

plocha napenetruje. Po penetraci se nanese druhá vrstva lepidla, která zakryje armovací 

tkaninu. Po vytvrdnutí druhé vrstvy lepidla se opět zbrousí nerovnosti a plocha se 

napenetruje. Po vyschnutí penetrace se nanese silikonová omítka a pomocí ocelového 

hladítka se vytvoří struktura omítky. Provětrávané fasády v místě lodžií se budou 

realizovat obdobným způsobem, kdy na přikotveny izolant se přikotví hliníkový rošt. 
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Pracovníci nejprve namontují svislé profily po vzdálenosti 0,9 m, na svislé profily pak 

pracovníci namontují vodorovné profily tak, aby vzdálenost odpovídala pro uchycení 

obkladu provětrávané fasády.  Na rošt se budou uchycovat obkladové desky, které mají 

v sobě zabudovaný nerezový závěs, který se uchytí do připraveného roštu.  

 

2.9.18.3 Výkaz výměr pro kontaktní zateplovací systém  

Materiál 
Množství 

[m2] 

Lepící stěrka s výztužnou tkaninou  2587,63 

Tepelná izolace na bázi minerálních vláken. Tl. 
tep. izolace min.200mm až 320mm. 

1929,84 

Extrudovaný polystyren v sokolové části tl. 
80 mm 

87,35 

Silikonová omítka StoSilkolit K1,5 zrnitosti 1,5 
mm 

1929,85 

Mozaiková omítka  87,35 

Provětrávaná fasáda vč. tep izolace tl.200 mm 804,47 

Tab. 2-10 Materiál potřebný pro KZS 

 

2.9.18.4 Personální obsazení  

Vedoucí čety 2x 

Zedník 10x 

Pomocný dělník 3x 

 

2.9.18.5 Stroje 

Stavební výtah NOV 650 

Stavební vrátek Gude 300/600 

2.9.18.6 Kontrola kvalita 

2.9.18.6.1 Vstupní kontrola  

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola staveniště 

• Kontrola pracoviště 

• Kontrola předchozí práce 

2.9.18.6.2 Mezioperační kontrola  

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola podkladu  

• Kontrola nanesení penetrace 

• Kontrola nalepení a nekotvení minerálních desek 

• Kontrola přesahů u otvorů  

• Kontrola nanesení lepidla 

• Kontrola vtlačení armovací tkaniny, kontrola přesahů tkaniny  

• Kontrola druhé vrstvy lepidla  

• Kontrola nanesení struktury omítky  

2.9.18.6.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola rovinnosti KZS 

• Kontrola struktury omítky 
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2.9.19 Vápenosádrová omítka 

2.9.19.1 Popis pracovní etapy  

  V bytových a komerčních prostorách budou provedeny omítky vápenosádrové. 

Omítka bude mít tloušťku 5 mm. Do rohů oken se budou vkládat rohové profily. V ostění 

bude omítka zakončena do rámu okna pomocí APU lišty. Omítka se bude na stěnu nanášet 

pomocí strojní omítkačky.  

2.9.19.2 Postup  

Před zahájením prací se zkontroluje, zda veškeré vedení, které má probíhat na 

omítané stěně, už je realizované a odzkoušené, dále se také zkontroluje rovinatost 

vyzděné příčky. U železobetonových stěn se zkontroluje, jestli neobsahuje oleje po 

odbedňovacím nátěru, a jestli má požadovanou vlhkost (<3 % z hmotnosti), dále nesmí 

obsahovat přelitky. Po kontrole povrchu a realizovaných instalací omítači opatří povrch 

hmotou pro lepší přilnavost vápenosádrové omítky. Pro betonovou konstrukci omítači 

opatří povrch nátěrem pro použití na betonové konstrukce, na vápenopískové tvárnice se 

použije nátěr k tomu určený.  Po opatření omítky nátěrem pro lepší přilnavost se osadí do 

rohů otvorů ocelové rohové lišty. Do těchto rohů se taky diagonálně vloží pruhy armovací 

výztuže, které se přestěrkují vápenosádrovou omítkou z důvodu eliminace rizik 

budoucího popraskání omítky. Pro časovou úsporu budou omítači omítku nanášet pomocí 

omítacího stroje, který bude plněn ze stavebního sila, které bude stát v blízkosti 

stavebního objektu. Omítači budou omítku nanášet ve formě „housenky“ ve směru od 

shora dolů v tloušťce 5 mm. Po nanesení omítky dojde k stržení omítky pomocí hliníkové 

latě. Po zavadnutí omítači seříznou omítku pomocí trapézové latě a zkontrolují rovinnost. 

Po prvním seříznutí omítači provedou druhé seříznutí pomocí gletovací špachtle, kdy se 

opět práce pozastaví a počká se na zatuhnutí, které je ovlivněné teplotou v místnosti. Po 

zatuhnutí se podklad navlhčí houbovým hladítkem a pro finalizaci povrchu se použije 

gletovací špachtle, díky které omítači omítku vyhladí. Obdobným způsobem se nanese 

omítka i na stropy. V rozích, kde jsou dva různé podkladové materiály - 

beton/vápenopísková tvárnice, se přizná spára tím, že se spára prořízne.  

 

2.9.19.3 Výkaz výměr sádrové omítky 

Materiál 
Množství 

[m2] 

Omítka vápenosádrová stropů 6428,43 

Omítka vápenosádrová stěn  19 096,63 

Tab. 2-11 Výkaz výměr pro omítky vápenosádrové 

2.9.19.4 Personální obsazení  

Omítači 3x2 

Pomocný dělník 3x 

 

2.9.19.5 Stroje 

Omítací stroj PFT G4 
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2.9.19.6 Kontrola kvalita 

2.9.19.6.1 Vstupní kontrola  

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola pracoviště 

• Kontrola rovinnosti 

• Kontrola rozvodů sítí a jejich funkčnost 

• Kontrola povrchu  

2.9.19.6.2 Mezioperační kontrola  

• Kontrola vlhkosti v místnosti 

• Kontrola nanesení penetrace 

• Kontrola rohů  

• Kontrola vrstvy omítky 

• Kontrola umístění vypínačů a zásuvek 

2.9.19.6.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola povrchu 

• Kontrola rovinnosti 

• Kontrola pracoviště 

2.9.20 Hrubá podlaha  

2.9.20.1 Popis pracovní etapy  

Roznášecí vrstva podlahové konstrukce bude realizována z anhydritového potěru. 

Podlaha bude realizována jako plovoucí, proto je zde navržena zvuková izolace.  Podlaha 

bude oddilatována od svislých konstrukcí dilatačním páskem. V místnostech, které jsou 

nad nevytápěným prostorem, bude skladba doplněna tepelnou izolací. Tloušťka podlahy 

je v závislosti na místnosti a její nášlapné vrstvě. 

 

2.9.20.2 Postup prací 

Před zahájením prací budou zkontrolovány výšky vybetonovaných stropních 

konstrukcí a osazení schodišťových ramen. Dále budou zkontrolovány výšky osazených 

ocelových zárubní. Před realizací anhydritových potěrů budou v místnostech již osazená 

okna, v případě, že by nebyla osazená, je nutné udělat v místě otvorů dřevěné rámy, do 

kterých se vsadí PE folie. Toto opatření je nutné, aby nevznikal průvan v místnostech a 

aby anhydritová podlaha vysychala rovnoměrně. Veškeré ukládání anhydritové podlahy 

se provede z mobilního sila. Po kontrole začnou pracovníci klást skladbu podlahy. 

Podlaha, která se nachází pod nevytápěným prostorem nebo pod místností s rozdílnou 

teplotou, bude v souvrství obsahovat tepelnou izolaci. Před kladením vrstev podlahové 

konstrukce se po obvodu místností pracovníky rozvine dilatační pásek, který musí mít 

výšku min. stejnou, jako je výška anhydritového potěru. Tepelná izolace z EPS 100 bude 

kladena pouze v jedné vrstvě na stropní desku. Na tepelnou izolaci pak bude kladená 

kročejová izolace, aby se však zabránilo částečně i tepelnému toku, bude tato izolace 

kladena s přesahem tak, aby nevznikla svislá spára mezi tepelnou izolací a kročejovou 

izolací. Na položenou kročejovou izolaci se natáhne separační folie, kdy spoje separační 

folie mezi sebou budou min. 100 mm. Tyto přesahy pak budou přelepeny páskou. Po 

veškeré přípravě se ještě oddělí dilatačním plechem místnosti s rozdílnou výškou 

podlahy. Poté pracovníci připraví hadice od čerpadla a nastaví výšky podlahy 

v místnostech. Po veškeré přípravě se začne ukládat anhydritový potěr v místnostech do 

výšek určený dle PD. Po vylití podlahové konstrukce se v místě rohů prořeže dilatační 

spára do 48 h. Po dostatečném vyzrání podlahy se zbrousí šlem a seřízne dilatační pásek 
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po obvodě. Po zbroušení podlah je nutné místnosti vysoušet, aby mohly začít práce na 

nášlapné vrstvě.  

 

2.9.20.3 Výkaz výměr hrubé podlahy 

Materiál 
Množství 

[m2] 

Anhydritový potěr tl. 40 mm 5 270,38 

Anhydritový potěr tl. 45 mm 1 172,06 

Anhydritový potěr tl. 55 mm 4 683,42 

Anhydritový potěr tl. 60 mm 1 003,82 

Tab. 2-12Výkaz výměr roznášecí vrstvy podlahy 

 

2.9.20.4 Personální obsazení  

Podlaháři 6x 

2.9.20.5 Stroje 

Čerpadlo Putzmeister P715  

Rotační laser Hilti PR3-HVSG 1x 

 

2.9.20.6 Kontrola kvalita 

2.9.20.6.1 Vstupní kontrola  

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola výšek stropní konstrukce 

2.9.20.6.2 Mezioperační kontrola  

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola jednotlivých vrstev podlahy  

• Kontrola přesahů u desek izolací 

• Kontrola oddilatování konstrukce podlahy od stěny 

• Kontrola výšek litého potěru 

2.9.20.6.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola výšek podlahy 

• Vizuální kontrola trhlin 

• Kontrola odstranění šlemu  

2.9.21 Obklady a dlažby 

2.9.21.1 Popis pracovní etapy  

Obklady a dlažby budou v hygienických místnostech v jednotlivých bytových 

jednotách a komunikačních prostorech. Obklady a dlažby budou kladeny dle navržených 

spárořezů. Dlažby v hygienických místnostech, ložnicích a obývacích pokojích jsou z 

keramické dlažeb velkoformátových 60x60 cm. Společné prostory jsou pak z keramické 

dlažby 30x30 cm. Obklady stěn budou kladené v hygienických místnostech, kdy bude 

použit keramický obklad 30x60 cm. Dlažba na lodžiích se bude ukládat na rektifikační 

terče. Dlažba lodžií bude z keramických dlaždic tl. 20 mm, rozměrů 30x60 mm. 
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2.9.21.2 Postup prací 

Před zahájením prací se projdou místnosti, které mají být obloženy a tyto místnosti 

se proměří a porovnají s výkresem spárořezu. U těchto místností se také zkontroluje jejich 

rovinatost a svislost a také se odzkouší všechny instalace umístěné ve stěnách. Také se 

zkontroluje vlhkost anhydritové podlahové konstrukce, která musí mít max. vlhkost 

0,5%. 

Před pokládkou dlažby se zkontroluje rovinnost podlahy. Při velkých odchylkách 

se anhydritová podlaha zbrousí, popř. se vylije samonivelační stěrka do požadované 

výšky. Jelikož se obklady nacházejí v prostorách koupelen, kde bude zvýšená vlhkost 

v prostoru umyvadla a sprchového koutu, aplikuje se na stěny hydroizolační stěrka. Na 

ostatní stěny se aplikuje penetrační nátěr z důvodu lepší přilnavosti a zbavení prachových 

částic na stěně. Do rohů a koutů se pak umístí hydroizolační páska, na kterou se aplikuje 

druhá vrstva hydroizolační stěrky. Po jejím vyzrání se začne pokládat dlažba. Dlažba se 

bude pokládat dle spárořezu. 

Na připravený podklad se nanese flexibilní lepidlo do výšky pracovního záběru a 

začne se klást obklad, který se pomocí gumové paličky zatlačí do aplikovaného lepidla a 

tím se zajistí dostatečné přilnutí. Do spár mezi jednotlivými obklady se vloží plastové 

křížky, aby se tak zajistila rovnoměrná spára. Obklady se budou řezat pomocí řezačky na 

obklady. V místech vypínačů a zásuvek se obklady budou vykružovat pomocí korunky 

umístěné na vrtačce. Poslední vrstva obkladů bude zakončena hliníkovým ukončovacím 

profilem. Po vytvrdnutí lepidla pod obklady se pomocí flexibilní spárovací hmoty spáry 

vyspárují a přebytečná spárovací hmota se setře z obkladů. Do dilatačních spár se vloží 

výplňový provazec a zbylý prostor se vyplní akrylátovým tmelem.  

V místech lodžií bude dlažba ukládána do výškově nastavitelných terčů. Lodžie se 

nejprve tepelně zaizolují pomocí stabilizovaného expandovaného polystyrenu. Poté se 

zaizolují proti zemní vlhkosti pomocí PVC hydroizolační folie. Na hydroizolační folii se 

položí rektifikační terče se samonivelační hlavou, které se výškově nastaví dle spádu 

lodžie. Terče se položí do rohů dlaždice. Na hlavy rozložených terčů se začnou ukládat 

dlaždice.  

 

2.9.21.3 Výkaz výměr dlažby a obkladů 

Materiál 
Množství 

[m2] 

Teracová dlažba +10 % ztratného 819,55 

Dlažba lodžií +10 % ztratného 1 097,98 

Keramická dlažba+10 % ztratného 1 314,19 

Keramický obklad +10 % ztratného 2 089,47 

Tab. 2-13 Výkaz výměr dlažeb a obkladů 

 

2.9.21.4 Personální obsazení  

Obkladač 3x 

Pomocník obkladače 1x 

 

2.9.21.5 Stroje 

Řezačka dlažby Kaufmann Top line    
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Křížový laser STANLEY STHT77498-1 

Úhlová bruska AG 115-D 

 

2.9.21.6 Kontrola kvalita 

2.9.21.6.1 Vstupní kontrola  

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola rovinnosti podlahy 

• Kontrola kolmosti stěn na podlahu 

• Kontrola vodorovnosti podlahy 

• Kontrola vlhkosti podlahy v místnosti 

• Kontrola instalací 

2.9.21.6.2 Mezioperační kontrola  

• Kontrola provedených izolací 

• Kontrola penetračního nátěru  

• Kontrola rovinnosti a svislosti 

• Kontrola velikosti spár  

• Kontrola provedení dilatačních spár 

• Kontrola ukončení poslední vrstvy obkladů hliníkovou lištou 

2.9.21.6.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola rovinnosti a svislosti 

• Vizuální provedení spár 

2.9.22 Řemeslnické práce 

2.9.22.1 Zámečnické práce 

Zámečnické práce budou probíhat po celou dobu výstavby dle aktuální potřeby 

daného prvku. Veškeré zámečnické prvky jsou buď typizované a budou dodávané na 

stavbu dodavatelskou firmou, nebo prvky atypické, které se před výrobou na stavbě 

zaměří a následně se prvky v dílně vyrobí a na stavbě se prvky namontují. Veškeré prvky, 

které budou umístěny ve vlhkém prostředí, budou z pozinkovaného materiálu.  

 

2.9.22.2 Klempířské práce 

Klempířské práce budou pouze na oplechování atiky, v místě soklu bude zbudována 

okapnice. Prvky před výrobou se zaměří a ve výrobně se nezohýbají a přivezou na stavbu 

po délkách max. 4 m. Na stavbě se pak nazohýbané prvky namontují na atiku, popř. 

okapnice na sokl. Veškeré prvky se budou kotvit za pomocí nýtů. V místě střechy nýty 

budou opatřeny gumovou podložkou, aby nedošlo k průsaku vody přes atiku.  

 

2.9.22.3 Truhlářské práce 

Truhlářské výrobky tvoří výplně vnitřních dřevěných otvorů. Do jednotlivých 

místností bytových jednotek je součástí dodávky dveří i obložková zárubeň. Obložková 

zárubeň se bude montovat až po omítnutí stěn sádrovou omítkou a po obložení 

hygienických místností keramickým obkladem. Jednotlivé dveře se pak budou osazovat 

dva měsíce před samotným předáním stavby.   
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2.9.23 Instalační rozvody 

2.9.23.1 Vzduchotechnika  

Vzduchotechnika je řešena v prostoru garáží pro nucené odvětrávání prostor garáží. 

Jednotlivé hygienické místnosti a prostory v kuchyni nad digestoří v bytových jednotkách 

jsou odvětrávány nuceným systémem. Veškeré nucené odvětrávání obstarají 

vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše. 

Montáž vzduchotechnického potrubí bude prováděna směrem od prvního 

podzemního podlaží do osmého nadzemního podlaží. Veškeré svislé potrubí je vedeno 

v instalačních šachtách. Po zhotovení střešního pláště se sestaví vzduchotechnické 

jednotky, s blížícím koncem stavby budou osazeny koncové prvky a bude proveden 

zkušební provoz vzduchotechniky.  

2.9.23.2 Zdravotechnická instalace 

Potrubí pro pitnou vodu je provedeno z potrubí PPR a bude realizováno v podlaze 

a v dutinách vápenopískových tvárnic. Před uložením anhydritového potěru bude veškeré 

potrubí natlakováno. Potrubí bude zvlášť pro teplou a studenou vodu. Pro zařizovací 

předměty bude přívod realizován ve stěně, popř. v přizdívce. Před realizací omítek bude 

veškeré potrubí podrobeno tlakovou zkouškou. Veškeré zařizovací předměty se budou 

osazovat až po realizaci omítek. Systém provádění zdravotně technické instalace bude 

proudový směrem nahoru.  

2.9.23.3 Vytápění  

Zdroj vytápění bude pro bytový dům odebírán z výměníkové stanice, kde systémem 

potrubí se rozvede do místností. Veškeré vytápění místností je řešeno systémem otopných 

těles umístěných pod okny. Otopná tělesa v obytných místnostech jsou navržena ze 

stupínkových konvektorů. Potrubí pro vytápění je vedeno v podlaze, svislé potrubí je pak 

vedeno v instalačních šachtách. Vytápění bude navazovat na zdravotně technickou 

instalaci v daném patře a bude také zhotoveno proudovou metodou směrem nahoru. 

Veškerá otopná tělesa budou osazena před předáním stavby tak, aby se stihly topné 

zkoušky včetně případných oprav.  

2.9.23.4 Elektroinstalace 

  Elektroinstalace bude vedena ve flexibilních trubkách zabudovaných před 

betonáží svislých konstrukcí. Rozvody elektroinstalace budou napojeny v rozvodných sítí 

umístěných v každém patře. Elektroinstalace, resp. vedení silnoproudých kabelů bude 

možná až po dokončení střešního pláště. V nenosných mezibytovích stěnách bude 

kabeláž vedena v dutinách vápenopískových tvárnic. Veškeré kompletace jako je osazení 

osvětlení vč. zkoušek nasvětlení, osazení vypínačů, zásuvek bude realizováno před 

koncem stavby tak, aby se stihl daný termín stavby a aby nedošlo k poškození 

silnoproudých zařízení. 

2.10 BOZP 

Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 

Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.  
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2.10.1.1 Nařízení vlády č 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

2.10.1.1.1 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 

a používání strojů a nářadí na staveništi 

• Požadavky na zajištění staveniště 

• Zařízení pro rozvod energie 

• Požadavky na pracoviště na staveništi  

• Obecné požadavky na obsluhu strojů 

• Stroje pro zemní práce 

• Míchačky 

• Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

• Čerpadla směsi a strojní omítačky 

• Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

• Vibrátory 

• Stavební elektrické vrátky 

• Stavební výtahy 

2.10.1.1.2 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

• Skladování a manipulace s materiálem 

• Příprava před zahájením zemních prací 

• Zajištění výkopových prací 

• Provádění výkopových prací 

• Zajištění stability stěn výkopů 

• Svahování výkopů 

• Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

• Betonářské práce a práce související 

• Bednění 

• Přeprava a ukládání betonové směsi 

• Odbedňování 

• Práce železářské 

• Zednické práce 

• Montážní práce 

• [98] 

2.10.1.2 Nařízení vlády č 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky 

• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

• Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

• Používání žebříků 

• Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

• Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

•  Práce na střeše 

• Dočasné stavební konstrukce 

• Shazování předmětů a materiálu 

• Přerušení práce ve výškách 

[97] 

2.10.1.3 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy  

2.11 Ochrana životního prostředí  

2.11.1 Přehled odpadů 

Vznik odpadu ze stavební výroby se očekává zejména z těchto činností: 

• při provádění zemních prací, zejména vykopávek (odstranění přebytečné 

zeminy) - řešeno v následující kapitole 

• při realizaci stavebních procesů (úlomky ze zdících materiálů, odřezky dřeva, 

ocelové výztuže, obkladů, dlažeb, podlahovin, zbytky betonové směsi apod.) 

• poškozením výrobků a dílců (při jejich dopravě, skladování a manipulaci s nimi) 

• neupotřebitelné zbytky materiálů, dílců a konstrukcí 

2.11.2 Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 

dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy 

v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo 

k jejich splavování. 

Veškeré práce prováděné s vegetací budou časově optimalizovány tak, aby 

přirozený vývoj veškerého rostlinstva byl co nejméně narušen. Veškeré činnosti 

zasahující do vegetace rostlin budou prováděny odborně způsobilou firmou, která má 

dostatečnou kvalifikaci pro práci s rostlinami.  

Plochy zeleně, které bude dodavatelská firma využívat pro stavební účely, budou 

dodavatelem po skončení výstavby rekultivovány. 

2.11.3 Katalog odpadů 

Kód odpadu Kategorie 

odpadu 

Popis Nakládání s odpadem 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 01 02 O Cihly Recyklace 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky Recyklace 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramiky neuvedené pod číslem 17 01 06 

Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Spalovna energické 

využití 

17 02 02 O Sklo Skládka 

17 02 03 O Plasty Spalovna energické 

využití 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Skládka pro 

nebezpečný odpad 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 04 07 O Směsné kovy Recyklace 
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17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami 

Skládka pro 

nebezpečný odpad 

17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Skládka zeminy 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03 

Skládka zeminy 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 

a 17 06 03 

Skládka 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 

Skládka 

17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadu) 

obsahující nebezpečné látky 

Skládka pro 

nebezpečný odpad 

17 09 04 O směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Recyklace 

15 01 01 O Papírový obal Sběrna papíru 

15 01 02 O Plastový obal Skládka 

15 01 03 O Dřevěný obal Spalovna 

15 01 06 O Směsný obal Spalovna 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Komunální skládka 

20 03 03 O Uliční smetky Skládka 

Tab. 2-14 Tabulka odpadů [100] 
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3 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

3.1 Základní informace o stavbě   

Název stavby: Ponavia Park 

Místo stavby: Brno-Královo Pole, místo vymezení na rohu ul. Střední a ul. U Červeného 

mlýna 

Katastrální území: Brno-Královo Pole 

Charakter stavby: Novostavba; stavební úpravy 

Řešená část: Novostavba bytového domu  

Dotčené parcely:577/1; 577/3; 585/30 

3.2 Koordinační situace stavby 

Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras je vypracována v příloze P1 

3.3 Dopravní vztahy na staveništi 

Vjezd a výjezd na staveniště je na jižní straně staveniště na komunikaci na ulici 

Střední. V blízkosti staveniště bude řešeno dopravně inženýrské opatření, které se 

projedná na Magistrátě města Brna, odboru dopravy, který vydá souhlas. Veškerá doprava 

bude jezdit po trase: stavba - ul. Střední - ul. Dělostřelecká - ul. Sportovní.  

V okolí staveniště se budou nacházet tyto dopravní značky: 

• 50 metrů před staveništním vjezdem bude umístěna značka: „Pozor, výjezd 

vozidel ze stavby!“ 

• Před výjezdem bude dovolená rychlost upravena značkou: „Maximální 

povolená rychlost 30 km/h“. 

• Při výjezdu ze staveniště bude umístěna značka: „Stop, dej přednost v jízdě“ 

• Před staveništěm bude dopravní značka: „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou 

tabulkou „Mimo vozidel stavby“. 

3.4 Legislativní náležitosti při přepravě  

Veškerá doprava na staveniště se musí řídit platným vyhláškami. Při realizaci 

obytného domu se bude nejvíce frekventována vyhláška č. 209/2018Sb., o hmotnostech, 

rozměrech a spojitelnosti vozidel a vyhláška Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb. kterou 

se provádí zákon o pozemních komunikacích. Tyto vyhlášky upravují, za jakých 

podmínek se mohou dopravní prostředky pohybovat na pozemních komunikacích. 

Limitní parametry dané vyhláškou: 

- největší povolení šířka vozidla (vozidla kategorie M,N,O,R,T,C): 2,55 m 

- největší povolená výška vozidla 4,08 m 

- největší dovolená délka motorového vozidla s návěsem: 16,5 m 

- největší povolená hmotnost silničních vozidel jízdní soupravy: 48 t 
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Z důvodu převýšení těchto limitů, zejména při dopravě vrtné soupravy a dopravy 

jeřábu, se musí žádat o povolení nadměrné přepravy. 

Žádat se bude: 

• obecní úřad- pokud se jedná o dopravu na místních komunikacích  

• krajský úřad- pokud se jedná o dopravu na silnicích I., II. a III. třídy  

• Ministerstvo dopravy - pokud se jedná o dopravu na dálnicích. 

 

 Tento úkon je hrazen poplatkem, který je dán v zákoně č. 634/2004 Sb., 

o poplatcích v následujících sazbách: 

ve vnitrostátní dopravě: 

Položka 35 

1. přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry - 1200 Kč 

2. přesahuje-li největší povolenou hmotnost do 60 t včetně - 2500 Kč 

3. přesahuje-li největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení 

opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t - 6000 Kč 

3.5 Požadavek správce komunikací  

Společnost Brněnské komunikace, a.s. požaduje: 

1. Trasa na staveniště musí vést po ulicích Střední – Dělostřelecká – Sportovní 

2. Doprava s tonáží vyšší jak 6,5 t musí být předem projednána 

3. V průběhu prací nesmí docházet ke znečištění vozovky; v případě 

znečištění bude tato vozovka bez vyzvání uklizena 

4. V případě uzavírky komunikace musí být tato uzavírka projednána s Policií 

ČR a MMB, OD. 

3.6 Doprovod během přepravy 

Doprava nepřekročující tyto parametry nemusí mít doprovodné vozidlo: 

• šířka do 3,2 m  

• výška do 4,5 m  

• délka do 22 m  

• celková hmotnost do 50 t 

 

Doprava vyžadující jedno doprovodné vozidlo nesmí překročit tyto parametry:  

• šířka do 4,0 m 

• délka do 26 m 

• celková hmotnost do 60 t 

 

Doprava vyžadující dvě doprovodná vozidla nesmí překročit tyto parametry: 

• šířka do 5,0 m 

• délka do 45 m 
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Obr. 3-1 Doprovodné vozidlo [20] 

• celková hmotnost do 100 t 

 

Přepravu vrtné soupravy Soilmec SR-60 EVO, kterou poveze tahač Scania s podvalníkem 

GOLDHOFER STZ-L o celkové hmotnosti 93 t, budou doprovázet dvě doprovodná 

vozidla. 

3.7 Požadavky na doprovodné vozidlo  

Doprovodná vozidla mají za úkol upozornit ostatní účastníky silničního provozu na 

přepravu nadměrného nákladu. Počet doprovodných vozidle je stanovený dle 

předchozího bodu. Doprovodné vozidlo musí být označené diagonálními pruhy o 

velikosti min. 0,5 m2, alternativně lze doprovodný automobil označit pruhy červenými a 

bílými pod úhlem 45 ° širokými 100-120 mm. Obě strany doprovodného vozidla musí 

obsahovat značení ve tvaru šipky, která bude směřovat na přední stranu vozidla. 

Výstražné vozidlo musí mít alespoň dvě oranžově blikající výstražní světla. Doprovodné 

vozidlo bude vybaveno vysílačkou, se kterou budou komunikovat řidiči navzájem. 
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3.8 Odběrná místa  

Kalcit s.r.o.     Skládka zeminy 

Dufonev a.s.     Betonový recyklát 

Firesta a.s.     Stroje pro vrtání pilot 

Terrabau s.r.o.     Stroje pro zemní práci 

JVS s.r.o.     Stacionární jeřáby 

AUTOJEŘÁBY DEMOLICE s.r.o.  Autojeřáb 

Prefa Brno a.s.     Prefabrikované prvky 

Kalksandstein CZ s.r.o.    Vápenopískové tvárnice 

Česká Doka bednicí technika spol. s r.o Prvky systémového bednění  

Armospol CZ s.r.o.    Ohýbaná výztuž 

TBG Betonmix a.s.    Čerstvý beton, doprava autočerpadla 

SCASERV a.s.     Prvky lešení 

Stavospol, s.r.o.     Stavebniny  
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Obr. 3-2 Trasa odvozu zeminy ze stavby na skládku [3] 

3.9 Dopravní trasy 

3.9.1 Odvoz zeminy na skládku 

Vykopaná zemina, která nebude skladována na mezideponii, se odveze na skládku 

společnosti Kalcit s.r.o., která sídlí na ulici Jedovnická v Městské části Brno-Líšeň. 

Veškerá vykopaná zemina bude bez dalšího jiného odpadu. Odvoz zeminy na skládku 

bude realizován tahačem Scania a sklápěcím návěsem. Skládka je vzdálená od místa 

realizace 11 km a předpokládá se, že ujetí trasy potrvá 50 minut i s vykládkou a cestou 

zpět na staveniště.  

 

Firma:    Kalcit s.r.o. - Lom Líšeň 

Telefon:   +420 606 203 855 

Otevírací doba:  Po - Čt:   6:00 - 18:00 

Pá:           6:00 - 17:00 

Ulice:    Jedovnická 1896/16 

PSČ:   636 00 

IČO:   26245311 

E-mail:   josefmusil@kalcit.cz 

Web:    www.kalcit.cz 

Délka trasy:  11km/22 min 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+420%20606%20203%20855
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Obr. 3-3 Trasa dovozu betonového recyklátu na stavbu [3] 

3.9.2 Doprava betonového recyklátu na staveniště 

Doprava betonového recyklátu bude zajištěna před realizací staveništních 

komunikací. Dopravovat betonový recyklát se bude za pomocí tahače Scania a sklápěcího 

návěsu. Společnost DUFONEV R.C., a.s má deponii v Městské části Brno-Černovice na 

ulici Vinohradská. Veškerý betonový recyklát se bude odebírat od této společnosti.  

 

Firma:   DUFONEV R.C., a.s 

Telefon:   +420 775 887 390 

Otevírací doba:  Po - Pá:   6:30 – 15:30 

Ulice:    Vinohradská 63 

PSČ:   618 00 

IČO:   25850032 

E-mail:   zidek@dufonev.cz 

Web:    www.dufonev.cz 

Délka trasy:  10km/20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+420%20606%20203%20855
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Obr. 3-4 Trasa dopravy vrtné soupravy na stavbu [3] 

3.9.3 Doprava vrtné soupravy na staveniště 

Vrtné soupravy se budou na staveniště přivážet za pomocí tahače Scania a 

rovinného návěsu GOLDHOFER STZ-L 5-59/80 A F2. Vrtné soupravy budou přiváženy 

ze skladu společnosti Firesta a.s., která vlastní vrtnou soupravu jak pro mikropiloty, tak 

vrtnou soupravu pro velkoprofilové piloty. Sklad této společnosti sídlí v Modřicích na 

ulici Brněnská. Doprava vrtné soupravy bude probíhat v nočních hodinách a při této 

přepravě budou k dispozici doprovodná vozidla. Přeprava musí vést po trase: ul. 

Vídeňská – dálnice D1 - ul. Bítešská – ul. Žabovřeská – ul. Sportovní – ul. Střední. 

 

Firma:   Firesta a.s. 

Telefon:   +420 602 591 695 

Otevírací doba:  Po - Pá:   6:00 – 16:00 

Ulice:    Brněnská 681 

PSČ:   618 00 

IČO:   25317628 

E-mail:   mikel@firesta.cz 

Web:    www.firesta.cz 

Délka trasy:  7km/13 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+420547357050
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Obr. 3-5 Trasa dopravy mechanizace pro zemní práce na stavbu [3] 

3.9.4 Doprava strojů pro zemní práce 

Zemní práce bude zajišťovat mechanizace společnosti TERRABAU, s.r.o. Od této 

společnosti bude zapůjčeno kolové rýpadlo a veškeré tahače s návěsy pro odvoz zeminy. 

Kolové rýpadlo bylo zvoleno z důvodu soběstačné dopravy, proto nemusí být využita 

další technika pro jeho přepravu. Společnost sídlí a má sklad na ulici Vodařská v Městské 

části Brno-Horní Heršpice. 

 

Firma:   TERRABAU, s.r.o. 

Telefon:   +420 775 721 303 

Otevírací doba:  Po – ČT 6:00 – 16:00 

Pá:   6:00 – 15:00 

Ulice:    Vodařská 7 

PSČ:   619 00 

IČO:   26244411 

E-mail:   terrabau@terrabau.cz 

Web:    www.terrabau.cz 

Délka trasy:  5,9km/11 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

3.9.5 Doprava jeřábů 

Dva navržené stacionární jeřáby budou dopravovány ze společnosti JVS, s.r.o. Tato 

společnost sídlí v Otrokovicích, kde také mají sklad jeřábů. Jeřáb Liebherr 81 K je 

samoskládací, kdy tento jeřáb bude převážen ve složeném stavu na podvalníku, který je 

součástí tohoto jeřábu. Druhý jeřáb Terex CTT 141-6 TS bude rozložený na segmenty a 

převážený pomocí tahače Scania rovinného návěsu Goldhofer SPZ-DL 3 AA, který bude 

teleskopicky roztáhnutý, aby se vešlo na návěs co nejvíce segmentů jeřábu. Délka 

jednoho segmentu je 5,6 m. 

 

Firma:   Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. 

Telefon:   +420 733 122 013 

Otevírací doba:  Po – Pá 7:00 – 15:00 

Ulice:    U Letiště 1936 

PSČ:   765 02 

IČO:   46344616 

E-mail:   morava@jvsjeraby.cz 

Web:    www.jvsjeraby.cz 

Délka trasy:  92,3km/56 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3-6 Trasa dopravy jeřábů na stavbu [3] 
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Obr. 3-7 Trasa dopravy autojeřábu na staveniště na stavbu [3] 

3.9.6 Doprava mobilního jeřábu 

Mobilní jeřáb bude na staveništi pouze pro montáž věžového jeřábu. Jeřábnické 

služby bude poskytovat firma TOMÁŠ NOVOTNÝ–AUTOJEŘÁBY DEMOLICE s.r.o. 

Jeřáb Liebheer 1200 má podvozek kolový, proto bude na staveniště dopraven po vlastní 

ose. Protizávaží bude dovezeno na rovinném návěsu. Jeřáb pojede ze skladu společnosti, 

která sídlí na ulici Krasová v Městské části Brno-Maloměřice. 

 

Firma:   TOMÁŠ NOVOTNÝ–AUTOJEŘÁBY DEMOLICE s.r.o. 

Telefon:   +420 608 777 769 

Otevírací doba:  Po – Pá 6:00 – 18:00 

Ulice:    Krasová 22  

PSČ:   614 00 

IČO:   03774058 

E-mail:   novotny@tomasnovotny.eu 

Web:    http://www.jeraby-autojeraby.cz/ 

Délka trasy:  6,4 km/ 9 min 
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3.9.7 Doprava železobetonových prefabrikovaných prvků 

Veškeré železobetonové prefabrikáty budou dováženy ze společnosti Prefa Brno 

a.s. ze závodu v Kuřimi, ulice Blanenská. Převáženy budou prefabrikované schodiště a 

prefabrikované římsy. Doprava bude za pomocí tahače Scania s rovinným návěsem 

Goldhofer SPZ-DL 3 AA.  

 

Firma:   Prefa Brno a.s, závod Kuřim 

Telefon:   +420 541 422 105 

Otevírací doba:  Po – Pá 6:00 – 18:00 

Ulice:    Blanenská 1190  

PSČ:   664 34 

IČO:   46901078 

E-mail:   kurim@prefa.cz 

Web:    www.prefa.cz 

Délka trasy:  13,3 km/ 12 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3-8 Trasa dopravy ŽB prefabrikovaných prvků na stavbu [3] 
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Obr. 3-9 Doprava vápenopískových tvárnic Kalksandstein na stavbu [3] 

3.9.8 Doprava vápenopískových tvárnic Kalksandstein  

Veškeré zdivo z vápenopískových tvárnic bude dováženo z Německa z oblasti 

Norimberku. V České republice má společnost pouze obchodní oddělení, veškeré 

výrobky jsou dovážené právě z Německa. Materiál na stavbu bude dopravován pomocí 

tahače Scania a zaplachtovaného návěsu Krone profi liner. Veškerá vykládka materiálu 

na staveništi bude zajištěna pomocí již postaveného stacionárního jeřábu. 

 

Firma:   Kalksandstein CZ 

Telefon:   +420 774 262 967 

Otevírací doba:  Po – Pá 6:00 – 18:00 

Ulice:    Schwaig b. Nürnberg, Günthersbühles Strasse 10  

PSČ:   D-90571  

IČO:   46901078 

E-mail:   svoboda@kalksandstein.cz 

Web:    www.kalksandstein.cz 

Délka trasy:  510 km/ 4h30min 
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Obr. 3-10 Trasa dopravy prvků bednění na stavbu [3] 

3.9.9 Doprava prvků bednění 

Veškeré bednicí prvky budou zapůjčené od společnosti Česká Doka bednicí 

technika spol. s r.o., která má sklad na ulici Kšírova v Městské části Brno-Horní Heršpice. 

Bednění bude na stavbu převáženo vozidlem MAN TGA 35.400. Toto nákladní vozidlo 

s podvalníkem bude opatřeno bočnicemi proti vypadnutí bednicích prvků při dopravě. 

Veškerá vykládka jednotlivých bednicích prvků pak bude provedena za pomocí jeřábu. 

Pro lepší dopravu byla zvolena trasa po dálnici D1 a silnici I/42.  

 

Firma:   Česká Doka bednicí technika spol. s r.o 

Telefon:   +420 543 424 721  

Otevírací doba:  Po – Pá 6:30 – 17:00 

Ulice:    Kšírova 638/265 

PSČ:   619 00 

IČO:   49616471 

E-mail:   Brno@doka.com 

Web:    www.doka.com 

Délka trasy:  8 km/ 13 min 
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Obr. 3-11 Trasa dopravy zohýbané výztuže na stavbu [3] 

3.9.10 Doprava výztuže 

Veškerá výztuž dodávaná na stavbu bude ze společnosti ARMOSPOL CZ s.r.o. 

sídlící na ulici Myslínova. Výztuž dopravovaná na stavbu bude zohýbaná. Výztuž se bude 

převážet za pomocí nákladního automobilu MAN TGA 35.400 s podvalníkem opatřeným 

bočnicemi. Veškerá vykládka na staveništi pak bude provedena za pomocí stacionárního 

jeřábu.  

 

Firma:   ARMOSPOL CZ s.r.o. 

Telefon:   +420 541 247 410 

Otevírací doba:  Po – Pá 6:30 – 16:30 

Ulice:    Mlýnská 326/13 

Provozovna:  Myslínova 1377 

PSČ:   602 00 

IČO:   26903431 

E-mail:   firma@armospol.cz 

Web:    www.armospol.cz 

Délka trasy:  4 km/ 7 min 
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3.9.11 Doprava čerstvého betonu a autočerpadla  

Ze společnosti TBG Betonmix a.s. z betonárny sídlící v Městské části Brno-

Královo Pole bude odebírán čerstvý beton pro hrubou stavbu. Tato betonárna zajistí 

autočerpadlo pro betonování hrubé stavby. Čerstvý beton bude dopravován 

v autodomíchávačích o objemu 7 a 9 m3. Při betonování svislých konstrukcí bude beton 

z autodomíchávače ukládán do bádie, při betonování vodorovných konstrukcí bude beton 

z autodomíchávače ukládán do autočerpadla.  

 

Firma:   TBG Betonmix a.s. 

Telefon:   +420 724 006 299 

Provozní doba:  Po – Pá 6: – 16:00 

Ulice:    Jihlavská 709/51 

Provozovna:  Křižíkova 68e 

PSČ:   612 00 

IČO:   48530794 

E-mail:   kralovopole@tbgbetonmix.cz 

Web:    http://www.transportbeton.cz/ 

Délka trasy:  2,9 km/ 5 min 

 

 

Obr. 3-12 Trasa dopravy čerstvého betonu a autočerpadla na stavbu [3] 
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Obr. 3-13 Trasa dopravy lešení na stavbu [3] 

3.9.12 Doprava prvků lešení 

Veškeré interiérové nebo exteriérové lešení bude pronajaté od společnosti Scaserv 

a.s., která má sklad na ulici Jahodová v Městské části Brno-Tuřany. Lešení exteriérové se 

bude převážet nákladním automobilem MAN TGA 35.400 s podvalníkem opatřeným 

bočnicemi, které bude přesouváno na staveništi pomocí jeřábu. Interiérové lešení bude 

převáženo nákladním automobilem MAN TGL 12.180 popř. užitkovým automobilem 

Renault trafic.  

 

Firma:   SCASERV a.s. 

Telefon:   +420 548 212 997 

Provozní doba:  Po – Pá 6: – 16:00 

Adresa:    Jahodová 31 

PSČ:   620 00 

IČO:   29395895 

E-mail:   brno@scaserv.cz 

Web:    www.scaserv.cz 

Délka trasy:  7,6 km/ 15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+420%20548%20212%20997
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Obr. 3-14 Trasa drobného materiálu ze stavebnin na stavbu [3] 

3.9.13 Doprava materiálu ze stavebnin 

Veškeré keramické zdivo, zdící materiál a spotřební materiál bude odebírán ze 

stavebnin STAVOSPOL, s.r.o., které sídlí na stejné ulice jako je realizovaná stavba. 

Veškerý drobný materiál budou pracovníci odnášet na staveniště, v případě větší 

objednávky bude materiál odvážen nákladním automobilem MAN TGL 12.180, popř. 

užitkovým automobilem Renault trafic.  

 

Firma:   STAVOSPOL, s.r.o.. 

Telefon:   +420 602 758 647 

Provozní doba:  Po – Pá 7: – 16:00 

    So:7-11:00 

Adresa:    Staňkova 383/41 

PSČ:   612 00 

IČO:   15545521 

E-mail:   abolha@stavospol.cz 

Web:    http://www.stavospol.cz 

Délka trasy:  0,25 km/ 1 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tel:+420602758647


97 

 

3.10 Posouzení kritických míst na trase 

Na navržených dopravních trasách se vyskytují místa k posouzení, zda navrhovaná trasa a navrhovaná doprava vyhoví možným kolizním 

bodům, které jsou níže posouzeny. Z důvodu nadměrné přepravy, zejména u vrtné soupravy, je možné, že příslušný úřad, který bude požadavek 

řešit, může zvolit jinou dopravní trasu. 

 

Ozn. Místo Mechanizace Převážený náklad 
Délka 
mechanizace 

Poloměr 
otáčení 
mechanizace[m] 

Poloměr 
křižovatky 
[m] 

Posouzení 

 
Obr. 

Kritický 
bod 1 

Křižovatka 
ulice Střední a 
Dělostřelecká 

Autojeřáb Liebheer LTM 1200 - 15,81 15,3 

21 

Vyhoví  
 
 
 
 
 
 
3-15 

Kolové rýpadlo CAT M315F - 8,15 8,6 Vyhoví 

Tahač Scania se sklápěcím návěsem 
Panav Zemina 18,01 14 Vyhoví 

Tahač Scania s návěsem Krone Profi 
Liner 

Vápenopískové 
tvárnice 12,55 11,9 Vyhoví 

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ Vrtná souprava 19,51 17 Vyhoví 

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ Prefa. prvky, Jeřáb 20,15 17 Vyhoví 

Autočerpadlo Schwing S 55 SX - 12,3 15 Vyhoví 

Autodomíchávač AM7 LL Čerstvý beton 5,9 8,5 Vyhoví 

Man TGA 35.400  Výztuž, zdivo 9,4 8,6 Vyhoví 

Kritický 
bod 2 

Křižovatka 
ulice 

Dělostřelecká a 
Sportovní  

Autojeřáb Liebheer LTM 1200 - 15,81 15,3 

21 

Vyhoví  

Kolové rýpadlo CAT M315F - 8,15 8,6 Vyhoví 

Tahač Scania se sklápěcím návěsem 
Panav Zemina 18,01 14 Vyhoví 
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Tahač Scania s návěsem Krone Profi 
Liner 

Vápenopískové 
tvárnice 12,55 11,9 Vyhoví 

3-15 

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ Vrtná souprava 19,51 17 Vyhoví 

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ Prefa. prvky, Jeřáb 20,15 17 Vyhoví 

Autočerpadlo Schwing S 55 SX - 12,3 15 Vyhoví 

Autodomíchávač AM7 LL Čerstvý beton 5,9 8,5 Vyhoví 

Man TGA 35.400  Výztuž, zdivo 9,4 8,6 Vyhoví 

Kritický 
bod 3 

Kruhový 
objezd ulice 

Sportovní 

Tahač Scania s návěsem Krone Profi 
Liner 

Vápenopískové 
tvárnice 12,55 11,9 

27 

Vyhoví 
 
 
3-16 Tahač Scania s podvalníkem 

Goldhofer STZ Jeřáb 20,15 17 Vyhoví 

Autočerpadlo Schwing S 55 SX - 12,3 15 Vyhoví 

Autodomíchávač AM7 LL Čerstvý beton 5,9 8,5 Vyhoví 

Kritický 
bod 4 

Nájezd na 
kruhový objezd 
ulice Sportovní 

Tahač Scania s návěsem Krone Profi 
Liner 

Vápenopískové 
tvárnice 12,55 11,9 

27 

Vyhoví 
 
 
 
3-16 

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ Jeřáb 20,15 17 Vyhoví 

Autočerpadlo Schwing S 55 SX - 12,3 15 Vyhoví 

Autodomíchávač AM7 LL Čerstvý beton 5,9 8,5 Vyhoví 

Kritický 
bod 5 

Kruhový 
objezd 

Porgesova na 
ul. Sportovní 

Tahač Scania s návěsem Krone Profi 
Liner 

Vápenopískové 
tvárnice 12,55 11,9 

17 

Vyhoví 
 
 
 
3-17 

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ Jeřáb 20,15 17 Vyhoví 

Autočerpadlo Schwing S 55 SX - 12,3 15 Vyhoví 

Autodomíchávač AM7 LL Čerstvý beton 5,9 8,5 Vyhoví 
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Kritický 
bod 6 

Křižovatka 
ulice Blanenská 

a silnice I/43 

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ 

Prefa. Prvky 20,15 17 36 Vyhoví 

 
3-18 

Kritický 
bod 7 

Křižovatka ul. 
U letiště a ul. 
Objízdná  

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ 

Prefa. prvky, Jeřáb 20,15 17 20 Vyhoví 

 
3-19 

Kritický 
bod 8 

Nájezd na 
dálnici D55 z 
ulice Zlínská 

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ 

Prefa. prvky, Jeřáb 20,15 17 24 Vyhoví 

 
3-20 

Kritický 
bod 9 

Nájezd na 
dálnici D1 z 
ulice Vídeňská 

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ 

Vrtná souprava 19,51 17 48 Vyhoví 

 
3-21 

Kritický 
bod 10 

Sjezd ze silnice 
I/42 na ul. 
Sportovní  

Tahač Scania s podvalníkem 
Goldhofer STZ 

Vrtná souprava 19,51 17 34 Vyhoví 

 
3-22 

Tab. 3-1 Tabulka posuzující kritické místa v poloměrech zatáčení na trase dopravy materiálů a strojů 
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Ozn. Místo Mechanizace Převážený náklad 
Výška 
mechanizace 
s nákladem 

Podjezdná 
výška 

Posouzení 

 
 
Obr. 

Kritický 
bod 11 

Most na silnici 
I/42 ul. 

Svatoplukova 

Tahač Scania se sklápěcím návěsem Panav Zemina 3,54 3,7 Vyhoví  
3-23 

Tahač Scania s podvalníkem Goldhofer STZ Jeřáb 3,9 4,5 Vyhoví 

Kritický 
bod 12 

Husovický tunel 
- silnice I/42 

Tahač Scania se sklápěcím návěsem Panav Zemina 3,54 4,8 Vyhoví  
3-24 Tahač Scania s podvalníkem Goldhofer STZ Jeřáb 3,9 4,8 Vyhoví 

Autojeřáb Liebheer LTM 1200 - 3,71 4,8 Vyhoví 

Kritický 
bod 13 

Královopolský 
tunel - silnice 

I/42 

Tahač Scania s podvalníkem Goldhofer STZ Vrtná souprava 4,5 4,5 Vyhoví  
3-25 

Tahač Scania s návěsem Krone Profi Liner 
Vápenopískové 
tvárnice 4 4,5 Vyhoví 

Kritický 
bod 14 

Písárecký tunel 
- silnice I/23 

Tahač Scania s podvalníkem Goldhofer STZ Vrtná souprava 4,5 4,8 Vyhoví  
3-26 

Tahač Scania s návěsem Krone Profi Liner 
Vápenopískové 
tvárnice 4 4,8 Vyhoví 

Tab. 3-2 Kritický místa podjezdů na trase dopravy materiálů a strojů
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Obr. 3-15 Posuzované body 1,2 na dopravní trase[4] 

Obr. 3-16 Posuzované body 3,4 na dopravní trase[4] 

3.10.1 Kritické bod 1,2 

Tyto body se nachází na ulici Střední a Dělostřelecká. Po této trase bude jezdit veškerá 

těžká mechanizace, směrové oblouky jsou o poloměru 21 m a vyhoví na navrhovanou 

mechanizaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2 Kritické body 3,4 

Tyto kritické body se nacházejí na nájezdu kruhového objezdu na ulici Sportovní, 

největším nákladem zde bude převážený jeřáb, který bude rozložený na segmenty. Tyto 

segmenty budou transportovány tahačem Scania s rovinným návěsem Goldhofer, návrh trasy 

vyhoví v těchto kritických bodech. 
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Obr. 3-17 Posuzovaný bod 5 na dopravní trase[4] 

Obr. 3-18 Posuzovaný bod 6 na dopravní trase[4] 

3.10.3 Kritický bod 5 

Kritický bod 5 navazuje na body 3,4, kde taktéž pojede jako největší náklad rozložený 

jeřáb na segmenty, navrhovaná trasa vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4 Kritický bod 6 

V tomto bodě bude projíždět tahač Scania s rovinným návěsem Goldhofer, který bude 

převážet prefabrikovaná schodišťová ramena a prefabrikované římsy. V tomto bodě se 

nepředpokládá problém pro projetí navrhované mechanizace, poloměr tohoto nájezdu vyhoví 

pro projetí tahače s nákladem.  
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Obr. 3-19 Posuzovaný bod 7 na dopravní trase 

3.10.5 Kritický bod 7 

Tento bod se nachází při dopravě jeřábu na staveniště na křižovatce ulic U letiště a 

Objízdná v Otrokovicích. Zde také bude projíždět tahač Scania s rovinným návěsem Goldhofer. 

Poloměr této zatáčky vyhoví na průjezd navrhované mechanizace.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.6 Kritický bod 8 

Tento bod se nachází na nájezdu na dálnici D55 z ulice Zlínská, kde pojede stejná 

mechanizace zmíněná v předchozím bodě. Navrhovaná trasa vyhoví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-20 Posuzovaný bod 8 na dopravní trase [4] 
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Obr. 3-21 Posuzovaný bod 9 na dopravní trase [4] 

Obr. 3-22 Posuzovaný bod 10 na dopravní trase [4] 

3.10.7 Kritický bod 9 

Tento bod leží na trase pro přepravu vrtné soupravy, konkrétně je to nájezd na dálnici D1 

z ulice Vídeňská v Brně. Vrtná souprava se bude převážet tahačem Scania s podvalníkem 

Goldhofer STZ. Tento nájezd vyhoví na projetí navrhované mechanizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.8 Kritický bod 10 

Doprava navržená v předchozím bodě pojede po trase silnice I/42, kdy bude sjíždět z této 

silnice na ulici Sportovní. Tento kritický bod se nachází právě na tomto sjezdu, který vyhoví 

pro navrženou dopravu. 
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Obr. 3-23 Posuzovaný bod 11 na dopravní trase [4] 

Obr. 3-24 Posuzovaný bod 12 na dopravní trase [4] 

3.10.9 Kritický bod 11 

Tento kritický bod se týká výšky podjezdu pod mostem na silnici I/42 na ulici 

Svatoplukova. Pod tímto mostem pojede Tahač Scania s rovinným návěsem Goldhofer, který 

bude převážet segmenty jeřábu. Výška tahače s nákladem bude 3,9 m, proto je nutné, aby tahač 

projel bočním pruhem s vyšším výškovým profilem, který vyhoví pro tuto dopravu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.10 Kritický bod 12 

Tento bod se nachází na silnici I/42, kdy byla ověřována podjezdná výška v Husovickém 

tunelu. V tomto tunelu pojede jak zmiňovaná doprava v předchozím bodě, tak také autojeřáb, 

který bude na staveništi montovat stacionární jeřáb. Obě tyto dopravní mechanizace vyhoví na 

podjezdnou výšku v tomto tunelu. 
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Obr. 3-25 Posuzovaný bod 13 na dopravní trase [4] 

Obr. 3-26 Posuzovaný bod 14 na dopravní trase [4] 

3.10.11 Kritický bod 13,14 

Tyto body se nachází na silnici I/42 – Královopolský tunel (bod 13) a na silnici I/23 – 

Pisárecký tunel (bod 14), kde bude realizována doprava vrtné soupravy za pomocí Tahače 

Scania s podvalníkem Goldhofer STZ a doprava vápenopískových tvárnic za pomocí Tahač 

Scania s návěsem Krone Profi Liner. V těchto bodech se ověřovaly podjezdné výšky v obou 

tunelech, které dané přepravě vyhoví. 
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4 ČASOVÝ A FINAČNÍ PLÁN STAVBY-OBJEKTOVÝ 

Časový a finanční plán se skládá ze seznamu objektů a grafické části délky trvání. 

Podklady pro sestavení finančního plánu byly převzaty ze softwaru Build power S. Podklady 

vycházejí z údajů jednotné klasifikace stavebních objektů, do které byly zařazeny objekty, které 

jsou součástí celého areálu.  

Časový plán a finanční plán členěný na objekty se nachází v příloze P2a-Časový a 

finanční plán objektový 

Propočet tvořený v Build Poweru S je v příloze: P2b – Propočet stavby dle THU 
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5 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5.1 Informace o staveništi  

5.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Ponavia Park 

Místo stavby: Brno-Královo Pole, místo vymezení na rohu ul. Střední a ul. U Červeného mlýna 

Katastrální území: Brno-Královo Pole 

Charakter stavby: Novostavba; stavební úpravy 

Řešená část: Novostavba bytového domu  

Dotčené parcely:577/1; 577/3; 585/30 

5.1.2 Popis stavby 

Areál stavby se nachází na rohu ulice U Červeného mlýna a ulice Střední. Celý tento areál 

je novostavba, která navazuje na první výstavbu bytového domu. Areál je členěn do stavebních 

objektů, kdy hlavní stavební objekty jsou podzemní garáže, bytový dům B2, retail a řadové 

domky uvnitř areálu. V rámci areálu jsou řešeny zpevněné komunikace a sadové úpravy.   

5.1.3 Popis staveniště  

Staveniště se nachází na stavebních parcelách investora. Tyto stavební parcely budou 

využity v celé ploše pro zařízení staveniště dodavatele. Staveniště navazuje na předchozí etapu 

výstavby, z tohoto důvodu přístup na staveništi bude pomocí vstupní brány, která zde zůstala 

po první etapě. Staveniště je zapuštěné oproti okolnímu terénu, z tohoto důvodu je zde přítomné 

zábradlí, které se pro staveništní účely zvýší pomocí sloupků a plotového pletiva. Na západní 

straně staveniště je odděleno od okolních parcel stěnou bývalého objektu, která bude v průběhu 

prací zdemolována a po zdemolování bude v tomto místě zbudována opěrná stěna. Mezi 

procesem demolice stěny bývalého objektu a výstavbou opěrné stěny bude v tomto místě 

dočasné oplacení pomocí mobilního oplocení.   

 Pro účely staveništní komunikace bude částečně využit stávající povrch, který je 

z betonového krytu. Místa, kde není betonový kryt, budou zpevněna betonovým recyklátem. 

Vjezd na staveniště bude z ulice Střední.  

Na staveništi budou prostory pro skladování materiálu. Na zpevněných plochách budou 

skládky pro bednění, výztuž, zeminu a skládka pro zdící materiál. V uzavřených kontejnerech 

pak bude skladováno nářadí a drobný materiál včetně sypkých hmot. 

V prostoru staveniště pak bude zřízena administrativní část pro vedení stavby formou 

staveništních buněk. Dále zde budou buňky pro pracovníky a subdodavatele a také zde bude 

hygienické zázemí pro pracovníky.  

V průběhu stavby se bude zařízení staveniště měnit dle potřeb stavby. Tyto jednotlivé 

změny v průběhu etap budou znázorněny na výkresech uvedených v přílohách pod označením 

P3,P4a,P5. 
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5.1.4 Doprava 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude z ulice střední, kdy je již vybudován 

nájezd. Tento nájezd bude opatřen uzamykatelnou bránou. Pro drobný materiál a po realizaci 

garáže bude zbudována druhá brána z ulice U Červeného mlýna. Tato brána bude sloužit pro 

užitkové automobily, které povezou drobný materiál, který se bude dát složit u staveništního 

výtahu.  

Hlavní příjezdová a odjezdová trasa pro nákladní automobilovou dopravu bude z ulice 

Střední – Dělostřelecká - Sportovní, která se napojuje na silnici I/43, která je hlavní průjezdním 

tahem Brna.  

V blízkosti vjezdu bude doprava omezena přenosným svislým značením. Toto dopravní 

značení je pospané v kapitole č.3 Širší vztahy dopravních tras.  

Pro staveništní komunikaci bude využit stávající povrch, který je tvořen betonovým 

krytem. V místech, kde tento betonový kryt není, bude vykopaná a zpevněná komunikace 

betonovým recyklátem frakce 0-63 mm. Betonový recyklát bude uložen do dvou vrstev 

geotextilie 300 g/m2, z důvodu zpětného použití betonového recyklátu na další stavbu. Na 

staveništi je zbudováno pro nákladní automobily obratiště o poloměru 10 m tak, aby se 

usnadnila plynulá jízda bez omezení na veřejné komunikaci.  

V průběhu zemních prací se zřídí dočasný sjezd do stavební jámy na jižní straně, na 

západní straně staveniště se pak udělá výjezd ze stavební jámy. Tento sjezd bude vytvořen ze 

zemního tělesa a kryt bude opět vytvořen z betonového recyklátu uloženého do geotextilií. Dále 

bude upravena cesta pro mezideponii skládky zeminy, na kterou bude zhotoven nájezd 

z betonového recyklátu.  

U blízkosti výjezdu bude vytvořena čistící zóna, kdy znečištěná nákladní doprava bude 

před vjezdem na veřejnou komunikaci umyta, aby neznečišťovala veřejnou komunikaci. 

Obr. 5-1. Pohled na staveniště [4] 
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V případě znečištění veřejné komunikace bude na náklady dopravce tato komunikace vyčištěna 

pomocí zametadla v režii společnosti Bkom. Při betonování bytového domu se předpokládá, že 

pro betonování vodorovných stropních desek bude využit zábor veřejného prostranství o 

rozloze 90 m2 z důvodu rozložení autočerpadla a přijíždějících autodomíchávačů. Toto omezení 

bude řešeno dopravně inženýrským opatření, které projedná Policie České republiky a příslušná 

Městská část Brno-Královo Pole. 

Nejvyšší intenzita dopravy se dá očekávat v době výkopových prací, kde lze očekávat 

průměrnou intenzitu 30-35 nákladních vozidel denně. Poté bude nárazová intenzita v době 

betonování hrubé stavby.  

Před zahájením stavebních prací se provede pasportizace komunikace v blízkém okolí a 

po skončení stavby vzniklé škody způsobené stavbou budou opraveny. 

5.1.5 Odvodnění staveniště 

Jelikož se nachází hladina podzemní vody nad základovou spárou, bude hladina 

podzemní vody snížena pomocí vrtů v rohách výkopu, kde budou instalovány čerpadla, která 

budou odvádět vodu do kanalizace. Čerpadla se propojí pomocí hadice a budou svedena do 

stávající dešťové kanalizace, která na územní staveniště zůstala po demolici bývalého objektu.  

Staveništní komunikace bude vyspádována v zemní pláni v příčném sklunu a podél 

komunikace bude vsakovací rýha s drenáží, která vodu povede do provizorní vsakovací nádrži 

o hloubce 3 m, která bude vyplněna betonovým recyklátem frakce 0-63 mm.  

5.1.6 Sítě technické infrastruktury  

Přes staveniště neprobíhají žádné inženýrské sítě, které by byly stále v provozu dle 

vyjádření správců inženýrských sítí. Samotná stavba se bude připojovat na veřejné vodovodní 

sítě, které spravují Brněnské vodovody a kanalizace a.s., kdy se pro tuto společnost udělá pouze 

výkop a samotné napojení vč. dodání vodovodního potrubí provede správce. Silnoproudé 

vedení, které bude transformováno z vysokého napětí na nízké napětí v rámci místnosti v 1PP, 

vystrojení trafostanice provede správce sítě ČEZ a.s. Vytápění v domě je zajištěno 

horkovodem, kdy bude v 1PP zřízena místnost pro výměníkovou stanici, kterou budou 

zhotovovat Brněnské teplárny a.s. vč napojení na veřejnou síť. Napojení na veřejnou jednotnou 

kanalizaci bude z ulice Střední. Toto dopojení proběhne po realizaci retenční nádrže v 2PP. 

Před zahájením veškerých výkopových prací na inženýrských sítích budou svoláni 

správci sítí, aby vytyčili stávajících sítě a  nápojný bod sítí. 

Staveniště bude využívat zdroje vody a elektrické energie. Před vybudováním přípojky 

vody bude zdrojem vody pro využití ke staveništním účelům přísun vody ze sousedního 

objektu. Kulový kohout bude opatřen vodoměrem, jehož stav se bude zapisovat v pravidelných 

měsíčních intervalech. 

Zdroje elektrické energie budou využívány z dočasné trafostanice, která bude jednak 

zajišťovat přísun elektrické energie pro sousední bytový dům a jednak bude využívána pro 

účely staveniště. Po realizaci 1.PP prostoru garáží se dočasná trafostanice přesune do místnosti 

určené v 1.PP, kde se vystrojí od správců sítě, a veškeré zdroje elektrické energie pak budou 

využívány z této trafostanice.  

Voda z vrtů a stavební jámy bude odváděna do dešťové kanalizace, která na staveništi 

zůstala po bývalém průmyslovém areálu.   
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5.2 Zajištění zdrojů a energie  

Na staveništi se budou nacházet odběrná místa pro potřebu vody a energie. Pro odvod 

vody se nachází stávající jednotná kanalizace, která je napojená na veřejnou kanalizační stoku. 

Jednotlivá odběrná místa jsou zakreslena na výkresech zařízení staveniště. Veškeré staveništní 

sítě budou uložené v zemi do nezámrzné hloubky tak, aby se chránily před mechanickým 

poškozením nebo poškozením vlivem klimatických změn. 

5.2.1 Zdroje vody 

Potřeba vody bude pro staveniště a chod stavby nutná, proto přípojka vody se bude 

realizovat v co nejbližším termínu. Než bude realizována, bude přísun vody pro potřeby 

staveniště z vedlejší budovy B1 a pro zásoby vody v oblasti staveništních buněk se bude 

odebírat voda od sousedních stavebnin. Potřeba vody bude jednak na provozní účely, jako je 

hygienická potřeba, potřeba mytí automobilů před vjezdem na veřejnou komunikaci, a jednak 

pro potřeby pro správné dodržování technologický předpisů, zvláště při realizaci monolitických 

konstrukcí. 

Přípojka vody bude tedy provedena ze severní části z ulice U Červeného mlýna, kde bude 

vodovodní potrubí navrtáno na veřejnou vodovodní síť. Potrubí pro vodovodní přípojku bude 

z polyetylénu a bude dovedeno do vodoměrné šachty, kde dojde k regulaci tlaku. Z vodoměrné 

šachty bude voda dovedena do vodoměrné místnosti. Z této místnosti se pak rozvede voda dle 

potřeby staveniště. 

Při staveništním rozvodu vody se bude využívat trasa pro zásobování vodou pro rodinné 

domy, které jsou součástí areálu. Rozvod bude pouze prodloužen pro napojení vody do 

stavebních kontejnerů. Tato staveništní přípojka bude v zemi min. 1,0 m pod upraveným 

terénem. Staveništní přípojka bude obsahovat detekční drát. Potrubí bude z PE SDR 11 d 63, 

které bude uloženo do pískového lože a zásyp bude zhutněn. Pro administrativní část staveniště 

bude tato přípojka protažena až k hygienickým buňkám. 

5.2.2 Výpočet potřeby vody  

Stanovení potřeby vody pro staveniště pro provozní účely:  

 

𝑄𝑎 =
𝑆𝑣 .𝑘𝑛

𝑡 .3600
    [l/s]  

Stanovení potřeby vody pro staveniště pro hygienické účely 

 

Qb =
Pp.Ns.kn

t .3600
       [l/s] 

 

Qa,Qb …množství vody [l/s] 

Sv…spotřeba vody za den [l] 

kn…koeficient nerovnoměrného odběru (pro technologické provozy 1,5, pro hygienické 

potřeby 2,7) 

 

t…čas, po který je voda odebírána 

Pp…počet pracovníků 

Ns…norma spotřeby vody na osobu a den  
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5.2.2.1 Voda pro provozní účely 

Voda pro provozní účely bude používána na ošetřování betonových konstrukcí, dále pro 

mytí osobních i nákladních automobilů před vjezdem na veřejnou komunikaci a také pro 

oplachování pracovních pomůcek. S největším vytížením spotřeby vody je počítáno pro 

ošetřování betonových konstrukcí se současným mytím autodomíchávačů odjíždějící ze stavby.  

 

Činnost MJ Počet MJ 
Spotřeba 
na MJ Celkem koeficient 

Mytí autodomíchávačů  vozidlo 17 100 1 700 1,5 

Ošetřování betonu  m2 600,5 10 6 005 1,5 

Tab. 5-1 Spotřeba vody pro provozní účely 

        

 

Výpočet potřeby vody pro provozní účely 

 

Q =  
1 700 . 1,5 + 6 005. 1,5

8 . 3600
= 0,40l/s 

5.2.2.2 Voda pro hygienické účely 

Voda pro hygienické účely se bude využívat nejvíce po pracovní směně, kdy se 

předpokládá, že pracovníci budou využívat vodu pro osobní hygienu. Na staveništi se 

předpokládá, že největší počet pracovníků na stavbě bude v jeden moment maximálně 60 

pracovníků. 

 

Činnost Počet os. 
Spotřeba 
na MJ Celkem koeficient 

Sprcha 20 45 900 1,5 

Umývání se bez sprchy 40 30 1200 1,5 

Tab. 5-2 Spotřeba vody pro hygeinické účely 

 

Výpočet potřeby vody pro provozní účely 

 

Q =  
900 . 2,7 + 1200. 2,7

8 . 3600
= 0,20l/s 

5.2.2.3 Voda pro požární účely  

Staveništní přípojka vody nebude dimenzována na požární účely z důvodu existence 

požární nádrže a požárního hydrantu na sousedním objektu nákupního centra. Při vzniku požáru 

budou ve staveništní buňce přítomny hasicí přístroje. Rovněž místa při práci, kde hrozí vznik 

požáru, budou opatřena hasicími přístroji. 

5.2.3 Potřeba vody celkem 

𝐐𝐜𝐞𝐥 =  𝟎, 𝟒𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟎 = 𝟎, 𝟔𝟎 𝐥/𝐬 

Pro potřeby staveništní vody dostačuje světlost vodovodní přípojky DN 25. Ovšem 

z důvodu využití budoucí přípojky pro rodinné domy, která je DN 50, která odpovídá 

maximálnímu průtoku 2,5730 l/s, bude použit tento rozměr. Staveništní přípojka bude 

z materiálu PE SDR 11 d 63. 
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5.2.4 Zdroj elektrické energie  

Elektrická energie bude využívána na staveništi pro zařízení, která potřebují elektrickou 

energii, tedy především pro jeřáby. Staveništní přípojka bude využívat odběrné místo 

navrhované areálové přípojky. Z důvodu demontáže stávající trafostanice a montáže 

trafostanice uvnitř realizovaného objektu bude elektrická energie odebírána z dočasné 

trafostanice. Areálové rozvody budou vedené v zemi v chráničce. Po stavbě budou rozmístěny 

rozvodné skříně. Předpokládá se, že největší nároky na elektrickou energii budou mít jeřáby. 

Jednotlivé rozvaděče budou mít zásuvky na 230 V a 400 V s požadovanými jističi k těmto 

zásuvkám, dle potřeby odebíracího spotřebiče.  

Na trase přípojky bude zhotovena elektroměrná skříň, která bude zaznamenávat spotřebu 

elektrické energie.  

 

5.2.4.1 Výpočet potřeby elektrické energie 

 

𝑆 = 1,1𝑥 √((𝛽1 𝑥 ∑𝑃1 +  𝛽2 𝑥 ∑𝑃2 +  𝛽3 𝑥 ∑𝑃3))
2

+ (𝛽1 𝑥 ∑𝑃1𝑥 𝑡𝑔𝜑1 +  𝛽2 𝑥 ∑𝑃2𝑥𝑡𝑔𝜑2 +  𝛽3 𝑥 ∑𝑃3𝑥𝑡𝑔𝜑3)2 

S…zdánlivý příkon 

1,1…koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 

cos φ…průměrný účiník spotřebičů 

P1… součet štítkových výkonů elektromotorů  

P2…součet výkonů venkovního osvětlení  

P3…součet výkonů vnitřního osvětlení  

 β1…průměrný součinitel náročnosti elektromotorů  

 β2…průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení  

 β3… průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení a topidel 

5.2.4.1.1 Tabulka nářadí potřebující elektrickou energii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřebič Příkon  

[KW] 

Jeřáb  44,0 

Jeřáb 7,0 

Míchadlo 1,1 

Ponorný vibrátor 0,58 

Vibrační lať 0,78 

Vysokotlaký čistič 1,6 

Průmyslový 

vysavač 1,2 

Kotoučová pila 2,2 

Mini jeřáb 2,5 

Svářečka 4,5 

Vrtací kladivo 1,7 

∑ P1 67,16 

Tab. 5-3 Jednotlivé příkony strojů a nářadí 
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5.2.4.1.2 Tabulka osvětlení potřebující elektrickou energii 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.1.3 Tabulka spotřebičů v objektech zařízení staveniště potřebující elektrickou 

energii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.2 Výpočet celkem potřeby příkonu pro staveništní provoz 

𝑆 =
1,1

0,8
𝑥 (0,7𝑥67,16 +  0,9𝑥2,7 𝑥 57,6𝑥0,8) = 133,419 𝑘𝑊  

𝑆 = 1,1√ (0,7𝑥67,16 +  0,9𝑥2,7 𝑥 57,6𝑥0,8)2+ 

+√(0,7𝑥67,16𝑥𝑡𝑔0,75 + 0,9𝑥2,7𝑥𝑡𝑔0,9 + 0,8𝑥57,6𝑥𝑡𝑔0,9)2 = 106,75𝑘𝑊 

Osvětlení Plocha Příkon  

[KW] 

osvětlení objektu 

bytového domu 54xm 2,2 

osvětlení komunikace 100m 0,5 

∑ P2 2,7 

Tab. 5-4 Jednotlivé příkony osvětlení 

Kontejner pobytový DB  

stavbyvedoucího -1ks 

Příkon 

[kW] 

Počítač 0,04 

Klimatizace 2 

El. topení 2 

Lednička 0,8 

Osvětlení 0,2 

Mikrovlnná trouba 0,6 

Kontejner pobytový AB 6  

zasedací místnost-1ks 

Příkon 

[kW] 

Zásuvky 1 

El. topení 2 

Osvětlení 0,2 

Kontejner pobytový AB 6  

místnost pro dělníky – 7ks 

Příkon 

[kW] 

Zásuvky 2x6 

El. topení 4x6 

Osvětlení 0,4x6 

Mikrovlnná trouba 1,2x6 

Rychlovarná konvice 2x6 

∑ P3 57,6 

Tab. 5-5 Jednotlivé příkony spotřebičů v buňkách 
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5.2.5 Kanalizace 

Pro odvod dešťové vody z komunikací a odvod vody z vrtů bude sloužit stávající areálová 

dešťová kanalizace. Kde není stávající síť kanalizace bude voda ze zpevněných ploch svedena 

do vsakovacích nádrží. 

Z důvodu umístění staveništních buněk pod úrovní veřejné kanalizační stoky se nebude 

realizovat splašková kanalizace pro staveništní účely z důvodu nutnosti vybudování čerpací 

stanice a s tím spojená finanční náročnost. Hygienické zařízení na staveništi z tohoto důvodu 

bude obsahovat zásobník na splaškovou vodu, kdy tento zásobník bude v pravidelných 

intervalech vyprazdňován firmou.  

WC buňky budou navrženy na předpokládaný počet osob a budou obsahovat zásobník na 

fekálie, kdy v pravidelných intervalech tyto buňky budou umývány a zásobníky 

vyprazdňovány.  

5.2.6 Zábor veřejného prostranství  

Při realizaci přípojek inženýrských sítí a napojení novostavby na komunikaci vznikne 

potřeba vedlejších stavenišť. Veškeré zábory veřejného prostranství budou v nejmenší 

maximální možné míře a v nejkratším termínu realizace. Pro výrobní účely bude pronajato 

90 m2 veřejného prostranství na postavení autočerpadla s autodomíchávačem při betonování 

betonových stropních desek. V tomto místě bude omezena doprava, která bude svedena do 

jednoho jízdního pruhu. Omezení bude značeno přenosnými svislými značkami. Veškeré 

omezení na komunikaci se bude projednávat se správcem komunikací a s Policií ČR.  

5.3 Objekty zařízení staveniště 

Objekty zařízení staveniště budou sloužit jako prostory pro vedení stavby, jako šatny pro 

dělníky, prostory pro jednání a hygienické prostory. Tyto prostory budou zhotoveny 

z typizovaných stavebních kontejnerů. Počty stavebních kontejnerů se budou lišit v čase 

výstavby dle přítomných profesí na staveništi. Staveništní kontejner pro stavbyvedoucího bude 

složen ze dvou modulů kontejnerů, ve kterém budou pracovat mistr a jeden stavbyvedoucí. 

Tento kontejner bude obsahovat psací stoly, židle a skříně pro dokumenty stavby. Stejná 

staveništní buňka bude použita pro různá jednání a kontrolní dny, tedy bude zhotovena ze dvou 

kontejnerů, tato buňka bude obsahovat stoly a židle. Pro dělníky bude použit jednomodulový 

kontejner, který bude opatřen stoly, židlemi a skříněmi pro odložení věcí. Tyto kontejnery pro 

dělníky se budou v průběhu výstavby přivážet, popř. odvážet dle počtu stavu pracovníku na 

stavbě.  

Staveništní kontejnery budou stát na pevném betonovém podloží, které zde zůstalo po 

předchozím objektu. Staveništní kontejnery budou kladeny na sebe z důvodu úspory plochy a 

budou vykonzolovány o max 1/3 nad kontejnery pod nimi. Ke staveništním kontejnerům ve 

druhém patře bude zhotoveno schodiště a pochozí plocha, která bude opatřena zábradlím. Před 

každým kontejnerem bude škrabák na boty a ocelová rohož. Všechny staveništní kontejnery 

budou napojeny na elektrickou energii. Staveništní kontejner pro vedení stavby bude napojen 

zvlášť z rozvaděče.  

Pro hygienické potřeby bude na stavbě přítomný sanitární kontejner, který bude postaven 

na zásobníkové nádrži, která se bude po určitém časovém intervalu vyprazdňovat. Do tohoto 

kontejneru bude přivedena voda, která se bude ohřívat přes ohřívač, teplá voda poteče ze sprch.  

Na stavbě budou přítomny mobilní WC, která budou obsahovat zásobník, který bude 

v pravidelných intervalech čistit a vyprazdňovat.  
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Obr. 5-2 Schéma staveništní buňky s ozn. DB [5] 

5.3.1 Metodika pro návrh objektů zařízení staveniště 

Objekt ZS Potřeba 

Předpokládaný 
max.počet 

osob 
Požadováno   
Objektů ZS 

Kancelář 
stavbyvedoucí- 20m2/os. 
Stavební mistr- 10m2/os. 2 2ks 

Šatna 1,5 m2/os. 60 6ks 

Sprcha 1ks/20 os. 60 3ks 

Umyvadlo 1ks/15 os. 60 4ks 

WC 1ks/30 os. 60 2ks 

Tab. 5-6 Tabulka dimenzí objektů ZS 

5.3.2 Provozní a sociální zařízení staveniště 

5.3.2.1 Kancelář pro vedení stavby  

Technické údaje dvojitá buňka -DB 

- Barevné provedení: Ral 7035/ šedá  

- Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm  

- Izolace: minerální vata 60/60/100 mm 

- Střecha: válcovaný pozinkovaný plech 0,63 

- Podlaha: PVC 1,5 mm 

- Rám: ocelová svařovaná konstrukce 

- Topení: přímotopná panel 2x 2 kW  

- Vybavení: 1x venkovní, ocelové dveře 875x2000 mm 

        2x plastové okno 1800x1200 mm s roletami  

- Rozměry (d/š/v):6058 x 4876 x 2600 mm 

- Připojení:400 V/32 A 

 

-Počet: 2ks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklad 1x stavbyvedoucí a 1x stavební mistr  

20 m2+10 m2=30 m2  

Navrženo: 6,0+2x2,438=29,26 m2 

Posouzení: 30 m2 ± 29,26 m2… vyhovuje pro vedení stavby 
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Tento typ kontejneru bude vybaven psacími stoly včetně židlí dle potřeby stavby, dále 

zde budou skříně sloužící pro uložení dokumentace ke stavbě. Tento typ je navržen z důvodu, 

že má okno a dveře proti sobě, jelikož budou sousední staveništní buňky umístěné vedle sebe, 

a tudíž nelze mít okna na bočních stranách. Tento stejný typ buňky bude sloužit pro jednání a 

kontrolní dny na staveništi, kdy tato buňka bude vybavena osmi židlemi a dvěma psacími stoly. 

Z tohoto důvodu tyto sestavy budou dvě na staveništi. Proti krádeži budou staveništní buňky 

zajištěny zabezpečovacím systémem, který bude napojen na security služby. Při případné 

krádeži bude zajištěna fotodokumentace pachatelů a přivolána policie. 

 

5.3.2.2 Obytný kontejner pro pracovníky stavby 

Technické údaje kontejneru pobytového AB 6 

- Barevné provedení: Ral 7035/ šedá  

- Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm  

- Izolace: minerální vata 60/60/100 mm 

- Střecha: válcovaný pozinkovaný plech 0,63 

- Podlaha: PVC 1,5 mm 

- Rám: ocelová svařovaná konstrukce 

- Topení: přímotopná panel 2 kW 

- Vybavení: 1x venkovní, ocelové dveře 875x2000 mm 

         2x plastové okno 1800x1200 mm s roletami  

- Rozměry (d/š/v):6058 x 2438 x 2600 mm 

- Připojení:400 V/32 A 

- Počet: 2ks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklad max 60x dělníků  

60osob x 1,5 m2/os.=90,0m2 

Plocha kontejneru 2,438 x 6,058 mm =14,77 m2 

Navrženo: 6 kontejnerů  

Posouzení: 6*14,77=88,62 m2 > 90,0 m2… nevyhovuje, ale toleruje.  

 

Tento typ staveništní buňky budou využívat dělníci různých profesí. Staveništní buňka 

bude obsahovat jeden stůl a šest židlí. Využití staveništní buňky bude zejména jako šatna a pro 

odpočinutí a občerstvení při polední pauze. 

Obr. 5-3 Schéma staveništní buňky s ozn. AB6 [6] 
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Obr. 5-4 Schéma sanitární buňky [7] 

Obr. 5-5 Sanitární kontejner[7] 

5.3.2.3 Sanitární buňka  

Technické údaje kontejneru pobytového SB 7 

- Barevné provedení: Ral 7035/ šedá  

- Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm  

- Izolace: minerální vata 60/60/100 mm 

- Střecha: válcovaný pozinkovaný plech 0,63 

- Podlaha: PVC 1,5 mm 

- Rám: ocelová svařovaná konstrukce 

- Topení: přímotopná panel 2 kW 

- Vybavení: 1x venkovní, ocelové dveře 875x2000 mm 

         3x plastové okno 600x600 mm  

         4x sprchový kout  

         6x umyvadlo 

- Rozměry (d/š/v):6058 x 2438 x 2600 mm 

- Připojení:400 V/32 A 

- Počet: 1ks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklad max 60x dělníků  

60osob / 1ks/20 os. =4 

Navrženy: 4 sprchy 

Posouzení: navrhované 4 sprchy > požadované 3 sprchy… vyhovuje 

Obr. 5-6 Záchytný zásobník [8] 
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Obr. 5-8 Mobilní toaleta [10] 

Sanitární kontejner se umístí na staveniště pro potřebu očištění dělníků po pracovní době. 

Do sanitárního kontejneru bude přivedena voda ze staveništní vodovodní přípojky, která bude 

probíhat přes výměníkový ohřev vody, který bude mít zásobník vody o objemu 80 l. Pod 

sanitárním buňkou bude záchytný zásobník splaškové vody, který bude v pravidelných 

intervalech odčerpávaný. Z důvodu osazení zásobníku bude sanitární buňka vyvýšena nad 

okolní staveništní buňky, proto budou před vstupem do sanitární buňky zhotoveny dřevěné 

schody. 

 

5.3.2.4 Skladový kontejner  

Technické údaje skladového kontejneru 20 

- Barevné provedení: RAL 9001 / krémová  

- Opláštění: trapézový plech tl. 1,3 mm 

- Střecha: trapézový plech tl. 1,3 mm 

- Podlaha: překližka tl.18 mm  

- Rám: ocelová svařovaná konstrukce 

- Vrata: dvoukřídlová vrata dle ISO norem, 

   jištěna uzavíracími tyčemi  

- Rozměry (d/š/v): 6058 x 2438 x 2591 mm 

- Počet: 1ks   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladový kontejner bude využíván pro uskladnění drobných materiálů a nářadí. Sklad 

bude uzamykatelný, klíče budou mít pouze pověřené osoby. Proti krádeži bude sklad zajištěn 

také zabezpečovacím systémem, který bude napojen na security služby,  při případné krádeži 

bude zajištěna fotodokumentace pachatelů a přivolána se policie.  

5.3.2.5 Mobilní WC 

Technické údaje mobilního wc Johnny sport 

- Opláštění: Plastová ližina  

- Hmotnost:75 kg bez náplně  

- Výška sedátka: 480 mm 

- Nádrž: 227 l  

- Rozměry (d/š/v):1040 x 1100 x 2310 mm 

- Zvláštní vybavení: dávkovač dezinfekčních  

 roztoků na ruce, háček na oděvy, zásobník  

 na toaletní papír 

- Počet:4 ks 

Obr. 5-7 Schéma skladového kontejneru [9] 
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Předpoklad 60x dělníků  

60osob / 1ks/30 os. =2 

Navrženo: 3 WC 

Posouzení: 3 WC > 2 WC… vyhovuje 

 

Pro hygienické potřeby dělníku jsou navrženy 3 mobilní záchody, které budou obsahovat 

i pisoár. Pro vedení stavby je navržen separátní mobilní záchod, který bude uzamčen visacím 

zámkem. Mobilní WC budou v pravidelných intervalech vyprazdňována a čištěna.  

5.4 Skladovací plochy  

Skladovací plochy budou sloužit pro uskladnění materiálu. Veškeré skladovací plochy 

jsou znázorněny na zařízení staveniště. 

5.4.1 Skladovací plocha A  

Tato skladovací plocha bude sloužit pro skladování zdícího materiálu. Skládka bude 

zpevněná stávajícím betonovým krytem v místech prohlubní, které mohly vzniknout z důvodu 

pojezdu těžké mechanizace při zemních pracích se tato místa zpevní betonovým recyklátem. 

Veškeré zdící materiály budou skladovány na paletách výrobce. Maximální výška zdícího 

materiálu je 6 palet nad sebou, ale z důvodu velké skladovací plochy budou skladované pouze 

4 palety na sobě. Jednotlivé palety se budou umísťovat dle rozměrů zdících bloků na paletě. 

Mezi jednotlivými paletami o různých rozměrech se udělá větší prostor (min. 1,05 m) pro 

manipulaci a pro přesun materiálu do objektu. Plocha této skládky je 308,4 m2. Zdící malta 

bude skladovaná vedle vyskládaného zdiva a pod přístřeškem z trapézového plechu. Skladování 

sypkých hmot menšího rozsahu bude ve skladovém kontejneru. Po realizaci 1PP budou sypké 

hmoty skladované v tomto patře.  

5.4.2 Skladovací plocha B 

Plocha pro skladování bednění se nachází mezi dvěma jeřáby z důvodu manipulace obou 

jeřábů s bedněním. Tato plocha bude zpevněná betonovým recyklátem a odvodněná. Bednění 

o stejných rozměrech bude kladené na sobě. Mezi jednotlivými bednícími dílci bude ulička pro 

procházení min.0,6 m. Tato skládka zasahuje do výkopu pro stavení jeřáb. Ve vzdálenosti 1,5 m 

od hrany výkopu bude umístěné zábradlí. Skladovací plocha má 290,7m2. Skladovací plocha A 

a B je schématický rozkreslená na výkrese P4b. 

5.4.3 Skladovací plocha C 

Tato skladovací plocha slouží pro skladování výztuže. Plocha bude zpevněná 

z podkladního betonu pro později realizované rodinné domy. Pod touto plochou se před 

realizací podkladního betonu provedou rozvody kanalizace. Podkladní beton se uloží mírně do 

spádu dle dovolené odchylky, aby na ploše při deštích nezůstávala voda. Skládka výztuže bude 

odvodněná pomocí drenážní trubky uložené v ryze a obsypané filtrační vrstvou z kameniva 

8/16. Výztuž na této ploše bude skladovaná dle postupu vázání výztuže na stavbě a bude 

ukládána na dřevěných podkladkách.  

5.4.4 Skladovací plocha D  

Tato plocha je navržena pro skladování zeminy, která bude použita jako zásyp pro terénní 

vyvýšení rodinných domů na západní straně. Toto skládka bude ohraničena opěrnou stěnou, 

dimenzovanou na zatížení zeminy. Skládka zeminy se bude po vrstvách hutnit zemním válem 
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a rovnat dozerem. Na druhé straně bude zemina vysahována v poměru 1:1. Na tuto skládku 

bude zhotoven nájezd, který bude zhotoven ze zeminy pro zemní těleso a zpevněný betonovým 

recyklátem jako kryt komunikace.  

5.5 Staveništní komunikace  

Vjezd do staveniště bude přes stávající bránu na jihovýchodní straně staveniště. Před 

vjezdem na staveniště bude přenosné dopravní značení upozorňující na výjezd ze staveniště. 

Vjezd na staveniště má poloměr 17 m. 

Staveništní komunikace je navržena jako obousměrná, kdy se komunikace bude měnit dle 

postupu prací na jednotlivých etapách výstavby. Staveniště je tvořeno z větší části zpevněné 

plochy po předchozím objektu, která byla tvořena betonovým krytem. V místě, kde není 

betonový kryt a je zde nutné jezdit mechanizací, se provede skrývka starého povrchu a zhutní 

zemní pláň pro staveništní komunikaci. Na zhutněnou zemní pláň se položí dvě vrstvy 

geotextilie o gramáži 300g/m2, na kterou se uloží a zhutní betonový recyklát o frakci 0/63 mm 

o tloušťce vrstvy 200 mm. Pod geotextilií bude položena PE folie, z důvodu ochrany půdy 

vlivem případného úniku škodlivých látek z mechanizace. Na staveništi je zřízeno obratiště pro 

nákladní dopravu. Toto obratiště je dimenzováno na poloměr standartní nákladní dopravy o 

poloměru 10 m. Z důvodu úspory peněz je na staveništi zhotovena skládka zeminy, která bude 

mít zhotovený nájezd ze zeminy pro zemní těleso a jako kryt komunikace bude betonový 

recyklát.  

Veškeré zpevněné plochy budou provedeny ve sklonu 3% v příčném směru, kde u okraje 

bude provedeno odvodnění komunikace pomocí štěrkového polštáře a drenážní trubky, která 

bude svedená do dešťové kanalizace nebo v případě nemožnosti napojení do dešťové 

kanalizace se provede vsakovací nádrž, která bude vykopaná 2 metry hluboko a zasypaná 

betonovým recyklátem frakce 0-63 mm. Veškeré staveništní komunikace a jejich proměny 

během výstavby jsou znázorněné na výkresech v příloze s ozn. P3,P4a, P5  

Před vjezdem na staveniště bude zřízena čistící zóna. Čistící zóna bude zřízena jako 

vykopaná jáma, která bude zaizolovaná PVC folií, do které se vloží akumulační retenční boxy, 

které se obsypou kamenivem frakce 0-32 mm. Odvod vody bude do vsakovací nádrže přes 

odlučovač ropných látek.  

5.6 Stroje pro vertikální dopravu 

Pro přesun materiálu ve vertikálním směru budou na staveništi přítomny dva jeřáby. Větší 

jeřáb bude na staveništi z důvodu montáže bednění a přesunu materiálu ze skládky na pracovní 

plochu. Menší jeřáb je navržen z důvodu vykládky materiálu z nákladních automobilů na 

skládku, popř. bude pomáhat většímu jeřábu. Pro dokončovací práce budou pro budovu 

bytového domu namontovány dva staveništní výtahy, které usnadní přesun materiálu a 

pracovníků do jednotlivých pater. Jeřáby a stavební výtahy jsou rozvedeny v kapitole 6 a 

znázorněny na P4avýkrese zařízení staveniště 
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5.7  Výrobní zařízení staveniště  

Na betonování konstrukce objektu bude dovážen čerství beton z nedaleké betonárny. 

Z tohoto důvodu se nebude budovat mobilní betonárna na staveništi.  

Pro anhydritové podlahy a jejich pracovní záběr nebude na staveništi postaveno silo, ale 

bude se dovážet anhydritová směs v mobilních silech. 

Pro realizaci omítek bude na staveništi přítomno silo, které se napojí na strojní omítačky. 

Silo bude o objemu 18 m3. Silo bude umístěno v blízkosti stavebního objektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Ostatní zařízení staveniště  

5.8.1 Elektrická rozvodní skříň. 

Veškeré staveništní rozvodné skříně budou mít platnou revizi a nebudou mechanicky 

poškozené. Na stavbě bude hlavní staveništní rozvaděč, na který budou napojené dílčí stavební 

rozvaděče. Pro některé zařízení staveniště bude samostatný rozvaděč, např. pro stavení jeřáby, 

pro staveništní buňky, pro silo a stavební výtahy.  

Veškeré staveništní rozvaděče budou uzemněné. Kabely k rozvaděčům povedou 

v chráničce v zemi, popř. na rozvaděče umístěné v patře bude kabeláž vedena pod stropem. 

 

5.8.1.1 Hlavní staveništní rozvaděč 

Hlavní staveništní rozvaděč bude opatřen elektroměrem a bude připojen na trafostanici. 

Hlavní rozvaděč bude obsahovat dostatek zásuvek s jističem potřebným pro napojená zařízení 

(min.8x 400V/32A, 2x 400V/63A pro napojení jeřábů). Na hlavní rozvaděč se napojí dílčí 

rozvaděče. Kabeláž pro připojení rozvaděčů bude zakopaná v zemi, popř. bude vedena pod 

stropem, aby se po kabelech nešlapalo. 

Obr. 5-9 Silo na omítkou směs [11] 
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Obr. 5-11 Schéma rozvaděče CSS-712- 63 [13] 

 

Technické údaje staveništní rozvaděč CSS-716- P125ST 

- Připojení:400/125A 

- Zásuvky:12 x 230V/16A 

      5x 400V/16A 

      5x 400V/32A  

                 2x 400V/63A 

      

- Elektroměr: Schneider IEM 3310 

 

- Počet rozvaděčů: 1kus 

 

 

 

 

 

 

5.8.1.2 Dílčí staveništní rozvaděče  

Dílčí staveništní rozvaděče budou zdrojem elektrické energie pro zařízení po celém 

staveništi. Rozvaděče budou umístěny v každém druhém nadzemním podlaží a u venkovních 

významných odběrných místech, jako jsou jeřáby, sila, administrativní část stavby. 

 

Technické údaje staveništní rozvaděč CSS-712- 63 

- Připojení:400/63A 

- Zásuvky: 3x 230V/16A 

      2x 400V/16A 

      2x 400V/32A  

                 1x 400V/63A    

 

- Počet rozvaděčů: 2kus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5-10 Schéma rozvaděče 

CSS-716- P125ST [12] 
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Obr. 5-12 Schéma rozvaděče 

CSS-715-P63ST [14] 

Obr. 5-13 Vysokotlaký čistič [15] 

 

Technické údaje staveništní rozvaděč CSS-715- P63ST 

- Připojení:400/63A 

- Zásuvky: 9x 230V/16A 

      2x 400V/16A 

      2x 400V/32A  

                 1x 400V/63A    

 

- Počet rozvaděčů: 5 kus 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2 Vysokotlaký čistič 

Vysokotlaký čistič bude používaný v čistící zóně pro umytí nákladních či osobních 

automobilů před vjezdem na veřejnou komunikaci, popř. se bude používat pro umytí 

zpevněných betonových ploch veřejné komunikace v případě znečištění menšího rozsahu.   

 

 

Technické údaje Karcher tlaková myčka k 3 full 

- Tlak: 20-120 bar/2 Mpa 

- Průtok: max 380 l/h 

- Příkon: 1,6 kW 

- Hmotnost: 6,1 kg 

- Max teplota vody 40 °C 

- Počet: 1 ks 
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Obr. 5-15 Schéma návrhu plotu na východní straně [4] 

Obr. 5-14 Staveništní led reflektor [16] 

5.8.3 Osvětlení  

V rámci zimního období budou na staveništi instalovány staveništní reflektory. Na 

staveništní jeřáby budou ve výšce 15 m instalovány led staveništní svítidla, které budou 

natočené na místo pracoviště. V rámci jednotlivých pracovišť budou na pak jednotlivé mobilní 

staveništní led svítidla. 

Technické údaje LED reflektoru 50W  

- Výkon LED:   50W 

- Chromatičnost světla: 5000 K 

- Světelný tok:   4500 lm 

- Napětí:   24V 

- Vyzařovací úhel:  120° 

- Počet:    2 ks stále + 2ks mobilní 

 

5.8.4 Stroje pro vertikální dopravu 

Pro přesun materiálu ve vertikálním směru budou na staveništi přítomny dva jeřáby. Větší 

jeřáb bude na staveništi z důvodu montáže bednění a přesunu materiálu ze skládky na pracovní 

plochu, menší jeřáb je navržen z důvodu vykládky materiálu z nákladních automobilů na 

skládku, popř. bude pomáhat většímu jeřábu. Pro dokončovací práce budou pro budovu 

bytového domu namontovány dva staveništní výtahy, které usnadní přesun materiálu a 

pracovníků do jednotlivých pater.  

5.8.5 Ohraničení staveniště plotem 

Severní strana areálu je ohraničena plotem výšky 1,8m, která je dostačující pro zachování 

tohoto plotu. Na východní straně plotu je zábradlí, které bude nastaveno ocelovými sloupky a 

doplněno plotovým pletivem a stínící tkaninou, která bude eliminovat prašnost do okolí. Na 

západní straně staveniště je stěna bývalého areálu, tato stěna bude demontována v průběhu 

zemních prací a nahrazena betonovou opěrnou stěnou. Mezitím, než bude postavena opěrná 

stěna, se na tomto místě zřídí mobilní oplocení. Pro vjezd bude sloužit stávající brána.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5-16 Vjezdová brána [4] 
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Obr. 5-17 Plotový dílec [17] 

Obr. 5-18 Kontejner o objemu 5 m3 [18] 

Obr. 5-19 Kontejner o objemu 12 m3 [18] 

Technické údaje průhledné mobilní oplocení výšky 2metry 

- Rám:  

- Výplň rámu: síť z drátu tl. 2 mm oko 120x80 mm 

- Průměr trubek: 30 mm horizontálně 

   42 mm vertikálně 

- Rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

- Povrchová úprava: žárová zinek 

- Příslušenství: betonová patka, spojka 

- Počet: 11 kusů plotového dílce 

 

 

 

5.8.6 Kontejnery na stavební odpad 

Na staveništi budou přítomny dva kontejnery, jeden na stavební suť o objemu 5 m3 a 

druhý kontejner o objemu 12 m3 na plasty, obaly. Tyto kontejnery budou v blízkosti stavebního 

objektu a budou vyváženy dle aktuálního naplnění. Vždy se doveze nový kontejner a starý se 

odveze na skládku.   

Technické údaje kontejner o objemu 5 m3 

- Výška:0,6 m 

- Šířka: 2,2 m 

- Délka: 4,4 m 

- Maximální hmotnost: 9 t 

- Maximální objem: 5 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje kontejner o objemu 12 m3 

- Výška: 1,5 m 

- Šířka: 2,1 m 

- Délka: 4 m 

- Maximální hmotnost: 6 t 

- Maximální objem: 12 m3 
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Obr. 5-20 Barevně odlišené nádoby na odpad [19] 

5.8.7 Nádoby pro třídění odpadu  

Na třídění běžného odpadu budou sloužit popelnice, kdy na stavbě budou tři druhy 

popelnic, které budou barevně odlišené pro různé druhy odpadu. Pro komunální odpad bude 

barva popelnice černá, na papírový odpad bude popelnice barvy modré a na plastové odpady 

bude barva žlutá. Tento odpad bude pravidelně odvážet firma specializovaná na svoz odpadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Ochrana veřejných zájmů  

Po celou dobu výstavby nebude ohrožena bezpečnost okolních ploch a komunikací. Proti 

sesutí zeminy bude okolí stavby chráněné záporovým pažením a pilotovými stěnami. Celé 

staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno a opatřeno značkou „zákaz vstupu na 

staveniště“. Veškerá břemena přemísťována jeřábem nebudou zasahovat do veřejných ploch. 

Jeřáby budou softwarově nastavené proti přesunu břemena po veřejných plochách. Na veřejné 

komunikaci bude přenosné dopravní značení, které bude upozorňovat na stavební činnost 

v blízkosti staveniště. Veškerá doprava vyjíždějící ze staveniště bude čištěna pomocí 

vysokotlakého čističe. V případě znečištění veřejné komunikace se toto znečištění vyčistí 

mobilním zametadlem, který nečistoty zamete. V průběhu realizace stavby nebude být moci 

využívaný chodník, přes který bude zhotoven vjezd na staveniště. Po skončení výstavby bude 

v tomto místě zřízen nájezd do areálu a bude opraven chodník.  

5.10 Bezpečnost a ochrana při práci na staveništi  

Z důvodu velikosti stavby a dalších požadavků vyplývajících ze zákona č.309/2006 Sb. 

se před zahájením stavebních prací vypracuje koordinátorem bezpečnosti plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Na staveniště bude pravidelně docházet i koordinátor BOZP, který 

bude kontrolovat dodržování navrhnutých bezpečnostních opatření. Při změně technologie 

nebo při významné změně v projektové dokumentaci se plán BOZP přepracuje dle skutečnosti.  

Všichni pracovníci pracující na staveništi musí být zdravotně způsobilí vykonávat práci 

na staveništi a musí prokázat odbornost. Musí být vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními 

ochrannými prostředky podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat 

zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. Před zahájením prací se musí 

pracovníci zúčastnit školení o bezpečnosti o ochraně zdraví při práci, které musí být v jejich 

rodné řeči. Po tomto školení se zapíšou do prezenční listiny, kde stvrdí svým podpisem účast 

na proškolení. Před zahájením stavebních prací se všem subdodavatelům předá protokol o 

převzetí staveniště. Na tomto protokolu budou popsána bezpečnostní rizika na staveništi, vč. 

odběrných míst zdrojů. Všechny protokoly se uschovají.  
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5.10.1 Legislativní předpisy  

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

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

zdraví při práci na staveništích 

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

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

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 

5.11 Ochrana životního prostředí při výstavbě v rámci staveniště  

5.11.1 Ochrana zeleně a půdy 

Vytěžená zemina bude částečně uchována na staveništi pro terénní úpravy terasy 

rodinných domů a pro zásypy objektu bytového domu. Ostatní vykopaná zemina bude odvezena 

na skládku, kde bude uložena firmou specializující se na ukládání zeminy.  

Na staveništi se nenachází orná půda. Staveniště se nachází v bývalém výrobním areálu, 

kde veškeré plochy jsou zpevněné. Z tohoto důvodu se nebudou odtěžovat a skladovat ornice. 

V areálu se nachází náletové křoviny, které se před zahájením stavebních prací pokácí. 

Před staveništěm se na severní straně nachází stromy, které se při realizaci přípojek musí 

ochránit před poškozením. Ochrana stromů se provede obedněním z dřevěných fošen.   

5.11.2 Ochrana proti hlukům a vibracím 

Po dobu provádění nesmí být okolní zástavba zatěžována nadměrným hlukem a 

vibracemi, které nesmí přesahovat limitní hodnoty dle n.v. 272/2011 Sb. Pro eliminaci 

nadměrných hluků a vibrací se udělají opatření zajištující zmírnění vlivu nadměrným hlukem.  

Veškeré stavební práce vykazující nadměrnou hlukovou a vibrační zátěž se budou 

provádět v časovém úseku od 7 h do 17 h. Mimo pracovní dny se budou hlučné práce provádět 

od 8 h do 16 h. Méně hlučné práce s ručním nářadím budou probíhat uvnitř stavebního objektu 

od 7 do 18 h. Dále bude dbáno na noční klid od 22 h do 6 h. 

Pro eliminaci hluku se budou přizpůsobovat stavební práce, které by vedly k snížené 

hlukové zátěže, jako například realizace opěrné stěny na západní straně staveniště před 

zahájením realizace hlubinných základů.  

Z důvodu prací přímo vedle bytového domu se obyvatelé tohoto domu upozorní na 

nadměrný hluk především při realizaci hrubé stavby.  

Při realizaci bude užita strojní mechanizace v typech a parametrech s garantovanou nižší 

vyzařovanou hlučností, na kterou dodavatel bude dbát a bude odpovědný za náležitý technický 

stav. Motory dopravních zařízení se budou vypínat po ukončení úkonu a bude omezen 

v maximální možné míře chod hlučných strojů na prázdno.  

Pro realizaci hrubé stavby bude použito systémové bednění. Výplně otvorů se budou 

osazovat co nejdříve, aby práce uvnitř probíhaly v uzavřeném prostoru.  

Jednotliví pracovníci budou proškolení ve smyslu eliminace hlukové zátěže.  
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5.11.3 Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Na staveništi se předpokládá zvýšená míra prašnosti. Tato prašnost se bude eliminovat 

opatřeními v co největší míře, aby se prašnost nepřenášela do okolí. Stavba bude oplocena ze 

severní a východní strany pomocí pletiva, které bude opatřené stínící tkaninou. Veškerá doprava 

na staveništi bude po zpevněné staveništní komunikaci. Před vjezdem bude umístěna čistící 

zóna a v případě znečištění komunikace bude tato komunikace v délce znečištění vyčištěna 

pomocí zametadla. Vozidla vjíždějící na staveniště musí splňovat emisní limity a musí být 

pravidelně čištěny. Práce ve vnitřních prostorách, kde bude probíhat zvýšená prašnost, jako je 

řezání drážek nebo řezání do betonu, budou probíhat s nářadím, které má zabudované odsávání 

prachu do zásobníku. Veškeré sypké materiály budou umístěné v kontejnerech, popř. budou 

zafoliované. Na staveništi nebude probíhat žádné spalování dřevin či odpadu.  

 

5.11.4 Ochrana proti oslňování způsobovaných stavbou  

Veškeré osvětlení staveniště, světla jeřábu, světla dopravních prostředků budou 

směřována od oken obytných budova a od pozemní komunikace, aby neoslňovala řidiče při 

jízdě. 

5.11.5 Odpady z výstavby 

Veškeré druhy odpadů vzniklé při stavební činnosti budou průběžně odstraňovány. 

Vznikající odpad bude na staveništi tříděn do kontejnerů a předán k likvidaci firmou 

specializující se na likvidaci odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využívaný. Na 

staveništi bude tříděn odpad obsahující nebezpečné složky.  

 

Legislativní požadavky na vzniklé odpady na staveništi. 

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

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady 

5.12 Doba využití staveniště 

02/2020-01/2022 

5.13 Náklady na staveniště 

Náklady na zařízení staveniště byly zhotoveny v softwaru Build Power S, kdy se částečně 

využilo databáze tohoto softwaru a u položek, které nebyly v databázi, se vycházelo z cen 

daných na internetu a nabídkových cen. Náklady na zařízení staveniště je 1 722 104,87Kč bez 

DPH. Položkový rozpočet pro zařízení staveniště se nachází v příloze P7. 
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Obr. 6-1 Terex CTT 141-6TS [21] 

6 NÁVRH HLAVNÁCH STROJŮ A MECHANISMŮ 

6.1 Věžový jeřáb Terex CTT 141-6 TS 

Na staveništi během realizace budou dva věžové jeřáby, které budou sloužit pro přesun 

materiálu po staveništi. Navržený jeřáb Terex CTT 141-6 TS bude sloužit jako hlavní jeřáb, 

který bude využit především pro práci pracovníků na monolitické nosné konstrukci. Tento jeřáb 

je s horní otočí a bude vysoký 55,4m z důvodu, aby nedošlo ke kolizi s druhým jeřábem.  

Technické údaje věžového jeřábu Terex CTT 141-6 TS: 

-Maximální nosnost:    3 t 

-Délka výložníku:   55,0 m  

-Výška zdvihu:     55,4 m 

-Typ kočky:    18 APC 30 

-Rychlost pohybu kočky: 30 m/min (ve vertikálním směru) 

-Rychlost otočení jeřábu: 300°/min 

-Příkon:    44,0 KW 
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Tab. 6-2 Tabulka nosnosti jeřábu udaná 

výrobcem [21] 

6.1.1 Posouzení únosnosti 

Kritické místo Předmět 
Hmotnost 
břemene [kg] 

vzdálenost 
břemene 
[m] 

nosnost jeřábu 
v dané 
vzdálenosti[kg] posouzení 

Nejvzdálenější 
břemeno 

Badie s 
čersvou 

betonovou 
směsí 0,75 m3 

200+1875=2075 50 2410 vyhoví 

Nejkritičtější 
břemeno 

Prefabrikovaná 
římsa 2135 47 2500 

vyhoví 

Nejtěžší 
břemeno 

Schodišťové 
rameno 2250 30 3000 

vyhoví 

Nejbližší 
břemeno 

Badie s 
čersvou 

betonovou 
směsí 1,0 m3 

200+2500=2700 4 3000 vyhoví 

Tab. 6-1 Posouzení nosnosti břemen jeřábu č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Časové nasazení  

Tento jeřáb bude na staveništi od realizace základové desky, která se předpokládá v 03 

měsíci 2020 do doby skončení hrubé stavby vč. zastřešení tj. 10. měsíc 2021. 
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6.1.3 Náklady na provoz vč. montáže  

Položka  Počet MJ MJ Cena/MJ Celkem 

Montáž 1 Projekt 100 000,00 100 000,00 Kč 

Pronájem 570 den 4 200,00 2 394 000,00 Kč 

Demontáž 1 projekt 100 000,00 100 000,00 Kč 

Doprava  186 km 1 800,00 334 800,00Kč 

Projekt 1 projekt 5 500,00 5 500,00 Kč 

Obsluha 4560 h 200,00 912 000,00 Kč 

Piloty pr.1050mm 48 m 25 274,00 1 213 152,00 Kč 

ŽB základ 1,125 m3 10024 11 277,00 Kč 

Celkem 5 070 729,00 Kč 

Tab. 6-3 Náklady na provoz jeřábu Terex CTT141-6TS 

6.1.4  Další posuzované jeřáby, které nevyhověly 

Terex 132-6: nevyhovuje z důvodu nejtěžšího břemene, resp. museli by betonáři 

manipulovat s badií o objemu 1m3. Z tohoto důvodu jsem zvolil Terex CTT141-6TS, aby mohla 

probíhat betonáž svislých konstrukcí plynuleji. 

Terex 121 A-5: nevyhoví na kritické břemeno. 

Liebheer 110 EC-B6: nevyhoví na nejvzdálenější břemeno, ani kdyby byla bádie o 

objemu 0,5m3. 

6.2 Věžový jeřáb Liebheer 81K 

Tento jeřáb bude jako výpomocný pro jeřáb č.1. Jeřáb je určený primárně na přesun hmot 

po staveništi, zejména vykládku a ukládku materiálu na staveništní skládky. Tento jeřáb také 

bude k dispozici pro práce na hrubé vrchní stavbě, kdy bude dle dosahu zásobovat objekt do 

1/3 délky objektu. Výška jeřábu 35,6 m. Jeřáb Liebheer 81K je s dolní otočí a je samostavitelný. 

 

Technické údaje věžového jeřábu Liebheer 81K: 

-Maximální nosnost:    6 t 

-Délka výložníku:   45,0 m  

-Výška zdvihu:     35,6 m 

-Typ kočky:    jednolanový závěs 

-Rychlost pohybu kočky: 30 m/min (ve vertikálním směru)  

-Rychlost otočení jeřábu: 280°/min 

-Příkon:    7,0 KW 
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Obr. 6-2Liebheer 81K [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Posouzení únosnosti 

 

Kritické místo Předmět 
Hmotnost 
břemene [kg] 

vzdálenost 
břemene 
[m] 

nosnost jeřábu 
v dané 
vzdálenosti[kg] posouzení 

Nejvzdálenější 
břemeno 

Paleta tvárnic 
KSS 

950 45 1400 vyhoví 

Nejkritičtější 
břemeno 

Badie s čersvou 
betonovou 

směsí 0,75 m3 2075 33 2,075 
vyhoví 

Nejtěžší 
břemeno 

Schodišťové 
rameno 2250 29 2420 

vyhoví 

Nejbližší 
břemeno 

Badie s čersvou 
betonovou 

směsí 0,75 m3 
2075 8 6000 vyhoví 

Tab. 6-4 Tabulka únosnosti břemene jeřábu č.2 
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Tab. 6-5 Tabulka únosnosti udaná 

výrobcem jeřábu [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Časové nasazení 

Jeřáb č.2 bude nasazen pro po skončení prací na základové desce tj. 04/2020 a jeřáb bude 

demontován po skončení realizace hrubé vrchní stavby tj. 07/2020. 

6.2.3 Náklady na provoz jeřábu 

 

Položka  Počet MJ MJ Cena/MJ Celkem 

Montáž 1,00 Projekt 10 000,00 10 000,00 Kč 

Pronájem 450,00 den 3 667,00 1 650 150,00 Kč 

Demontáž 1,00 projekt 10 000,00 10 000,00 Kč 

Doprava  186,00 km 1 600,00 297 600,00 Kč 

Projekt 1,00 projekt 5 500,00 5 500,00 Kč 

Obsluha 2 960,00 h 200,00 592 000,00 Kč 

Zpevněná plocha  25 m2 322,00 8 050,00 Kč 

Celkem 2 573 300,00 Kč 

Tab. 6-6 Náklady na provoz jeřábu Liebheer 81k 
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Obr. 6-3 Autojeřáb Liebheer LTM 1200 [23] 

6.3 Autojeřáb Liebheer LTM 1200 

Autojeřáb bude sloužit pro montáž a demontáž věžového jeřábu.  

 

Technické údaje autojeřábu Liebheer LTM 1200 

-Maximální nosnost:    200 t 

-Max. vyložení:    80,0 m  

-Max. výška zdvihu:   101 m 

-Počet náprav:    5 

-Výška:    3 704 mm 

-Šířka:    2 563 mm 

-Šířka stabilizovaného jeřábu: 8 300 mm 

-Délka:    15 810 mm 

6.3.1 Posouzení: 

Nejvzdálenější břemeno se nachází ve vzdálenosti 40 m- 1,2 t < 

< 40 m- 3,5 t (požadavek únosnosti)- vyhoví 

Nejtěžší břemeno se nachází ve vzdálenosti 15 m-3 t < 15m -14,4 t (požadavek 

únosnosti)- vyhoví  

 

6.3.2 Časové nasazení: 

Předpoklad montáže:24.3.2020 

Předpoklad demontáže:6.10.2021 
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Obr. 6-4 Posouzení únosnosti jeřábu na montáž a demontáž staci. jeřábu [23] 
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6.4 Kolové rýpadlo CAT M315F 

Kolové rýpadlo bude využito pro hloubení stavební jámy pro řešený objekt. Rýpadlo bude 

veškerý výkopek nakládat sklápěcí návěs, který bude přistaven kolmo na rýpadlo tak z důvodu 

zkrácení délky pracovního cyklu. Kolové rýpadlo bylo vybráno z důvodu toho, že je dostupné 

v lokalitě řešené stavby a také aby se minimalizovaly náklady na přesun na staveniště.  

Technické kolového rýpadla CAT 316F: 

-Výkon motoru:     112 kW 

-Max. hloub. Dosahu/max dosah 5,57/8,74 m  

-Hmotnost:      16,3 t 

-rozměry (d/š/v)    8140/2540/3960 mm 

-Max nakládací výška:  6280 mm  

-Šířka lopaty:    750-1300 mm 

-Objem lopaty:   0,2-1,00 m3 

-Zdvihový objem:    4,4 l  

-Síla lopaty:    103 KN 

-Hluk působící na okolí  100 dBA 

-Hluk působící na obsluhu   71 dBA 

 

6.4.1 Výpočet výkonnosti kolového rýpadla  

6.4.1.1 Opravné koeficienty  

Zemina – středně rozpojitelná k1=0,96 

Kvalita obsluhy stroje-dobrá k2=1,00 

Úhel otáčení - 90 ° k3=1,08 

Opotřebení pracovního stroje – bez opotřebení k4=1,00 

Poměr objemů korby/lopaty rýpadla 15/1,3 k5=0,96 

Časové využití stroje -5 min k6=0,83 

𝑄 = 3600𝑥
𝑉

𝑇
𝑥(𝑘1𝑥 𝑘2 𝑥 𝑘3 𝑥 𝑘4 𝑥 𝑘5 𝑥 𝑘6) [m3/h] 

V…Objem zeminy, který je schopný stroj vytěžit 

T… doba jednoho cyklu  

kn…Opravné koeficienty 

6.4.1.2 Výpočet výkonnosti 

𝑄 = 3600𝑥
1,0

18
𝑥(0,96𝑥1,00𝑥1,08𝑥1,00𝑥0,96𝑥0,83) = 165,22 𝑚3/ℎ 

6.4.2 Časové nasazení  

Dle časového plánu: 02-03. 2020 

Výpočet čistého času 

𝑇 =
𝑉

𝑄
=

10325

165,22
= 𝟔𝟑𝒉 
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Obr. 6-5 Kolové rýpadlo CAT M315F [24] 

6.4.3 Náklady na provoz  

Sazba za pronájem stroje vč. strojníka 1800 kč x provoz stroje 63 h =113 400 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Tahač SCANIA S 410 A6x4NA 

Navržený tahač SCANIA S 410 A6x4NA bude přepravovat výkopek vytěžený na 

staveništi a uskladněn na skládce odpadu. Dále bude převážet vápenopískové tvárnice na pro 

zásobení stavby zdícím materiálem. Tahač bude jezdit se sklápěcím návěsem při odvážení 

zeminy, při návozu zdícího materiálu bude využita velkoobjemová souprava.  

 

Technické údaje tahače SCANIA S 410 A6x4NA 

-Největší výkon:   309 KW při 1800ot/min 

-Technická hmotnost soupravy: 63 000 kg  

-Provozní hmotnost tahače:  7 300 kg 

-Technické zatížení dvounápravy:  13+13 t 

-Největší rychlost:    90 km/h 

-Rozvor:    3150 mm 

-výška:     3540 mm 

-šířka:      2430 mm 

-délka:     5940 mm 

6.5.1 Posouzení 

Sklápěcí návěs včetně uložené zeminy (předpoklad 15 m3 zeminy) 

7,69+30,000=37,69 t < 63,0 t – Vyhoví  

37,69 +7,300=44,99 t < 48,0 t  -Vyhoví (není nadměrný náklad) 

Plachtový návěs vč. vápenopískových tvárnic  

6,48 + 24,70=28,08 t < 31,18 t – Vyhoví  

31,18 + 7,30=38,48 t < 48,0 t - Vyhoví (není nadměrný náklad)  
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6.5.2 Časové využití  

02-03.2020 při odvozu zeminy na skládku 

09/2020-05/2021 při návozu vápenopískových tvárnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Sklápěcí návěs Panav 

Sklápěcí návěs bude připojený k nákladnímu automobilu Scania popsanému viz 

předchozí bod. Na návěs bude ukládána zemina, která bude odvážena na skládku, kde bude 

uložena. Pro odvoz zeminy bude k dispozici 9 tahačů včetně sklápěcích návěsů.   

Technické údaje sklopného návěsu Panav 

-Hmotnost    7 690 kg  

-Max. nosnost    39,0 t  

-Rozvor:    1 410 +1 310 mm 

-výška:     2 985 mm 

-šířka:      2 330 mm 

-délka:     10 050 mm 

-šířka ložné plochy:    2 330 mm 

-délka ložné plochy:   8 570 mm 

-Objem:     29 m3 

-Boční zábrany:    Hliníkové 

-Zadní nárazník:   Ocelový sklopný 

  

Obr. 6-6 Tahač Scania [26] 
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Obr. 6-7 Sklopný návěs Panav [27] 

6.6.1 Posouzení:  

Zemina 15 m3 x objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3 =30 t < 63,0t -Vyhoví 

6.6.2 Časové využití 

02-03.2020 při odvozu zeminy na skládku 

6.6.3 Výpočet množství tahačů a sklopných návěsů pro odvoz zeminy 

6.6.3.1 Pracovní cykly  

𝑇𝑜𝑝1 =
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑟𝑏𝑦

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑙ží𝑐𝑒
𝑥 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 =

15

1,0
𝑥17 = 255 𝑠 … 𝑛𝑎𝑘𝑙á𝑑á𝑛í 𝑛á𝑣ě𝑠𝑢 𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐í 𝑟ý𝑝𝑎𝑑𝑙𝑎 

𝑇𝑜𝑝2 = 22 𝑚𝑖𝑛 = 1320 𝑠 … 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑎 𝑠𝑘𝑙á𝑑𝑘𝑢 

𝑇𝑜𝑝3 = 18 𝑚𝑖𝑛 = 1080 𝑠 … 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑧𝑒 𝑠𝑘𝑙á𝑑𝑘𝑢 

𝑇𝑜𝑝4 = 6 𝑚𝑖𝑛 = 360 𝑠 … 𝑚𝑎𝑛é𝑣𝑟𝑜𝑣á𝑛í 𝑛𝑎 𝑠𝑘𝑙á𝑑𝑐𝑒 

𝑇𝑜𝑝 = 255 + 1320 + 1080 + 360 = 3015 𝑠 = 0,838 ℎ 

 

6.6.3.2 Výkonnost nákladního automobilu vč. návěsu 

𝑄 =
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑟𝑏𝑦

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐. 𝑐𝑦𝑘𝑙ů
= 3600𝑥

15

3015
= 17,91 𝑚3/ℎ 

6.6.3.3 Počet tahačů s návěsem 

𝑃𝑜𝑝 =
𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑟ý𝑝𝑎𝑑𝑙𝑎

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑎
=

165,22

17,91
= 9,2 … 9 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛í 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙ů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Plachtový návěs Krone Profi Liner 

Technické údaje plachtového návěs Profi Liner SDP 27 eLB4-BW 

-Hmotnost    6 480 kg  

-Max. nosnost    27,0 t 

-Podlaha:     30 mm. utěsněná překližka 

-Příslušenství:    3 páry bočních sloupků 

-Rozvor:    2 455 mm 

-výška:     4 000 mm 

-šířka:      2 550 mm 

-délka:     13 620 mm  
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Obr. 6-8 Plachtový návěs Krone [28] 

6.7.1 Posouzení 

Zdivo 950kg/pal x 26palet = 24,70 t < 27,0 t – Vyhoví 

6.7.2 Časové využití 

09/2020-05/2021 při návozu vápenopískových tvárnic vč. tahače Scania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Podvalník GOLDHOFER STZ-L 5-59/80 A F2  

Podvalník bude využit pro přepravu vrtné soupravy na staveniště a bude připevněný za 

tahačem.  

 

Technické údaje Podvalník GOLDHOFER STZ-L 5-59/80 A F2 

-Hmotnost    18 000 kg  

-Max rychlost:    80 km/h 

-Max. nosnost    70 t 

-šířka:      2,55-2,75m 

-délka:     12,3 -29,0 m 

-Ložná plocha:    33,83 m2 

6.8.1 Posouzení 

Max nosnost 70 t > hmotnost vrtné soupravy 67,6 t -vyhoví 

6.8.2 Časové využití 

Návoz vrtné soupravy předpoklad: 5.2.2020 

Odvoz vrtné soupravy předpoklad: 6.5.2020  
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Obr. 6-9 Ilustrační foto podvalníku [29] 

6.9 Teleskopický rovinný návěs Goldhofer SPZ-DL 3 AA 

Teleskopický rovinný návěs se použije pro přepravu prefabrikovaných schodišť a 

prefabrikované římsy. Teleskopický rovinný návěs má zadní kola natáčecí, díky kterým bude 

lépe zvládat zatáčky.  

Technické údaje návěsu Goldhofer SPZ-DL -3 AA: 

-Celková únosnost:    50 t 

-Zatížení labutího krku:  20 t    

-Zatížení náprav:    3x 10 t  

-Vlastní váha návěsu:   12,3 t 

-Úhel natočení zadní nápravy  55° 

Rozměry 

-výška:      1 400 mm 

-Max délka:     13500 až 28 550 mm 

-Šířka:      2 490mm 

 

Posouzení: 

Předpoklad max 16 schodišťových ramen x průměrná hmotnost 2,25 t 

16x2,25=36 t<50 vyhoví   
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Obr. 6-10 Teleskopický návěs Goldhofer [30] 
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Obr. 6-11 Vrtná souprava Soilmec [31] 

6.10 Vrtná souprava Soilmec SR-60 EVO 

Vrtná souprava bude na staveniště převezena na návěsu ve složeném stavu. Vrtná 

souprava je navržena pro piloty průměru až 1180 mm a hloubky 20 m. Tato vrtná souprava 

bude vrtat piloty jak pro zajištění stavební jámy, tak hlubinné založení pro bytový dům.  

Technické údaje vrtné soupravy Solmec SR-60 EVO 

-Hmotnost    67 600 kg  

-Max. průměr piloty    1500 mm  

-Maximální hloubka piloty:  71 m 

-Maximální točivý moment  201Knm 

-výška:     21 446 mm 

-šířka:      4 450 mm 

-délka:     7 461 mm 

-výška ve složeném stavu:  3 380 mm 

-Šířka ve složeném stavu:  3 000 mm 

-délka ve složeném stavu:  14 750 mm 

 

6.10.1 Časové využití 

02/2020-05/2020 
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Obr. 6-12 Mikropilotážní souprava Soilmec SM-17 [32] 

6.11 Mikropilotážní souprava Soilmec SM-17 

Mikropilotážní souprava bude zajištovat stavební jámu pomocí šikmých vrtů, které se 

vyplní betonovou směsí a po realizaci železobetonového věnce se tyto kotvy aktivují.  

 

Technické údaje 2.9 Mikropilotážní souprava Soilmec SM-17 

-Hmotnost    18 000 kg  

-Průměr vrtu     50-315 mm  

-Maximální hloubka vrtu:  20 m 

-výška:     11 096 mm 

-šířka:      2 500 mm 

-délka:     7 081 mm 

-výška ve složeném stavu:  3 114 mm 

-Šířka ve složeném stavu:  2 500 mm 

-délka ve složeném stavu:  11 165 mm 

 

6.11.1 Časové využití 

02/2020 
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Obr. 6-13 kolový nakladač Kramer [33] 

6.12 Kolový nakladač Kramer 5055 

Kolový nakladač bude využit pro odvoz a naložení výkopku od pilotovací soupravy. Na 

staveništi bude po celou dobu vrtání pilot.   

 

Technické údaje kolový nakladač kramer 5050 

-Hmotnost    1,45 t  

-Rychlost:    max. 30 km/h 

-Výkon:     35kW 

-Objem lopaty:    0,55 m3 

-Výška:     2 380 mm 

-Šířka:      1 590 mm 

-Délka:     4 950 mm 

-Šířka lopaty:    1 650 mm 

 

 

 

6.12.1 Časové využití 

02/2020 -05/2020 
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Obr. 6-14 Tatra T 158 [34] 

6.13 Třístranný sklápěč Tatra T 158 Pheonix 6x6  

Na Tatru bude nakladač ukládat výkopek, který se vykope během vrtání pilot v poslední 

etapě. Tatra bude ukládat zeminu na skládku na staveništi, ze které se pak odebere zemina pro 

zpětné zásypy a pro vyrovnání výškové úrovně terasy rodinných domů. 

 

Technické údaje Tatra T 158 Pheonix 6x6 

-Hmotnost:    16 000 kg 

-Užitné zatížení:   25 000 kg  

-Max zatížení na zadní nápravě: 2x16 000 kg 

-Výkon:     300 kW 

-Max. rychlost:    85 km/h 

-Objem korby:    14 m3 

-Výška:     3 195 mm 

-Šířka:      2 500 mm 

-Délka:     7 575 mm 

 

6.13.1 Časové využití 

03-04/2020 
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6.14 Autočerpadla Schwing 

Autočerpadla budou na stavbu přijíždět z důvodu betonování vodorovných stropních 

konstrukcí a základové desky. Pro různé vodorovné konstrukce budou jezdit různá autočerpadla 

dle posouzení dosahu výložníku autočerpadla. Autočerpadla budou pro nadzemní podlaží stát 

ve dvou pozicích, ze kterých jsou posuzované druhy autočerpadel.  

 

Technické údaje autočerpadla Schwing 

  Označení 
S 39 SX S 42 SX S 46 SX S 55 SX 

Tech. Parametry   

Výška [m] 3,93 4,65 4,75 5,35 

Délka [m] 11,98 12,00 12,10 12,30 

Šířka podpěr vzadu [m] 6,40 8,30 8,30 8,90 

Šířka podpěr vepředu [m] 7,94 8,30 8,30 10,46 

Potrubí [DN] 125,00 125,00 125,00 112,00 

Koncová hadice [m] 3,00 4,00 3,00 3,00 

Vertikální dosah [m] 38,70 42,20 45,60 54,50 

Horizontální dosah [mm] 34,65 38,10 41,80 50,70 

Počet sekcí 4,00 4,00 4,00 5,00 

Akční rádius 2x365° 2x365° 2x185° 2x185° 

Rozbalovací výška [m] 8,90 9,60 13,40 12,30 

Pohon čerpadla [l/min] 636,00 636,00 636,00 636,00 

Dopravní výkon  [m3/h] 85,00 161,00 161,00 162,00 

Dopravní tlak [bar] 85,00 85,00 85,00 85,00 

Tab. 6-7 Technické parametry autočerpadel Schwing 

6.14.1 Posouzení  

6.14.1.1 Pozice 1 

  
Rozdíl 
výšek[m] 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP 8NP Střecha 

Ozn.   4,75 7,74 10,73 13,72 16,71 19,70 22,69 25,85 28,69 

Schwing S 42 SX ANO ANO ANO             

Schwing S 46 SX       ANO ANO         

Schwing S 55 SX           ANO ANO 
S 
nastav. 

S 
nastav. 

Tab. 6-8 Posouzení autočerpadel z pozice 1 
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6.14.1.2 Pozice 2 

 

 

 

6.14.2 Náklady na provoz 

 

Označení 
Výkonnost 

stroje 
[m3/h] 

Objem betonu 
pro jednotlivé 

čerpadla 
[m3] 

Rezerva pro 
rozložení, prodleva 
při betonáži, umytí 

[h] 

Cena za 
hodinu 
[kč/h] 

Příplatek 
za m3 

[kč] 

Cena 
celkem 

[kč] 

S 39 SX 85,00 1 958,97 15,00 3 292,00 0,00 125 249,56 

S 42 SX 161,00 529,08 10,00 3 388,00 40,00 66 176,58 

S 46 SX 161,00 493,32 5,00 3 632,00 50,00 53 954,81 

S 55 SX 162,00 493,71 5,00 5 048,00 60,00 70 246,85 

Celkem cena za čerpadla 315 627,80 

Tab. 6-10 Předpokládané náklady na provoz 

 

6.14.3 Časové využití  

Vždy jednorázově na po dobu 03/2020-06/2021

  
Rozdíl 
výšek[m] 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP 8NP Střecha 

Ozn.   0,7 3,69 6,68 9,67 12,66 15,65 18,64 21,8 24,64 

Schwing S 39 SX ANO ANO ANO ANO           

Schwing S 42 SX         ANO         

Schwing S 46 SX           S nastav. S nastav.     

Schwing S 55 SX               
S 
nastav. 

S 
nastav. 

Tab. 6-9 Posouzení autočerpadel z pozice 2 
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Obr. 6-15 Posouzení Schwing S42 SX z pozice 1 [35] 

Obr. 6-16 Posouzení Schwing S46 SX z pozice 1 [37] 

6.14.4 Grafy pro posouzení typu autočerpadla pro danou betonáž 

6.14.4.1 Pro pozici 1 

6.14.4.1.1 Schwing S 42 SX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14.4.1.2 Schwing S 46 SX 
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Obr. 6-17 Posouzení Schwing S55 SX z pozice 1 

Obr. 6-18 Posouzení Schwing S39 SX z pozice 2 [36] 

6.14.4.1.3 Schwing S 55 SX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14.4.2 Pozice 2 

6.14.4.2.1 Schwing S 39 SX 
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Obr. 6-19 Posouzení Schwing S42 SX z pozice 2 [35] 

Obr. 6-20 Posouzení Schwing S46 SX z pozice 2 [37] 

6.14.4.2.2 Schwing S 42 SX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14.4.2.3 Schwing S 46 SX 
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Obr. 6-21 Posouzení Schwing S55 SX z pozice 2 [38] 

6.14.4.2.4 Schwing S 55 SX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.15 Autodomíchávač  

Autodomíchávače budou stavbu zásobovat čerstvou betonovou směsí, která bude 

vyrobena v nedaleké betonárce. Na staveniště budou jezdit dva druhy autodomícháváčů, a to o 

obejmu 7m3 a 9 m3. Menší autodomíchváč bude zásobovat stavbu při betonáži svislých 

konstrukcí, které se budou betonovat za pomocí koše na beton. Větší autodomíchávač bude 

využit v kombinaci s menším autodomíchvávačem pro nepřetržitou betonáž vodorovných 

konstrukcí tak, aby autočerpadlu nevznikaly zbytečné prodlevy.  

 

Technické údaje autodomíchvávače Stetter  

  Označení 
AM9 LL AM7 LL 

Tech. Parametry   

Jmenovitá velikost [m3] 9,00 7,00 

Geometrický objem [l] 15,81 12,71 

Vodorys [l] 10,39 8,15 

Stupeň plnění [%] 56,90 55,10 

Hmotnost nástavby [kg] 3 920,00 3 200,00 

Natočení bubnu [°] 11,20 12,45 
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Obr. 6-22 Autodomíchvávač Stetter [39] 

Výška [mm] 3 540,00 3 540,00 

Šířka [mm] 2 534,00 2 426,00 

Délka [mm] 5 940,00 5 840,00 

Tab. 6-11Technické údaje autodomíchávačů 

6.15.1 Výpočet množství autodomíchávačů 

6.15.1.1 Pracovní cykly  
𝑇𝑜𝑝1 = 8 = 480 𝑠 … 𝑢𝑘𝑙á𝑑𝑘𝑎 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑢 𝑑𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜č𝑒𝑟𝑝𝑎𝑑𝑙𝑎 

𝑇𝑜𝑝2 = 10 𝑚𝑖𝑛 = 600 𝑠 … 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑧 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛á𝑟𝑘𝑦 

𝑇𝑜𝑝3 = 9 𝑚𝑖𝑛 = 540 𝑠 … 𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛á𝑟𝑘𝑢 

𝑇𝑜𝑝4 = 8 𝑚𝑖𝑛 = 480 𝑠 … 𝑢𝑘𝑙á𝑑𝑘𝑎 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑢 𝑑𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑜𝑚í𝑐ℎá𝑣𝑎č𝑒 

𝑇𝑜𝑝 = 480 + 600 + 540 + 480 = 2100 𝑠 = 0,5833 ℎ 

6.15.1.2 Výkonnost autodomíchávače  

 

𝑄 =
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐. 𝑐𝑦𝑘𝑙ů
= 3600𝑥

9

2100
= 15,43 𝑚3/ℎ 

6.15.1.3 Počet autodomíchávačů 

 

𝑃𝑜𝑝 =
𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑢𝑡𝑜č𝑒𝑟𝑝𝑎𝑑𝑙𝑎

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑜𝑚í𝑐ℎá𝑣𝑎č𝑒
=

85,00

15,43
= 5,5. 

6.15.1.4 Výkonost pracovníků 

4,76m3/h x 4 pracovníci=19,04… max 3 autodomíchávače 

6.15.2 Časové využití  

Pro zhotovení pilot 02-04/2020 

Pro základovou desku 03-05/2020 

Pro hrubou spodní stavbu 04-09/2020 

Pro hrubou vrchní stavbu 08/2020-08/2021 
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Obr. 6-23 Tahač Man s podvalníkem [40] 

6.16 Man TGA 35.400 s valníkem  

Tahač Man TGA bude na stavbu dovážet keramické cihelné zdivo ze stavebnin a výztuž 

z nedaleké armovny. Tahač man bude opatřen valníkem s bočnicemi, aby se při přepravě 

nemohl náklad převrhnout. Man TGA nemusí mít hydraulickou ruku z důvodu, že na staveništi 

jsou přítomné jeřáby pro uložení materiálu na skládku.  

 

Technické údaje tahače Man TGA:  

-Největší výkon:   290 KW  

-Maximální nosnost vozidla:  12 000 kg  

-Provozní hmotnost tahače:  6 900 kg 

-Největší rychlost:    80 km/h 

-výška:     3540 mm 

-šířka:      2430 mm 

-délka:     9400 mm 

-Plocha valníku:   15,23 m2 

6.16.1 Posouzení 

Plocha palety 1,56m2 o hmotnosti 1224 kg 

8x1,56=12,48 < 15,23 m2- vyhoví 

12x1 224=9 792kg<12 000kg  
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Obr. 6-24 Nákladní automobil MAN TGL 12.180 [41] 

6.17 Nákladní automobil MAN TGL 12.180 

Nákladní automobil man bude na staveniště přivážet a odvážet odpadový materiál vzniklý 

při stavbě. Tento nákladní automobil bude přivážet maloobjemový kontejner do 5 m3 a 

velkoobjemový kontejner 12 m3 

Technické údaje nákladního automobilu Man TGL 12.180 

- Výkon:    132kW 

- Palivo:     Nafta 

- Celková délka:   5900 mm 

- Šířka:     2300 mm 

- Výška:     2600 mm 

- Provozní hmotnost:   5730 kg 

- Příslušenství:    Teleskopický nosič JNT7 

- Výška háku:    1000 mm 

- Šířka se zpětnými zrcátky:  2283 mm 

- Čas naložení:    60 s 

- Čas vyložení:     70 s  

6.17.1 Posouzení 

Největší předpokládaná zátěž se počítá s cihelnou sutí 

Objem kontejneru 5,90m3 (rozměry kontejneru 4,40x2,20x0,60)  

Objemová hmotnost cihelného bloku: 870 kg/m3 

Hmotnost:5,90x870=5140 kg < 5730 kg– Navrhovaný nákladní automobil vyhoví. 
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Obr. 6-25 Užitkový automobil Renault [42] 

6.18 Užitkový automobil Renault Trafic DCI 145 Energy Twin Turbo S&S 

Užitkový automobil bude sloužit pro zásobování stavbou drobným materiálem a nářadím.  

Technické údaje užitkového automobilu Renault Trafic 

- Maximální výkon:    107 kW 

- Maximální točivý moment:  340 Nm 

- Počet válců:     4 válce 

- Objem palivové nádrže:  80 l 

- Počet míst:    3 místa 

- Výška nezatíženého vozu:  3098 mm 

- Šířka se zpětnými zrcátky:  2283 mm 

- Rozměry nákladového prostoru: 2950x1662x1387 [mm] 

- Provozní hmotnost:    1743 kg 

- Maximální povolená hmotnost: 2980 kg 
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Obr. 6-27 Dvourotorová hladička betonu [43] 

6.19 Dvourotorová hladička betonu Whiteman  

Dvourotorovou hladičku budou využívat betonáři pro hlazení základové desky a stropní 

desky 2PP, kde je navržena hlazená deska ve vsypem, který tvoří konečnou povrchovou úpravu.  

Technické údaje dvourotorové hladičky  

-Hmotnost:    280 kg 

-Otáčky:     30-138 ot/min  

-Šířka záběru:    2x900 mm 

-Palivo:     Benzín 

6.20 Jednorotorová hladička betonu Bartell 

Jednorotorovou hladičku budou betonáři používat pro hlazení betonového povrchu 

v rozích tak, aby byl povrch srovnaný.  

Technické údaje jednorotorové hladičky Bartell B 436 

-Hmotnost:    280 kg 

-Otáčky:     30-138 ot/min  

-Šířka záběru:    900 mm 

-Palivo:     Benzín 

-Hlučnost:    103 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6-26 Jednorotorová hladička 

betonu [44] 
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Obr. 6-29 Ponorný vibrátor [45] 

Obr. 6-28 Vibrační lať [46] 

6.21 Ponorný vibrátor ENAR SPYDER PRO 38 

Ponorný vibrátor budou betonáři využívat pro zavibrování čerstvého betonu dle 

technologického postupu tak, aby byla vyhovující kvalita betonové konstrukce. 

 

Technické údaje ponorného vibrátoru 

-Hmotnost:    14,6 kg 

-Frekvence vibrování:   200 Hz 

-Jmenovité napětí:   230 V 

-Jmenovitý příkon:   580W 

-Délka hadice:    5 m 

-Průměr hadice:    38 mm 

-Hlučnost:    69dB 

6.22 Vibrační lať Atlas Copco 

Vibrační lať bude využívaná betonáři pro zavibrování stropní konstrukce.  

Technické údaje vibrační latě  

-Hmotnost:    14,8 kg 

-Frekvence vibrování:   200 Hz 

-Délka rukojetě:   3,6 m 

-Šířka záběru:    2 m 
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Obr. 6-30 Ilustrační foto stavebního výtahu [47] 

6.23 Stavební výtah NOV 620 

Stavební výtah bude sloužit pro přesun pracovníků a materiálu ve vertikálním směru. Pro 

zásobování budou na staveništi umístěné dva výtahy.  

 

Technické údaje stavebního výtahu NOV 650 

-Hmotnost:    1 816 kg 

-Nosnost:    650 kg 

-Jmenovité napětí:   400 V 

-Jmenovitý příkon:   16,5 kW 

-Záběrová proud:   120 A 

-Jmenovité jištění:   32 A 

-Dopravní rychlost:   30 m/min 

-Délka klece:    1 972 mm 

-Šířka klece:    1 295 mm 

-Výška podlaha-strop:   2 607 mm 
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Obr. 6-31 Rotační laser[48] 

Obr. 6-32 Automomatický stativ[48] 

Obr. 6-33 Laserový 

detektor [48] 

6.24 Rotační laser Hilti PR 30- HVS A 12 

Rotační laser bude využit pro přenášení výšek v rámci staveniště či pracoviště. Pro 

činnost rotačního laseru musí být obsluha proškolena, aby nedošlo vlivem špatné manipulace 

k odchylkám.  

 

Technické údaje rotační laser Hilti PR 30- HVS A  

- Přesnost    ± 0,5mm při 10 m 

- Rozsah přijímače   2-500 m 

- Rozsah provozní teploty -20 až 50 °C  

- Vyrovnávací systém   plně automatické 

 

 

 

 

 

6.25 Automatický stativ Hilti PRA 90  

Součástí rotačního laseru je stativ, který bude osahovat funkci automatického vyrovnání 

do požadované výšky.  

 

Technické údaje stativ Hilti PRA 90  

- Průměr závitu stativu   5/8 in 

- Rozsah provozní teploty -20 až 50 °C  

- Vyrovnávací systém   plně automatické 

 

 

 

 

6.26 Laserový detektor PRA 30 

Laserový detektor bude sloužit jako příjemce signálu vyzařujícím z rotačního laseru, 

který bude na displeji ukazovat odchylky od roviny, popř. vydávat zvukové signály o těchto 

odchylkách.  

 

Technické údaje laserový detektor Hilti PR 30- HVS A  

- Přesnost    ± 0,5mm při 10 m 

- Rozsah přijímače   2-500 m 

- Rozsah provozní teploty -20 až 50 °C  
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Obr. 6-34 Laserový 

dálkoměr [48] 

Obr. 6-35 Svářečka [49] 

6.27 Laserový dálkoměr Hilti PD-CS 

Laserový dálkoměr bude sloužit pro měření délek. Tento Laserový dálkoměr se bude dát 

spárovat s počítačem pro zajištění skutečných naměřených hodnot.  

Technické údaje laserový dálkoměr Hilti PD -CS 

- Přesnost:      ±1 mm 

- Datová paměť:     Vnitřní paměť flash 

- Hmotnost s bateriemi:    262 g 

- Rozsah provozní teploty:    -15 až 50 °C  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.28 Svářečka Kühtreiber KITin 165 

Svářečka bude využita pro svařování výztuže jako ochrana před bludnými proudy a také 

jako ochrana před blesky.  

  

Technické údaje svářečka Kühtreiber KITin 165  

- Vstupní napětí:   1x230V 

-Napětí na prázdno:   88 

-Jištění A:    16 

-Krytí:     IP 23 S 

-Hmotnost    5,7 kg 
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Obr. 6-36 Vrtací kladivo [48] 

Obr. 6-37Prachem poháněný přístroj [48] 

6.29 Akumulátorové vrtací kladivo Hilti TE-A36 

Akumulátorová vrtačka bude využita pro vyvrtání otvoru pro kotvy jak do svislých, tak 

vodorovných konstrukcí. Pro vrtací kladivo musí akumulátorové z důvodu lehčí manipulace a 

také z možného omezení elektrické energie.  

 

Technické údaje vrtacího kladiva Hilti TE-A36 

- Jmenovité napětí:     36V 

- Energie příklepu:     2,5 J 

- Otáček bez zátěže:     1050 ot./min   

- Frekvence příklepu    5100 příklepů/min 

- Max. rozsah příklepově vrtaných průměrů 5 - 20 mm 

- Příklepové vrtáky:     6 - 16 mm 

- Váha:       3,7kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.30 Prachem poháněný přístroj, pro páskové hřebíky Hilti DX 5-MX 

Prachem poháněný nastřelovák bude využit tesaři pro zajištění bednění a také bude využit 

zedníky, kteří budou kotvit pomocí nerezových plechů zdivo do ŽB stěny.  

Technické údaje prachem poháněný přístroj Hilti DX 5- MX 

- Váha:       3,6 kg 

- Výkon:     325 J 

- Kontaktní tlak:     min. 174 N 

-Délka připevňovacích prvků:    14 - 72 mm 
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Obr. 6-38 Rázový utahovák [48] 

6.31 Akumulátorový rázový utahovák Hilti SID 14-A 

Rázový utahovák bude sloužit pro zajištění vzpěr kotvami.  

 

Technické údaje aku rázového utahováku Hilti SID 14-A 

- Napětí:     14V 

- Počet převodových stupňů:   3 

- Rychlost otáček:    1000 (1); 1500 (2); 2500 ot/min (3)  

- Frekvence příklepu:    3100 příklepů/min 

- Max. moment:    50 Nm (1); 100 Nm (2); 150 Nm (3)  

- Vážená hladina akustického tlaku 83 dB 

-Hmotnost:     1.3 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.32 Akumulátorový vrtací šroubovák Hilti SF 6-A22 

Akumulátorový vrtací šroubovák bude sloužit pomocným pracím a také tesařům pro 

zajištění bednících desek.  

 

Technické údaje aku vrtacího šroubováku Hilti SF 6-A22 

- Napětí:     22 V 

- Počet převodových stupňů:   2 

- Rychlost otáček:    480 ot/min (1); 1600 ot/min 

- Max. moment:    50 Nm  

- Vážená hladina akustického tlaku 73 dB 

-Hmotnost:     2 kg 

 

 

 

 

 

  Obr. 6-39 Vrtací šroubovák [48] 
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Obr. 6-41 Míchadlo [50] 

6.33 Úhlová bruska Hilti AG 230-27DB 

Úhlová bruska se využije pro zkracování předmětů např. kotvících tyčí. 

Technické údaje uhlová bruska  Hilti AG 230-27DB 

- Otáčky naprázdno:   6500ot./min 

-Průměr kotouče:    230 mm 

-Max. hloubka zářezu:   67 mm 

-Stupeň krytí:     Třída II 

-Hmotnost:    6,8 kg 

 

 

 

 

 

 

 

6.34 Elektrické míchadlo, HITACHI, UM12VST, 1100 W 

Elektrické míchadlo se využije pro smíšení sypkých hmot s vodou.  

 

Technické údaje elektrického míchadla HITACHI, UM12VST 

-Příkon:     1100 W 

-Počet převodových stupňů:   2 

-Otáčky naprázdno:    300 ot./min (1), 650 ot./min (2), 

-Hmotnost     5,4 kg 

-Celková délka:    325 mm 

-Upínání nástroje závitu:  M14 

-Pozvolný rozběh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6-40 Úhlová bruska [48] 
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Obr. 6-42 Průmyslový vysavač [48] 

Obr. 6-43 Vysokotlaký čistič [15] 

6.35 Průmyslový vysavač Hilti VC 40-U 

Průmyslový vysavač se využije pro úklid pracoviště. 

 

Technické údaje průmyslového vysavače Hilti VC 40-U 

- Kapacita nádoby:   36 l 

- Kapacita prachu:   40 kg 

- Kapacita vody:    25 l 

- Max. tlak odsávání:   220 mbar 

- Délka hadice:    5 m 

 

 

 

 

 

 

 

6.36 Vysokotlaký čistič Karcher 3 FULL 

Vysokotlaký čistič bude umístěný u čistící zóny pro možnost umytí automobilů 

znečištěných na staveništi. 

 

Technické údaje Karcher tlaková myčka k 3 full 

-Tlak: 20-120 bar/2 Mpa 

-Průtok: max 380 l/h 

-Příkon: 1,6 kW 

-Hmotnost: 6,1 kg 

-Max teplota vody 40 °C 

- Počet: 1 ks 
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Obr. 6-44 Fukar Bosch [51] 

Obr. 6-45 Stolní pila Festool [52] 

6.37 Fukar Bosch ALB 18 LI 

Fukar bude sloužit po uklizení plochy po vybednění stropní desky, aby odbedňovací 

nástřik mohl být aplikován na čistou plochu. 

Technické údaje fukaru Bosch ALB 18 LI 

- Napětí akumulátoru:   18 V 

- Rychlost proudění vzduchu:  210 km/h 

- Hmotnost :     1,5 kg 

- Doba chodu akumulátoru   10 min 

- Doba nabíjení akumulátoru:  1 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.38 Stolní pila Festool CS 70 EG 

Stolní pila bude využita tesaři pro úpravu bednících desek. 

Technické údaje stolní pila Festool CS 70 EG 

- Rozměr stolu:    690x500 mm 

- Pracovní výška:   900 mm 

- Volnoběžné otáčky:    4200 ot/min 

- Hmotnost:    34,5 kg 

- Jmenovitý příkon:   2200 W 
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Obr. 6-46 Minijeřáb Minikram MK 300 [53] 

6.39 Stavební mini-Jeřáb Minikram MK 300 

Stavební minijeřáb bude sloužit zedníku pro zdění vápenopískových tvárnic. Tento jeřáb 

bude přímo najat od výrobce zdiva. Bez tohoto minijeřábu nelze zdít z vápenopískové tvárnic 

z důvodu jejich velké hmotnosti  

Technické údaje minijeřábu Minikram MK 300 

- Nosnost:   300 kg při vyložení 5m/400 kg při vyložení 4m 

- Výška háku:   4,5 m 

- Výška zdění:   3,75 m 

- Napájení:   400V/50Hz 

- Hmotnost:   1740 kg vč. zátěže 

- Šířka:    1,90 m 

- Přepravní výška:  2,1 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.40 Strojní omítačka Putzmeister Mörtelmaschinen 

Stojní omítkačka bude použita při realizaci sádrových omítek. 

Technické údaje minijeřábu Putzmeister Mörtelmaschinen 

- Motor:    el.5,5 kW  

- Napájení:   400V/50Hz 

- Kompresor:   0,55kW/208 l/min 

- Max. vel. Kameniva:  4 mm 

- Typ šneku:   D6 Power Rot 

- Výkon šneku:   25/l/min při tlaku 30 bar 

- Hmotnost čerpadla:   240kg/ 

- Rozměry D/Š/V  1324/728/1443 mm 
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Obr. 6-47 Strojní omítačka Putzmeister 

Mörtelmaschinen [54] 

Obr. 6-49 Silo na omítku [55] 

Obr. 6-48 Kompresor k silu [56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.41 SILO NA OMÍTKU  

V silu bude dodávaná suchá vápenosádrová směs, která bude smíchána s vodou ve strojní 

omítačce.  

Technické údaje silo na omítku  

- Objem:   18m3  

- Rozměry D/Š/V  3000/3000/8000 mm 

- Napájení:   400V/50Hz jištění 32A 

- Kompresor:   5,5kW/100 m3/h 
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Obr. 6-50 Bádie [57] 

6.42 Bádie na beton  

Na staveništi budou tři druhy objemů bádie. Bádie bude sloužit k betonování svislých 

konstrukcí.  

Technické údaje silo na omítku  

Typ Objem Výška[mm] 
Nosnost 

[kg] 
Hmotnost 

[kg] 

Bádie na beton 1018.10 0,75 900 1800 250 

Bádie na beton 1018.12 1,0 980 2400 290 

Bádie na beton 1018.14 1,5 1100 3600 365 
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7 TECHOLOGICKÝ PŘEDPIS ŽELEZOBETONOVÉ 

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 

7.1 Obecné informace o stavbě  

Jedná se o stavbu bytového domu, která je umístěna do okolní zástavby na parcely 577/3, 

577/1 v katastrální území Královo Pole na rohu ulice Střední a ulice U Červeného mlýna. 

V místě této zástavby bývala továrna na chemický průmysl, která byl kompletně zbourána při 

výstavbě první etapy. Objekt se nachází nad územím neogenními sedimenty, z tohoto důvodu 

bude objekt založen na pilotách, které budou vetknuty do únosné zeminy. Podzemní voda se 

dle inženýrsko-gologického průzkumu nachází ve vzdálenosti 2,0m pod původním terénem. 

Objekt má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. V podzemních podlaží jsou umístěné 

garáže. Nosná konstrukce podzemních podlaží je řešena formou monolitické železobetonové 

konstrukce z tzv. „bílé vany“. Podlahy v podzemních podlažích budou z hlazeného betonu se 

vsypem. Nadzemní patra jsou pak využívána jako byty pro bydlení. Bytové jednotky jsou jedno 

až tří pokojové. Nosná konstrukce nadzemních podlaží je dána monolitickou železobetonovou 

konstrukcí jak svislou, tak vodorovnou. Celá budova je založena na stěnovém systému, kdy 

s narůstajícími patry jsou nahrazovány monolitické nosné stěny vyzdívkou z vápenopískových 

tvárnic. Jednotlivá patra budou spojována pomocí prefabrikovaného schodiště. Přes celý bytový 

dům tzn. od 2PP až po 8NP jsou umístěné dvě výtahové šachty. Obvodový plášť u bytového 

domu je tvořen pomocí vápenopískových tvárnic spolu s kontaktním zateplovacím systémem. 

Skladba střechy je řešena jako jednoplášťová střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev. 

Celá střecha je řešena jako nepochůzí.  

7.2 Stavba se dělí na stavební objekty, kterými jsou: 

7.2.1 Stavení objekty 

SO 01 Bytový dům B2 

SO 02 Retail  

SO 03 Garáž 

SO 04 Komplex RD 

SO 05 Opěrná stěna 

SO 06 Sadové úpravy 

SO 07 Komunikace 

SO 08 Zpevněné plochy 

 

7.2.2 Inženýrské objekty 

IO 01 Areálový vodovod  

IO 02 Areálová dešťová kanalizace  

IO 03 Areálová splašková kanalizace  

IO 04 Přípojka silnoproud NN 

IO 05 Přípojka elektronické komunikace  
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IO 06 Přípojka horkovodou 

IO 07 Přípojka silnoproud VN 

IO 08 Areálová závlaha  

IO 09 Veřejné osvětlení 

 

7.2.3 Technologické objekty 

TO 01 Trafostanice 

TO 02 Servnovna  

TO 03 Výměníková stanice 

7.3 Obecné informace o procesu  

V této technologické etapě stavebního procesu je řešeno zhotovování monolitických 

konstrukcí hrubé stavby od základové desky až po hrubou vrchní stavbu. V tomto předpisu 

budou popsány přesné kroky technologického procesu vyztužování, bednění, samotné betonáže 

svislých i vodorovných konstrukcí, včetně výpočtu pro odbedňování a následného ošetřování 

betonových konstrukcí proti působení nepřiznivých vlivů teplot na betonové konstrukce, a tím 

eliminace poruch nosné konstrukce. Dále jsou v etapě hrubé spodní stavby popsány kroky pro 

dosažení vodonepropustného betonu, připravenost staveniště, převzetí a připravenost 

pracoviště. 

7.4 Připravenost staveniště 

Převzetí staveniště dojde mezi hlavním stavbyvedoucím generálního dodavatele a 

investorem, kde se předá protokol a předání staveniště. Od předání protokolu zodpovídá 

zhotovitel za veškerou bezpečnost na staveništi a kvalitativní výsledek výstavby. Na setkání při 

předání staveniště bude předána prováděcí projektová dokumentace. Staveniště bude před 

zahájením veškerých prací oploceno a vniknutí nepovolaných bude zabráněno bránou, na které 

bude výstražná cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Na této ceduli budou popsány 

jednotlivé pokyny pro pohyb osob na staveništi. Před započetím prací na železobetonové 

monolitické konstrukci hrubé stavby je nutné, aby veškeré komunikační plochy a skladovací 

plochy pro skladování bednění a výztuže byly zpevněné dle návrhu zařízení staveniště 

uvedeného dle kap. Č.5 tak, aby následný řešený proces mohl probíhat bez zbytečných 

komplikací. Dále taky bude zažádáno u úřadu městské části o pronájem veřejné komunikace 

z důvodu postavení mechanizace při čerpání čerstvého betonu. Zázemí pro pracovníky bude 

umístěno v administrativní části staveniště na jižní straně staveniště. Na staveništi bude 

příslušný počet staveništních buněk a mobilních buněk s WC a sprchou dle příslušného počtu 

pracovníků na stavbě. Na stavbě budou umístěné kontejnery pro třídění odpadů vzniklých na 

staveništi během výstavby. Detailněji je staveniště znázorněné na výkrese s ozn. P4a. 

7.5 Převzetí a připravenost pracoviště 

K převzetí pracoviště dojde mezi hlavní stavbyvedoucím generálního dodavatele a 

stavbyvedoucím pro monolitické konstrukce. O tomto předání se vyhotoví protokol o předání 

staveniště, kde bude uvedena odběrná místa staveništních zdrojů elektřiny a vody, dále zde 

budou podrobnosti k zařízení staveniště. Podpisem protokolu obě strany stvrzují srozumění s 

okolnostmi zařízení staveniště. Před zahájením stavebních prací na monolitických konstrukcí 



177 

 

dojde k proškolení nově příchozích pracovníků na BOZP a na jakostní a enviromentální 

politiku. Proškolení pracovníci stvrdí svým podpisem, že byli seznámeni s požadavky pro práci 

na staveništi. Před zahájením prací budou zkontrolovány předchozí práce na hlubinném 

zakládání a na zemních pracích. Na zemních pracích se zkontroluje výška vykopané stavební 

jámy, dále se zkontroluje zajištění stavební jámy, zda odpovídá navrhované projektové 

dokumentaci a nehrozí destabilizace hrany stavební jámy. Na hlubinných základech se 

zkontroluje výška a úprava hlavy piloty. Hlava piloty musí být ve výšce vrchní hrany 

podkladního betonu a musí být začištěná. Před zahájením prací na svislých a vodorovných 

konstrukcí bude již vybetonován podkladní beton. Podkladní beton bude vybetonován do 

maximální požadované odchylky 15 mm na 2 m lokálně pak 6 mm.  

7.6  Materiál, doprava, skladování  

7.6.1 Materiál 

Pro provádění monolitických konstrukcí bude použit beton třídy C 30/37 XC2 pro 

betonové vodě nepropustné obvodové stěny 2PP a 1PP s přísadou Xypex 2kg/m3, beton třídy 

C30/37 XC1 je použit pro stěny vnitřní. Stropní desky suterénní jsou z betonu C30/37XC3 XF1 

XD1. Sloupy v podzemním podlaží jsou z betonu C30/37 XC3. Pro nadzemní podlaží jsou 

použity betony třídy C30/37 XC1 pro stropní desku v 1NP a beton C25/30 XC1 a pro desky od 

2NP-8NP. Pro nosné stěny a sloupy nadzemních podlaží jsou použity tyto betony třídy 1NP-

2NP beton C30/37 XC1 a v 3NP-5NP je použit beton C25/30XC1, 6NP-8NP beton třídy C 

20/25 XC1. Na výstavbu bytového domu bude do vyjmenovaných betonů vkládána již 

naohýbaná výztuž dovezená z armovny. Výztuž je třídy oceli B505B (10505 R). Pro výstavbu 

budou zhotovena prefabrikovaná schodišťová ramena společně s prefabrikovanými 

balkonovými nosníky s již zabudovaným systémem přerušení tepelných mostů. Monolitické 

konstrukce budou betonovány do forem bednění od systému značky Doka, jmenovitě bude na 

strop použit sytém Dokaflex 1-2-4 a na svislé konstrukce bude použit systém rámového bednění 

Doka Framax Xlife. Bednící prvky budou na stavbu přiváženy dle potřeby, z důvodu proměnné 

doby odbednění zejména v zimním období, kdy doba odbednění bude delší. Z tohoto důvodu 

je uvedeno ve výpise množství potřebné pro jedno nadzemní podlaží. Systém dokaflex 1-2-4 se 

také použije na trámové stropy v 1PP a 1NP s tím, že se průvlaky vybední ze sytému nosníků. 

V 1PP z důvodu enormního zatížení se na stavbu přivezou bednící věže. Předpokládá se, že 

bednění stropních konstrukcí bude vycházet na jedno podlaží. Plán využití bednění je zakreslen 

v časoprostorovém grafu pro obrátkovost bednění uvedeném v příloze s ozn, P15, P16. Tento 

plán se bude operativně na stavbě upravovat dle aktuální potřeby stavby. 

 

7.6.1.1 Výpis bednících prvků DOKAFLEX 1-2-4 

Tento systém bude použit na veškeré vodorovné stropní konstrukce. Pro nejčastější 

obrátkovost se předpokládá, že na staveništi bude potřebné bednění na jedno patro, proto je zde 

vypsán veškerý materiál na jedno patro. V 1PP a 1NP, kde se nachází trámový strop, se objedná 

materiál dle konzultace s dodavatelem bednění.  

 

Popis množství hmotnost /ks celková hmotnost 

Nosník Doka H20 top N 1,80m 297 ks 9,50 kg/ks 2 821,5 kg 

Nosník Doka H20 top N 2,45m 144 ks 12,80 kg/ks 1 843,2 kg 

Nosník Doka H20 top N 2,65m 171 ks 13,80 kg/ks 2 359,8 kg 

Nosník Doka H20 top N 3,30m 681 ks 17,00 kg/ks 11 577,0 kg 

Bednící deska doka 2500/500 340 ks 14,00 kg/ks 4 760,0 kg 
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Bednící deska doka 2000/500 200 ks 11,20 kg/ks 2 240,0 kg 

Bednící deska doka 1500/500 114 ks 8,40 kg/ks 957,6 kg 

Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 400 922 ks 21,60 kg/ks 19 915,2 kg 

Opěrná trojnožka top 392 ks 12,00 kg/ks 4 704,0 kg 

Spouštěcí hlavice H20 413 ks 6,10 kg/ks 2 519,3 kg 

Obedňovací úhelník 30cm 100 ks 1,00 kg/ks 100,0 kg 

Přidržovací hlavice H20 DF 509 ks 0,77 kg/ks 391,9 kg 

Sloupek ochranného zábradlí S 67 ks 11,50 kg/ks 770,5 kg 

Ochranné zábradlí 1,10m 34 ks 5,60 kg/ks 190,4 kg 

Průvlaková kleština 20 9 ks 6,90 kg/ks 62,1 kg 

Tab. 7-1 Výpis bednění pro vodorovné konstrukce pro jedno patro 

 

7.6.1.2 Výpis bednění pro svislé konstrukce 

Bednění pro svislé konstrukce je ze systémového bednění Doka Frami X life. Ve výpise 

je opět bednění na celé podlaží. Z důvodu obrátkovosti bednění se plánuje využít jen polovina 

jednoho patra.  

Popis množství hmotnost /ks celková hmotnost 

Betonářská polšina Framax U 1,25/2,70m 28 ks 127,5 kg 3 570,0 kg 

Dřevěný hranol 13 ks 0,0 kg 0,0 kg 

Hlava vzpěry EB 574 ks 1,4 kg 780,6 kg 

Kloubový roh vnitřní I Frami 1,50m 2 ks 40,0 kg 80,0 kg 

Konzola Framax 90 EP 4 ks 9,0 kg 35,8 kg 

Kotevní matka s podložkou 15,0 3 064 ks 1,1 kg 3 309,1 kg 

Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 0,75m 1 234 ks 1,1 kg 1 357,4 kg 

Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,00m 3 ks 1,4 kg 4,3 kg 

Rychloupínač Frami 3 605 ks 1,2 kg 4 434,2 kg 

Rámová prvek Frami Xlife 0,30x3,0m 130 ks 24,8 kg 3 227,9 kg 

Rámová prvek Frami Xlife 0,45x3,0m 114 ks 28,9 kg 3 294,6 kg 

Rámová prvek Frami Xlife 0,60x3,0m 98 ks 35,0 kg 3 430,0 kg 

Rámová prvek Frami Xlife 0,75x3,0m 110 ks 41,3 kg 4 543,0 kg 

Rámová prvek Frami Xlife 0,90x3,0m 864 ks 46,5 kg 40 176,0 kg 

Sloupek ochranného zábradlí S 18 ks 11,5 kg 206,1 kg 

Univerzální prvek Frami Xlife 0,75x1,5m 58 ks 49,5 kg 2 871,0 kg 

Univerzální svorka Frami 5-12cm 524 ks 0,4 kg 225,3 kg 

Upínací kolejnice Frami 0,70m 373 ks 3,7 kg 1 361,5 kg 

Upínač pro vyrovnání Frami 386 ks 3,6 kg 1 389,6 kg 

Vnitřní roh Frami 1,50m 20cm 142 ks 30,7 kg 4 359,4 kg 

Vyrovnávací hranol Frami 10x9cm 3,00m 34 ks 6,0 kg 204,0 kg 

Vyrovnávací hranol Frami 2x9cm 3,00m 4 ks 1,2 kg 4,8 kg 

Vyrovnávací hranol Frami 5x9cm 3,00m 30 ks 3,0 kg 90,0 kg 

Vyrovnávací opěra 260 IB 573 ks 12,8 kg 7 305,8 kg 

Zábradlí 1,00m 4 ks 3,8 kg 15,2 kg 

Tab. 7-2 Výpis bednění pro svislé konstrukce na jedno patro 
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7.6.1.4 Výpis betonů pro vodorovné konstrukce 

 

Beton třídy Množství[m3] 

Základová deska Beton C30/37 XC2, XA1 Dmax=16 mm, konzistence 
S3; Beton s krystalizační přísadou Xypex 804,75 

Strop 2PP Beton C30/37 XC3,XF1-XD1 Dmax=16 mm, konzistence S3; 
Beton s krystalizační přísadou Xypex 516,48 

Strop 1PP Beton C30/37 XC1 Dmax=16 mm, konzistence S3;  913,41 

Strop 1NP Beton C30/37 XC1 Dmax=16 mm, konzistence S3; 318,83 

Strop 2NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 246,44 

Strop 3NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 246,44 

Strop 4NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 246,44 

Strop 5NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 246,42 

Strop 6NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 246,49 

Strop 7NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 247,29 

Strop 8NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 246,42 

Tab. 7-3 Specifikace betonů pro vodorovné konstrukce řešené v TP 

7.6.1.5 Výpis betonu pro svislé konstrukce 

Beton třídy Množství[m3] 

Obvodové stěny 2PP Beton C30/37 XC3,XF1-XD1 Dmax=16 mm, 
konzistence S3; Beton s krystalizační přísadou Xypex 162,22 

Vnitřní stěny 2PP Beton C30/37 XC3 Xf1 Dmax=22 mm, konzistence S3;  67,29 

Sloupy 2PP C30/37 XC3- Dmax=22 mm, konzistence S3  52,96 

Obvodové stěny PP 1PP Beton C30/37 XC1 Dmax=22 mm, konzistence 
S3; 145,14 

Vnitřní stěny Beton 1PP C30/37 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 94,38 

Sloupy 1PP Beton C30/37 XC3, XF1- Dmax=22 mm, konzistence S3 42,54 

Stěny 1NP Beton C30/37 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 141,51 

Sloupy 1NP Beton C30/37 XC3, XF1- Dmax=22 mm, konzistence S3 10,54 

Stěny 2NP Beton C30/37 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 168,46 

Stěny 3NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 140,77 

Stěny 4NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 145,53 

Stěny 5NP Beton C25/30 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 141,55 

Stěny 6NP Beton C20/25 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 110,16 

Stěny 7NP Beton C20/25 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 106,02 

Stěny 8NP Beton C20/25 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 56,07 

Výtahová šachta Beton C20/25 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 29,49 

Atika Beton C20/25 XC1-Dmax=22 mm, konzistence S3 24,56 

Tab. 7-4 Specifikace betonů pro svislé konstrukce řešené v TP 
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7.6.1.6 Výpis výztuže pro vodorovné konstrukce   

 

Základová deska Množství[kg] 

Ocel B500B ⌀8 5 978,2  

Ocel B500B ⌀10 9 565,1  

Ocel B500B ⌀12 14 317,5 

Ocel B500B ⌀14 21,521 

Ocel B500B ⌀16 41 847,1 

Ocel B500B ⌀20 14 347,6 

Ocel B500B ⌀25 11 956,3 

Výztuž stopní desky 2PP  
Ocel B500B ⌀8 3 044,8 

Ocel B500B ⌀10 24 358,4 

Ocel B500B ⌀12 19 791,2 

Ocel B500B ⌀14 15 985,2  

Ocel B500B ⌀16 12 940,4  

Výztuž stropní desky 1PP vč. trámů  

Ocel B500B ⌀10 8 012,18 

Ocel B500B ⌀12 9 125,35 

Ocel B500B ⌀14 4 032,36  

Ocel B500B ⌀16 32 258,88  

Ocel B500B ⌀20 21 169,89  

Ocel B500B ⌀25 26 210,34 

Výztuž stropní desky 1NP  

Ocel B500B ⌀10 8 589,21  

Ocel B500B ⌀12 13 088,32 

Ocel B500B ⌀14 2 045,05 

Ocel B500B ⌀16 2 454,06  

Ocel B500B ⌀20 10 634,26 

Ocel B500B ⌀25 4090,1 

Výztuž stropní desky 2NP  

Ocel B500B ⌀8 1 025,12 

Ocel B500B ⌀10 8 200,96 

Ocel B500B ⌀12 6 663,28 

Ocel B500B ⌀14 5 381,88 

Ocel B500B ⌀16 4 356,76 

Výztuž stropní desky 3NP  

Ocel B500B ⌀8 1 532,46  

Ocel B500B ⌀10 7 662,3  

Ocel B500B ⌀12 6 129,84 

Ocel B500B ⌀14 5 874,43  

Ocel B500B ⌀16 4 341,97  
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Výztuž stropní desky 4NP  

Ocel B500B ⌀8 42,8 

Ocel B500B ⌀10 11 983, 

Ocel B500B ⌀12 8 173,4 

Ocel B500B ⌀14 3 966,4 

Ocel B500B ⌀16 845,6 

Výztuž stropní desky 5NP  

Ocel B500B ⌀8 1 013,48 

Ocel B500B ⌀10 8 107,84 

Ocel B500B ⌀12 6 587,62 

Ocel B500B ⌀14 5 320,77 

Ocel B500B ⌀16  4 307,29  

Výztuž stropní desky 6NP  

Ocel B500B ⌀8 1 029,84 

Ocel B500B ⌀10 8 238,72 

Ocel B500B ⌀12 6 693,96 

Ocel B500B ⌀14 5 406,66 

Ocel B500B ⌀16  4 376,82 

Výztuž stropní desky 7NP  

Ocel B500B ⌀8 1 422,64 

Ocel B500B ⌀10 11 381,12 

Ocel B500B ⌀12 9 247,16 

Ocel B500B ⌀14 7 468,86 

Ocel B500B ⌀16  6 046,22 

Výztuž stropní desky 8NP  

Ocel B500B ⌀8 1 592,4 

Ocel B500B ⌀10 9 554,4 

Ocel B500B ⌀12 2 388,6 

Ocel B500B ⌀14 6 369,8 

Tab. 7-5 Tabulka výztuže vodorovných konstrukcí 

7.6.2 Výpis výztuže pro svislé konstrukce 

Výztuž 2PP Množství [kg] 

Ocel B500B ⌀6 1 862,21 

Ocel B500B ⌀10 18 621,94 

Ocel B500B ⌀12 13 966,45 

Ocel B500B ⌀14 6 783,52 

Ocel B500B ⌀16 5 121,03 

Ocel B500B ⌀20 199,71  

Výztuž 1PP  

Ocel B500B ⌀6 704,26 

Ocel B500B ⌀8 793,33 
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Ocel B500B ⌀10 14 975,9  

Ocel B500B ⌀12 11 231,93 

Ocel B500B ⌀14 5 615,97 

Ocel B500B ⌀16 3 920,05 

Ocel B500B ⌀20 198,33 

Výztuž 1NP  

Ocel B500B ⌀6 80,25 

Ocel B500B ⌀8 600,01 

Ocel B500B ⌀10 7 652,85 

Ocel B500B ⌀12 5 101,91 

Ocel B500B ⌀14 1 700,64 

Ocel B500B ⌀16 1 530,57 

Ocel B500B ⌀20 340,13 

Výztuž 2NP  

Ocel B500B ⌀6 200,11 

Ocel B500B ⌀8 1 000,55 

Ocel B500B ⌀10 9 004,98 

Ocel B500B ⌀12 6 003,32 

Ocel B500B ⌀14 2 001,11 

Ocel B500B ⌀16 1 800,99 

Výztuž 3NP  

Ocel B500B ⌀6 153,63 

Ocel B500B ⌀8 1 382,63 

Ocel B500B ⌀10 7 374,07 

Ocel B500B ⌀12 4 916,05 

Ocel B500B ⌀14 1 536,26 

Výztuž 4NP  

Ocel B500B ⌀6 148,48 

Ocel B500B ⌀8 1 336,28 

Ocel B500B ⌀10 7 126,86 

Ocel B500B ⌀12 4 751,24 

Ocel B500B ⌀14 1 484,76 

Výztuž 5NP  

Ocel B500B ⌀6 144,48 

Ocel B500B ⌀8 1 300,31 

Ocel B500B ⌀10 6 935,02 

Ocel B500B ⌀12 4 623,35 

Ocel B500B ⌀14 1 444,78 

Výztuž 6NP  

Ocel B500B ⌀6 107,81 

Ocel B500B ⌀8 970,21 

Ocel B500B ⌀10 5 174,45 

Ocel B500B ⌀12 3 449,64 

Ocel B500B ⌀14 1 078,01 
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Výztuž 7NP  

Ocel B500B ⌀6 100,66 

Ocel B500B ⌀8 905,95 

Ocel B500B ⌀10 4 831,79 

Ocel B500B ⌀12 4 227,82 

Výztuž 8NP  

Ocel B500B ⌀6 57,33 

Ocel B500B ⌀8 515,98 

Ocel B500B ⌀10 2751,95 

Ocel B500B ⌀12 2407,95 

Tab. 7-6 Tabulka výztuže pro svislé konstrukce 

7.6.3 Materiál pro vodonepropustný beton 

Popis název produktu množství  

Bobtnající pásek SWELLFLEX 639 m 

těsnící křížový plech  PENTAFLEX KB 317,6 m 

Těsnící pás do spár Kunex AA 24 62 m 

Těsnící průchodka Elektro HSI DN 125 4ks 

Těsnící průchodka Elektro HSI DN 150 1ks 

Těsnící průchodka ZTI HRD-SSD DN 100 3ks 

Těsnící průchodka ZTI HRD-SSD DN 200 8ks 

Těsnící průchodka ZTI HRD-SSD DN 300 4ks 

Tab. 7-7 Prvky pro vodonepropustný beton 

7.6.4 Doplňkový materiál 

Dilatační a pracovní spáry z tahokovu HRL 

Distanční podložky DISTOL 

Distanční podložky z vláknobetonu 

Elektrikářská CRM deska 

Vylamovací lišty plexus 

7.6.5 Doprava  

7.6.5.1 Primární doprava 

Beton přivážený na stavbu bude dopravován pomocí autodomíchávačů značky Stetter 

řady Basic line s kubaturou dle právě betonovaného prvku a dle počasí, tak aby se čerstvý beton  

stihl zpracovat do požadované doby (u betonování svislých prvků, kde není velký objem bude 

jezdit domíchávač s objemem 7 m3, u betonování stropních desek bude jezdit domíchávač 

s  objemem 9 m3). Beton bude přepravovaný z betonárny TBG betonmix betonárna Brno 

Královo Pole, kde je trasa dlouhá 3 km. Naohýbaná výztuž bude dopravována pomocí tahače 

Man TGA 35.400 s valníkem, který bude opatřený bočnicemi, aby náklad nemohl ohrozit osoby 

na pozemních komunikací. Výztuž bude upevněna k podvalníku pomocí popruhů. Naohýbaná 

výztuž bude dopravována ze společnosti Armospol s.r.o., která sídli na ul. Myslínova a je 

vzdálená na místo stavby 5 km. Veškeré bednící prvky budou dopravovány z centrálního skladu 

firmy Doka, která sídlí v Brně Heršpicích na ul. Kašírova a je vzdálená k místu stavby 8 km. 

Bednící prvky budou dopravovány pomocí Man TGA 35.400 s valníkem.  Drobné prvky 
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k betonáži či k bednění jako jsou distanční podložky, tělíska, nosníky na přerušení tepelných 

mostů, vylamovací lišty, těsnící prvky na bílou vanu budou dopravovány ze společnosti Korn, 

spol. s.r.o. která má sklad na ul. Zámecká v obci Sokolnice. Tento sklad je vzdálen od místa 

stavby 17 km. Veškeré prvky pro bednění bude dle velikosti objednávky buď zajišťovat 

společnost Korn, nebo budou prvky dopravovány na stavbu dodávkou Renault trafic. 

Prefabrikované prvky, jako jsou schodišťová ramena a prefabrikované římsy, budou 

dopravovány ze závodu Prefa Brno, která sídli na ulici Blanenská v Kuřimi a je vzdálená od 

místa stavby 14 km. Schodišťová ramena společně s balkonovými nosníky budou dopravovány 

na stavbu dle harmonogramu výstavby. Prefabrikované prvky budou přepravovány za pomocí 

tahače pomocí Scania S410 A6x4NA s návěsem rovinným návěsem Goldhofer SPZ-DL 3 AA. 

7.6.5.2 Sekundární doprava 

Veškerý přesun bednění a výztuže budou zajišťovat dva stacionární věžové jeřáby Terex 

CTT 141-6 TS s horní otočí a Liebheer 81 s dolní otočí. Při betonování budou využívaný dva 

způsoby přesunu čerstvého betonu, a to jeden pomocí věžového jeřábu a bádie, kdy se tento 

způsob použije při betonování svislých konstrukcí. Druhý způsob je pomocí autočerpadla, který 

se použije při betonování vodorovných konstrukcí z důvodu rychlosti zpracování čerstvého 

betonu. Dimenze autočerpadla bude navržena dle příslušného místa a výšky právě betonované 

vodorovné konstrukce.  

7.6.6 Skladování  

Skladovací plochy pro bednění a výztuž jsou umístěná tak, aby byla zajištěna rychlá 

manipulace s těmito prvky a zároveň nepřekážely na staveništi jiným činnostem. Skladovací 

plocha pro bednění je navržena z betonového recyklátu frakce 0-63 mm. Skladovací plocha pro 

výztuž je navržena z podkladního betonu pro rodinné domy investiční výstavby celého 

komplexu. Veškeré prefabrikované prvky budou umístěné na skládce pro HSV, která bude 

zpevněná původním povrchem, který je tvořen betonovým krytem s místními lokálními 

vysprávkami pomocí betonového recyklátu.  Veškeré skladovací plochy budou vyspádované a 

odvodněné pomocí drenážní trubky, která bude vyústěná do staveništní splaškové kanalizace 

nebo do vsakovací nádrže. 

7.7 Pracovní podmínky  

7.7.1 Obecné pracovní podmínky  

Proces vyztužení, bednění a betonování bude probíhat převážně ve výškách a bude 

realizován za příznivých povětrnostních podmínek. Optimální rozmezí teplot pro provádění 

montážních prací je +5 až +25 °C. Při dosažení mezních teplot -5, +35 °C se musí práce 

pozastavit z důvodu bezpečnosti pracovníku na staveništi. Při teplotách pod 0 °C se betonáž 

buď pozastaví, s čímž není předpokládáno v harmonogramu výstavby, z tohoto důvodu se 

v zimním období udělají opatření, která zajistí, aby práce na hrubé stavbě mohly pokračovat. 

V betonárně se objednají přísady, která zajistí, že v čerstvém betonu nezmrzne voda a po 

uložení čerstvého betonu do bednění se beton přikryje a bude vyhřívat pomocí teplovzdušného 

ventilátoru, který zajistí, aby beton po dobu 48 h nezmrzl. Při manipulaci s břemenem při 

teplotách pod 0 °C nesmí docházet k trhavým pohybům, které můžou být způsobené 

přimrznutím bednících prvků k sobě. Při svařování oceli nesmí klesnout teplota pod 0 °C. 

Výztuž se bude svařovat pouze při realizaci 2PP a 1PP, tyto dvě patra jsou plánovaná v letních 

měsících, kde by neměla nastat situace, že bude teplota pod 0°C. Maximální rychlost větru pro 

provádění výškových prací je 11 m/s a viditelnost musí být minimálně 30 m. V ostatních 

případech je povolena maximální rychlost větru 8 m/s. Dále nesmí padat kroupy a sníh.  
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7.7.2 Instruktáž o BOZP 

Před zahájením stavebních prací budou všichni pracovníci proškoleni na platnou 

legislativu, týkající se bezpečnosti na staveništi, dále budou detailněji seznámeni s riziky 

týkajících se činnosti na hrubé stavbě. Pracovníci se seznámí s odběrnými místy zdrojů a jejich 

bezpečnostními riziky spojené se neodborným zacházením. Pracovníci účastni na školení stvrdí 

svým podpisem do záznamového archu svoji účast na školení. Pracovníci během výstavby se 

budou podrobovat namátkovou kontrolou na alkohol a budou kontrolováni vedením stavby zda 

používají pomůcky OOPP 

7.8 Pracovní postup  

7.8.1 Vázání výztuže základové desky 

Před zahájením prací na armování základové desky se zkontroluje výška, rovinnost a 

povrch podkladního betonu. Obecný postup prací na základové desce bude rozdělen do 3 etap, 

kdy první etapa bude od osy 1*-5* po osu F*, druhá etapa bude od osy1-8 po osu F* a poslední 

třetí etapa bude mezi osami F-I. Před zahájením ukládky výztuže železáři rozprostřou po ploše 

podkladního betonu asfaltový pás typu A, který bude vytvářet kluznou vrstvu. Asfaltový pás 

železáři rozvinou s přesahem min. 100 mm přes sebe. Ukládka výztuže základové desky bude 

probíhat obdobným způsobem jako ukládka výztuže pro vodorovné stropy uvedena v bodě 

7.8.5., s tou výjimkou, že základová deska má tl. 300 mm, proto se musí být zvolena mezi 

spodní a horní vrstvou výztuže kovová distanční podložka o výšce 220 mm. Krytí spodní 

výztuže je 50 mm, proto se po podkladní beton rozprostřou betonové distanční podložky o tl. 

50 mm.  

V místě obvodových stěn dojde ke zvětšení základové desky z tloušťky 300 mm na 

500 mm, což budou železáři kopírovat výztuží s již vybetonovaný, podkladním betonem 

7.8.2 Betonáž základové desky  

Před zahájením betonářských prací se zkontroluje za přítomnosti technického dozoru 

stavebníka již vyvázaná výztuž. Betonáž základové desky bude probíhat stejným postupem jako 

betonáž vodorovné stropní konstrukce uvedené v bodě 7.8.9 technologického předpisu. 

Hutnění čerstvého betonu budou provádět betonáři pomocí vibrační lišty, kterou budou 

beton urovnávat do požadované roviny. Po zavibrování ještě za pomocí hladící lišty urovnají 

povrch čerstvého betonu do hladka. Po vybetonování, zavibrování základové desky vyčkají 

betonáři do momentu, kdy čerstvý beton v ploše zatvrdne tak, že pracovník procházející se po 

vybetonované desce se nebude propadat betonem, ale bude zanechávat stopy, v ten moment 

betonáři na vybetonovanou desku rozprostřou vsyp za pomocí dávkovacího vozíku a začnou 

pomocí strojních hladiček betonovou desku hladit. V místech rohů a blízkosti výztuže použijí 

betonáři ruční hladičky tak, aby povrch byl jednolitý. Na uhlazenu desku betonáři nastříkají za 

pomocí rozprašovače nátěrový lak na bázi pryskyřice, který zpomalí proces tuhnutí tak, aby 

nedošlo k popraskání desky. Tento postup se bude opakovat i na stropní desce 2PP.  

7.8.3 Bednění stropních desek 

Veškeré bednění stropních desek bude dodáno před zahájením prací firmou Doka a jejich 

systému Dokaflex 1-2-4, kdy pracovníci zkontrolují dovezené prvky bednění a podají zprávu o 

stavu bednění stavbyvedoucímu, který také provede finální kontrolu bednění. Z důvodu 

urychlení výstavby se předpokládá, že bednění bude na stavbě přítomno pro jedno patro stropní 

desky. Bednění se bude na stavbu přivážet a odvážet dle potřeb. Zejména v zimních měsících 

bude nutnost bednění ve větším počtu z důvodu delší potřebné doby pro odbednění. Postup 



186 

 

prací bude takový, že se bude postupovat ze severní strany na jižní stranu a vybední se deska 

do poloviny objektu po osu E (mezitím se stropní deska vybetonuje) a začne se bednit druhá 

polovina.  

Tesaři se před zahájením bednění seznámí s kladečským výkresem bednění stropů a 

v případě nejasností se obrátí na stavbyvedoucího, ten se v případě nejasností obrátí na 

technickou podporu dodavatele bednění. Po seznámení pracovníků s kladečským výkresem si 

za pomocí jeřábu nechají přivézt jednotlivé prvky na pracoviště tak, aby jim v průběhu prací 

prvky bednění nepřekážely, nebo aby se nezatěžovala příliš vybetonovaná deska pod bedněním.  

Tesaři nejprve začnou rozmisťovat podélné nosníky, kdy začnou od čelní stěny. Tesaři 

nejprve z přepravního koše vyjmou stojky, které nahrubo vyšroubují na přibližnou 

požadovanou výšku, a do stropní podpěry nasadí spouštěcí hlavici, přitom musí dbát na 

zachování spouštěcí výšky, která činí 6 cm. Hlavici tesaři zajistí proti vypadnutí svorníku 

s pérem. Pracovníci hlavici natočí u obvodového nosníku tak, aby se při odbednění dal 

odbedňovací klín vytlouct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesaři začnou stojky osazovat v maximálním rozestupu 1,0 m v podélném směru a  

v příčném směru v rozestupu max.  2,48 m. Stojky tesaři zajistí pomocí opěrných trojnožek, 

které se mezi sebou zajistí pomocí upínací páky. V místech, kde se nedají umístit trojnožky 

např. v rozích a blízkosti stěny, se trojnožky umístí v nejblíže možné podpoře. 

 Pro trámový strop v 1PP budou použity podpěrné věže z důvodu světlého rozpětí 4,2 m. 

Tyto podpěrné věže budou od firmy Doka typ Staxo 40. Bednící věže se budou stavět na ležato 

a pak se za pomocí věžového jeřábu postaví do svislé polohy. 

Tesaři začnou montáž bednící věže tím, že do noh rámů zašroubují patní díly a zajistí 

proti posunutí pojistkou. Poté zajistí rámy ve vertikální směru pomocí diagonálních křížů, které 

se zaseknou do čepů s gravitačními západkami. Po zajištění vertikálního směru zajistí věž 

v horizontálním směru stejným principem, tj. zaseknutím čepů. Po sestavení jednoho patra se 

sestaví další patra obdobným způsobem, kdy patra budou do sebe zasunuta přes zúžené trubky 

spodního patra a nasunutí dalšího patra. Všechna nasunutá patra se zajistí závlačkou, která bude 

zasunuta do otvorů spojů pater. V posledním patře bude zbudované zábradlí, které se opět 

zasekne ve vodorovném směru do rámu a zhotoví se podlaha v posledním patře z montážní 

podlážky, která se opět zasekne do připravených otvorů. Na rámy se pak se obdobným 

způsobem jako u stojek nasadí bednící hlavice. Po sestavení bednící věže se zkontroluje její 

výška a její zajištění stability věže a za pomocí jeřábu se osadí na přesné místo. Věže mezi 

sebou budou spojeny pomocí podlážkové vzpěry, která zajistí celkovou tuhost bednění.  

  

Obr. 7-1 Montáž stojek vč. hlavic [72] 
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Obr. 7-3 Montáž bednících věží [71] Obr. 7-2 Zajištění dvou dílů bednících 

věží [71] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na takto rozmístěné stojky (bednící věže pro strop 1PP) začnou tesaři klást nejprve 

nosníky v podélném směru za pomocí vidlice. V místech navázaní se musí dodržet přesah. Po 

uložení nosníků v podélném směru si tesaři výšku stojek z nivelují do roviny za pomocí 

nivelačního přístroje (musí se odečíst bednící deska a dva nosníky včetně spouštěcí hlavice). 

Na takto osazené nosníky a vyrovnané do roviny začnou osazovat tesaři opět za pomocí vidlice 

příčné nosníky, které budou v maximální vzdálenosti 0,75 m. Při styku dvou desek, které budou 

klást tesaři na příčné nosníky, nesmí nastat situace, kdy bude konec desky volný, vždy musí na 

styku dvou desek být příčný nosník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro trámové stropy tesaři zbudují bednění pro spodní hranu trámu obdobným způsobem 

jako pro stropní desku, tzn. umístění podélného nosníku rovnoběžně s trámem, na který budou 

tesaři klást příčné trámy po vzdálenostech 0,30 m. Na příčné trámy osadí průvlakovou kleštinu, 

do které vloží bednící nosník umístěný svisle. Veškeré svisle umístěné nosníky tesaři 

v podélném směru zajistí bednící deskou. Tento způsob tesaři zopakují i s druhou stranou 

bednění trámu. Tesaři pak zajistí trám proti sevření dřevěnými hranolky, které vloží jako 

rozpěru mezi stěny trámu   

Obr. 7-4 Montáž svislých a podélných nosníků[72] 
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Obr. 7-5 Schéma bednění trámů [72] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po provedení po obvodu ochranné konstrukce zábradlí (popis viz níže) začnou tesaři 

s ukládáním bednících desek. Bednící desky budou tesaři ukládat kolmo k příčným nosníkům. 

Tesaři při pokládání desek musí dávat pozor na to, aby pod stykem dvou desek byl příčný 

nosník. Desky budou tesaři ukládat co nejvíce na sráz tak, aby mezera mezi deskami byla co 

nejmenší, v případě nutnosti tesaři budou desky řezat na míru. Po dokončení ukládky desek se 

drobné mezery zaplní nízkoexpanzní montážní pěnou a následnou plochu zkontroluje vedoucí 

čety společně se stavbyvedoucím. Po kontrole pracovníci celou vybedněnou plochu vyčistí 

pomocí fukaru. Po vyčištění tuto vybedněnou plochu nastříkají pomocní pracovníci 

odbedňovacím nástřikem Doka Optix, kdy tento přípravek rovnoměrně aplikují po bednění 

pomocí natlakovaného rozprašovače.  

Po vybednění plochy stropní desky se musí vybednit čela samotné desky. Čela 

v podélném směru objektu jsou tvořena prefabrikovanými nosníky, které mají zabudovaný 

systém pro přerušení tepelného mostu. Přivolaní geodeti vyměří hrany stropní konstrukce, kde 

tyto hrany vyměří, a do bednění zarazí geodetický hřeb po vzdálenosti 10 metrů od sebe. Za 

tento vyznačený bod tesaři pomocí bednící desky zhotoví bednění čela stopní konstrukce, 

kterou pomocí univerzálního bednícího úhelníku zapřou do bednění stropu a zajistí proti 

posunutí přikotvením pomocí hřebů. Tyto univerzální bednící desky budou umístěny 0,5 m od 

sebe (tato hrana bude sloužit pouze jako podpora prefabrikovaného nosníku proti usmýknutí, 

při nárazu čerstvého betonu na prefa nosník). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na severní a jižní straně, kde jsou obvodové stěny monolitické, bude bednění čela desky 

tvořeno pomocí svorky pro bednění čela. Montáž svorky bude probíhat z pracovní plošiny, 

která bude již zřízena při betonování stěn pod řešeným stropem. Tesaři budou tuto svorku kotvit 

do stěny v místech, kde se vyskytují otvory po spínacích tyčí od bednění stěn. Svorka je 

Obr. 7-6 Schéma bednění čela desky [72] 



189 

 

Obr. 7-8 Zábradlí varianta u 

stěny 
Obr. 7-9 Zábradlí varianta na 

vykonzolovaném nosníku [73] 

výškově nastavitelná, proto ji tesaři vytáhnou na hodnotu 60 mm. Touto svorkou a prostorem 

po spínací tyče se protáhnou kotevní tyče o Ø 15 mm, které se z obou stran zafixují kotevními 

matkami Ø 15 mm s podložkou. Svorky budou vzdálené osově po 1,25 m. Po montáži této 

svory tesaři nastaví tloušťku pro rámový bednící prvek tj. 40 mm, kde tuto tloušťku na svorce 

za aretují pomocí klínu na svorce tak, aby nedošlo k posunutí bednícího prvku během betonáže. 

Po nastavení tloušťky se do svorky uloží bednící rámový prvek vysoký 0,3 m, který se zafixuje 

pomocí posuvného dílu na svorce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zabednění čela desky je nutné, aby se zřídilo zábradlí kolem celé betonové desky, 

v případě severní a jižní strany se použije systémové zábradlí, které tesaři zasunou do svorky 

na doraz, a zajistí pomocí čepu tento sloupek proti vytažení. Zábradelní sloupek bude rozmístěn 

po vzdálenosti max 1,25 m. Na podélných stranách objektu budou osazovány ochranné sloupky 

typu S od společnosti Doka. Tyto sloupky budou uchyceny na vykonzolovaných bednících 

nosnících a zajištěny klínem, který je součástí zábradelního sloupku tak, aby nemohlo dojít 

k vytržení sloupku. Tesaři tento typ sloupku zábradlí nastaví na výšku tak, aby hrana vrchního 

madla zábradlí byla ve výšce 1,1 m. Veškeré zábradlí bude mít 3 latě tl. 25 mm, kdy vrchní 

musí být ve výšce min. 1,1m nad budoucím betonovým stropem. Svislá vzdálenost mezi latěmi 

zábradlí bude max. 0,55 mm. Poslední lať zábradlí bude sloužit jako okopová lišta, která musí 

být min. 150 mm nad vybetonovanou deskou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 7-7 Ukotvení svorky bednění čela desky [74] 
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Obr. 7-11 Spojené desky 

rychloupínačem [64] 

Obr. 7-10 Rychloupínač umístěn do 

drážek [64] 

Obr. 7-12 Aktivovaný rychloupínač[64] 

7.8.4 Bednění svislých konstrukcí 

Pro bednění svislých konstrukcí se použije systémové bednění od společnosti DOKA 

systém Frami Xlife. Toto bednění se bude na stavbu přivážet a odvážet dle potřeby stavby 

především z důvodu změny nosného systému od 6NP, kdy monolitické konstrukce jsou 

částečně vyměňovány za vápenopískové tvárnice. Pro bednění svislých konstrukcí se budou 

zřizovat provizorní plošiny tak, aby betonáž probíhala za bezpečnosti pracovníků. Pro kruhové 

sloupy v 1NP bude použito kruhové bednění pro sloupy od stejného výrobce s označením RS.  

7.8.4.1 Bednění stěn oboustranné 

Bednění stěn budou tesaři provádět z bednících rámů Frami Xlife. Tyto bednící desky do 

výšky 2,7m je možno zatížit hydrostatickým tlakem do σhk =67,5 kN/m2. V našem případě, kdy 

světlá výška podlaží je 2,77 m, vyjde hydrostatický tlak na 55,4 kN/m2 (2,77*2,0*10), tudíž 

navrhované bednění splní požadavky výrobce. Bednící dílce pro svislé stěny budou tesaři 

používat pro výšku 3,0 m. Šířky bednících dílců pak budou používat dle rozměrů stěny 

převážně se budou kombinovat šířky 0,7 m a 0,9 m.  

 Tesaři můžou začít bednit až poté, co skončí železáři s vázáním výztuže a tato výztuž 

bude přebraná od technického dozoru investora a musí být opatřena distančními tělísky. 

V případě schodišťového jádra a obecně tam, kde vzniká uzavřený prostor, tak zde budou tesaři 

nejprve bednit vnitřní prostor a následně po vyvázání výztuže železáři budou bednit druhou 

stranu. 

Geodet před zahájením prací na bednění vytyčí hrany rohů, kde hrany vyznačí 

geodetickým hřebem. Tesaři přesunou za pomocí jeřábu bednící dílce a spojovací prvky na 

pracovní plochu. Z důvodu velké hmotnosti jednotlivých dílců bude montáž bednění probíhat 

za pomocí jeřábu. Jeřáb bude opatřen hákem, který je určený pro přesun bednících prvků. Tesaři 

na pracovním prostoru sestaví sestavu po třech dílcích na ležato, kdy jednotlivé dílce mezi 

sebou se budou spojovat rychloupínačem Fremi, kdy pro bednící desky výšky 3,0 m se musí 

použít 3 rychloupínače. Obecně platí, že veškeré dílce na jedné straně se budou spojovat 

rychloupínačem. Tento rychloupínač tesaři umístí do drážek dvou dílů a aplikují úderem 

kladiva. 
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Obr. 7-13 Systém sevření dvou 

bednících desek [64] 

Obr. 7-14 Sevřené desky kotvou 

[64] 

Takto spojené desky se přemístí za pomocí gest tesařů a jeřábu na geodetem vyznačený 

roh. Před přesunem tesaři bednící dílce opatří odbedňovacím nátěrem, toto pravidlo bude platit 

u všech prvků, které se budou dotýkat ukládaného čerstvého betonu. To samé udělají tesaři i na 

druhé straně bednění. Poté, co budou osazené bednící dílce na jedné a druhé straně, tak tesaři 

do každého kotevního místa namontují kotvu. Pro rámový bednící prvek výšky 3,0m se použijí 

3 kotvy ve svislé spáře. Pro kotvení tesaři použijí kotevní tyč o průměru 15 mm, na kterou 

navlečou trubku z umělé hmoty o průměru 20 mm, která bude opatřena kónusy, tak aby nedošlo 

k prolití čerstvého betonu ke kotevní tyči. Na závěr tesaři bednící desky sevřou pomocí kotevní 

matky s podložkou, kterou zašroubují tak, aby byla zachována šířka betonovaného prvku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V místech, kde nemůže být stěna vybedněna z bednících prvků z důvodu atypických 

rozměru stěny, kde nejde stěna vyskládat z bednících prvků, provedou tesaři vyrovnání za 

pomocí bednící desky a úhelníků. Do volného prostoru mezi bednícími dílci vloží bednící desku 

opatřenou odbedňovacím nátěrem do roviny s vnitřní hranou bednících dílců. Bednící desku 

tesaři zajistí svorníky Frami a dřevěným hranolem umístěným do svislé polohy. Tento hranol a 

tuhost bednících dílců a bednící desky zajistí tesaři za pomocí upínací kolejnice frami 1,25 m 

umístěné do vodorovné polohy, kterou zajistí pomocí systému kotvení zmíněném v předchozím 

odstavci. Tato kolejnice bude umístěna v třech výškách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po sestavení celého rastru stěny v místě rohů tesaři umístí do vnitřního rohu systémový 

roh Frami, který zakotví do systémů oboustranných bednících dílců a spojí ho rychloupínačem 

s bednícími desky. Pro vnější roh použijí tesaři univerzální bednící dílec, který nastaví na 

požadovanou tloušťku stěny a zakotví ho do strany kolmého bednícího dílce. Pro zakotvení 

vnějšího rohu se použije pro výšku 3,0 m šest univerzálních svorek Frami.  

Obr. 7-15 Vyrovnávací systém [64] 
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Obr. 7-16 Systém zakotvení 

do vnějšího rohu Obr. 7-17 Sestavení rohu bednění 

Obr. 7-18 bednění čela univerzálním prvkem [64] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr po sestavení celého rastru bednění a vyvázání rohů tesaři obední čela.  

Tesaři budou bednit čela pomocí univerzálního prvku frami Xlife. Tesaři za pomocí gest 

přesunou univerzální prvek do čela mezi bednící desky a za pomocí kotevní matky s podložkou 

upevní univerzální dílec k bednícím prvkům. Tesaři budou na výšku prvku 3,0 m kotvit šesti 

kotvami na každé straně, které utáhnout tak, aby se zajistila požadovaná tuhost celého bednění. 

A provede se zajištění stability pomocí vzpěr. V průběhu sestavení bednění budou bednící dílce 

zajištěny vzpěrami, kdy postup zajištění je pospán u jednostranného bednění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.4.2 Bednění stěn jednostranné   

Jednostranné bednění se bude využívat především pro betonování stěn ve 2PP, 1PP a pro 

bednění stěn kolem výtahových šachet. Pro jednostranné bednění budou tesaři opět využívat 

bednění od společnosti Doka se systémem Fremi Xlife s výškou bednícího dílce 3,0 m.  

Tesaři sestaví na pracovní ploše bednící dílce o čtyřech kusech, které spojí rychloupínací 

svorkou ve třech vrstvách tak, aby jeden pracovní záběr byl 3,6 m. Poté tesaři sestaví vzpěry 

tak, že na vzpěrnou tyč nasadí vzpěrnou hlavu, kterou zafixují pomocí závlačky. Sestavenou 

vzpěru tesaři zafixují do příčné výztuhy bednícího dílce tak, aby vzpěra měla vrchol v 1/3 od 

horní hrany bednícího dílce a spodní vzpěra v 1/4 od spodní hrany. Takto sestavený bednící díl 

osadí tesaři na vytyčenou linii za pomocí jeřábu ještě před tím, ale bednící díl opatří 

odbedňovacím nátěrem. Úhel mezi vrchní vzpěrou a vodorovnou rovinou v úrovni paty vzpěry 

bude 60°. Poté tesaři patu vzpěry zajistí proti posunutí kotvou, kdy předvrtají otvor o průměru 

20 mm délky 10 cm a osadí kotvu do otvoru a utáhnou rázovým utahovákem nadoraz.  
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Obr.7-20Osazený díl 

jednostranného bednění vč. 

vzpěry [64] 

Obr. 7-19 Pata vzpěry [64] 

Obr. 7-22 Půdorys obednění pilíře 

[[66] 

Obr. 7-21 schéma obednění pilíře [66] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.8.4.3 Bednění pilířů 

Pilíře se nachází v prostorách garáží ve 2PP a 1PP. Pro pilíře se udělá 8 bednících forem, 

které se budou při používání opakovat. Bednění pilířů bude probíhat až po vyvázání výztuže 

pilířů, kdy se za pomocí jeřábu a gest tesařů osadí bednící dílce na požadované místo. 

Tesaři budou používat pro bednění pilířů univerzální bednící prvky Frami Xlife. Bednící 

desky před montáží se opatří odbedňovacím nátěrem. Poté za pomocí jeřábu sestaví ve svislé 

rovině bednění pro pilíře. Tesaři nejprve vztyčí za pomocí jeřábu podélnou stranu bednící 

desky, kterou podepřou vzpěrami (postup podepírání za pomocí vzpěr je popsán v předchozím 

odstavci). Na takto vztyčený univerzální bednící dílec osadí na kolmo univerzální bednící dílec. 

Tyto bednící dílce k sobě tesaři připevní pomocí kotev s matkou, kterou utáhnou nadoraz. 

Obdobným způsobem tesaři vybední i protilehlý roh bednění. Do všech rohů pak tesaři osadí 

tříhrannou plastovou lištu, aby při odbeďnování nedocházelo k odtržení rohů. Následně tesaři 

spojí dva bednící rohy dohromady tak, aby byly zachovány rozměry pilíře dle projektové 

dokumentace, tyto rohy pak spojí pomocí kotevní tyče a universální svorky. 
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Obr. 7-23 Nastavení rohů [64] 

7.8.4.4 Bednění šachty  

Bednění výtahové šachty budou tesaři provádět z plošiny postavené a zakotvené 

v předchozím patře. K bednění výtahové šachty budou tesaři používat systémové bednění od 

firmy Doka s rohy Framax. Toto bednění bude sestaveno na pracovní ploše a následně do 

výtahové šachty přesunuto za pomocí jeřábu. Systémové bednění tesaři složí z bednících dílců 

výšky 3,0 m., pro výtahovou šachtu tesaři smontují dílce pro vnější plášť obdobným způsobem 

jako montáž stěn a vnitřní plášť. Jednotlivé dílce spojí tesaři pomocí rychloupínací svorky 

stejným způsobem jako u bednění stěn. Do rohů vnitřních bednících dílců namontují tesaři 

vřeteno framax, které pak usnadní lehké odbednění. Vřeteno tesaři upevní k bendícímu prvku 

rychloupínačem RU Framax, rozdíly ve výšce profilu pak pomocí adaptéru Frami. 

Ke kotvení šachet budou tesaři opět využívat kotevních otvorů, do kterých vloží kotevní 

tyče s plastovou trubičkou vč. kónusu na obou stranách a z vnější části matky s podložkami, 

které utáhnou tak, aby byla zachovaná šířka stěny šachty. 

Pro nastavování odbedňovacích rohů tesaři nejprve vytáhnou čep a osadí odbedňovací 

roh tak, aby nastavovaný roh lícoval se spodním rohem, poté opět vytáhnou čep a zašroubují 

oba rohy do sebe pomocí dvou kusů šroubů se šestihrannou hlavou. 

Na závěr tesaři na vrchní díl odbedňovacího rohu osadí odbedňovací vřeteno, kdy nejprve 

vytáhnou závlačku a nasadí vřeteno na odbedňovací roh, poté otočí vřetenem po směru 

hodinových ručiček na doraz a nakonec zajistí vřeteno závlačkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po sestavení bednění šachty se za pomocí gest tesařů a jeřábu přemístí zkompletovaný 

bednící díl na místo šachty a obední se vnější strana stejným způsobem, jak je popsáno při 

bednění stěn. Bednění bude po celou dobu stavby smontované a bude používané jenom na 

výtahové šachty, kde bude pouze přesouváno na místo šachty za pomocí jeřábu.  

 

7.8.4.5 Bednění kruhových sloupů  

Pro betonování kruhových sloupů v 1 NP se použije systémové bednění od firmy Doka 

systém RS. Pro jeden sloup jsou potřeba dva 3,0 m dlouhé bednící prvky, proto nejsou nutné 

další prodlužovací dílce. Tesaři opatří vnitřek bednění protikorozním nástřikem, který slouží i 

jako odbedňovací nástřik a za pomocí gest postaví první polovinu na vyznačený body od 

geodeta a zajistí první polovinu kruhového bednění pomocí vzpěr. Vzpěry budou tesaři 

Obr. 7-24 Osazení vřetena na rohový díl [64] 
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Obr. 7-26 Upnutí vzpěry na 

kruhové bednění [65] 
Obr. 7-25 Upnutí dvou 

bednících dílců [65] 

Obr. 7-27 nasunutí a zajištění plošiny na kotvu [67] 

osazovat obdobným způsobem jako u rovných bednících prvků až na to, že hlava vzpěrné tyče 

bud osazena systémem EB, a upevní se do upínacího místa za pomocí čtyřkřídlé matice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vztyčení, osazení a opření první poloviny bednícího dílce tesaři za pomocí jeřábu 

vztyčí i druhou polovinu a přirazí jí k osazené první polovině. Obě poloviny pak tesaři spojí 

pomocí integrovaného upínače a odpojí bednící díl od jeřábu. Poté i na druhou polovinu tesaři 

upevní vzpěry stejným způsobem jak na první polovině.  

7.8.5 Pracovní plošiny pro práci na obvodových stěnách 

Pro práci na obvodových stěnách se využijí systémové skládací plošiny od společnosti 

Doka systém K. Montáž plošin budou zajišťovat tesaři, kdy budou montovat plošinu z plošiny 

z předchozího patra. Při práci na namotávání plošiny budou všichni pracovníci uvázaní 

k pevnému bodu. Před přesunem plošiny tesaři vyvrtají do vybetonované a vyzrálé stropní 

desky otvor dlouhý 250 mm, do kterého osadí skalní kotvu průměru 14 mm tyto kotvy budou 

rozmístěny ve stropní desce po ose 2,8 m. Poté, co budou připraveny kotvy se jeřábem a gesty 

tesařů plošina přesune na místo do úrovně následujícího patra a vodorovná část se osadí na 

připravenou kotevní tyč. Po osazení se vysune vertikální profil, kdy tesaři nejprve přidrží rukou 

vysouvaný profil a vysunou pojistný třmen a pomalu sklopí výsuvný profil dolů, poté vertikální 

profil zajistí zasunutím nástavného třmene.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Po osazení se vysune vertikální profil, kdy tesaři nejprve přidrží rukou vysouvaný profil 

a vysunou pojistný třmen a pomalu sklopí výsuvný profil dolů, poté vertikální profil zajistí 

zasunutím nástavného třmene. Teprve po zajištění a zkontrolování od tesařů se jeřáb může 

odháknout. Veškeré plošiny budou ztuženy zábradlím a před vydáním varování před bouří 

Obr. 7-28 Osazení skalní kotvy 

do stropní desky [67] 
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Obr. 7-30 Vyrovnávací plošina [67] Obr. 7-29 Montáž plošiny [67] 

budou tyto plošiny, pokud to bude možné, demontovány, popř. zajištěním pomocí popruhů 

budou staženy. Plošiny budou délkově vyrovnány pomocí systémové vyrovnávací plošiny, 

která bude osazena tesaři do hluchých míst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.6 Armování stropní desky 

Před zahájením prací železáři projdu po vybedněné desce a zkontrolují čistotu a 

nastříkání bednící desky odbedňovacím nátěrem. Vázání výztuže bude probíhat ze strany 

severní směrem ke straně jižní. Železáři se seznámí s výkresem výztuže na betonované desce a 

přenesou si pomocí jeřábu výztuž, která budou nejprve ukládána. Přenesenou výztuž uloží 

železáři na dřevěné prokladky, které budou vzdálené po metru na kolmo k výztuži tak, aby 

výztuž nepřišla ke styku s odbedňovacím nátěrem, který je aplikovaný na bednění stropní 

desky. Výztuž ukládaná na bednění bude rozmístěna tak, aby nedošlo k velkému zatížení, na 

které bednění není dimenzováno. Před zahájením ukládky výztuže musí být již osazené 

prefabrikované nosníky, které budou opatřené tepelným izolantem pro přerušení tepelných 

mostů. Tyto prefabrikované římsy budou opatřené výztuží, která se prováže s výztuží stropní 

desky. 

 Po stropní desce nejprve železáři rozmístí distanční podložky z vláknobetonu, které 

zajistí, aby bylo dodrženo minimální krytí 25 mm. Tyto podložky budou kladeny železáři 

v osové vzdálenosti po 0,8 m. Železáři nejprve začnou ukládat spodní výztuž z rohu, kde jsou 

zahnuté pruty výztuže. Železáři budou ukládat nejprve výztuž rovnoběžně s delší stranou 

objektu a začnou tak, že si na bednění pomocí křídy načrtnou osové vzdálenosti výztuže. Po 

načrtnutí osových vzdáleností začnou jednotlivé pruty ukládat. Ukládat železáři budou výztuž 

tak, že nejprve si přenesou svazek výztuže na kraj uložení a vždy po dvou pracovnících budou 

ukládat jednotlivé pruty tak, aby byly dodrženy osové vzdálenosti výztuže. Po uložení výztuže 

v podélném směru začnou železáři ukládat výztuž v příčném směru v obdobnému duchu. 

Během ukládání si pomocí vázacího drátu zafixují styky výztuže ve dvou směrech po metru 

tak, aby zajistili nahrubo, že nedojde k posunutí výztuže. Po skončení ukládky výztuže ve dvou 

směrech železáři zafixují výztuž pomocí vázacího drátu a betonářských kleští, toto svázání 

provedou železáři v každém styku dvou výztuží.  

Po uložení spodní výztuže desky bude následovat ukládka horní vrstvy výztuže. Je 

důležité před ukládkou vrchní vrstvy určit místa pracovní spáry, které budou umístěny dle 

pokynů statika a vloží železáři mezi horní a spodní výztuží prvky pro pracovní dilataci. 
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Obr. 7-32 Kovový distanční podložka [57] 
Obr. 7-31 Betonová distanční 

podložka[58] 

Pracovní spára bude tvořena z tahokovu HRL na výšku desky, což je min. 220 mm. Na již 

uloženou a svázanou spodní vrstvu výztuže železáři uloží ocelové distanční podložky DISTOL 

o výšce distance 17 cm, které zajistí dostatečné krytí a uložení horní výztuže ve správné poloze. 

Tyto distanční podložky se budou opět umísťovat ve vzdálenosti 0,8 m. Železáři začnou 

s ukládkou horní výztuže tak, že si na již položené pruty spodní desky nakreslí za pomocí křídy 

osové vzdálenosti. Při ukládce horní výztuže se nejprve začne s ukládáním prutů v příčném 

směru, tzn. kolmo na delší stranu objektu. Po uložení výztuže v kolmém směru se začne 

s vyztužováním v podélném směru, kdy se začne od čela stopní desky, kdy se uloží čelní pruty. 

Během ukládání si pomocí vázacího drátu zafixují styky výztuže ve dvou směrech po metru 

tak, aby zajistili nahrubo, že nedojde k posunutí výztuže. Po skončení ukládky výztuže ve dvou 

směrech železáři zafixují výztuž pomocí vázacího drátu a betonářských kleští, toto svázání 

provedou železáři v každém styku dvou výztuží. 

Vázání výztuže trámů bude probíhat v době bednění stropní desky 1PP na určeném místě na 

staveništi. Poté za pomocí jeřábu se armokoše trámů přemístí do vybedněných trámů a bude 

následovat vázání desky stropní konstrukce. Mezi výztuží masivních konstrukcí železáři umístí 

a zafixují kanálky pro ochlazování jádra masivních konstrukcí, u kterých se předpokládá 

rozdílní teplotní gradient s povrchem a jádrem konstrukce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.7 Armování svislých konstrukcí  

7.8.7.1 Vázání výztuže sloupů 

Vázání výztuže sloupů bude probíhat na pracovní ploše, v blízkosti skládky výztuže. 

Výztuž budou vázat železáři do armokošů a po vyvázání se přesunou za pomocí gest železářů 

a jeřábu na navazující trny vyčnívající z vodorovné nosné konstrukce. Vázání výztuže pilířů 

bude probíhat tak, že železáři na pomocné lavice sestaví z třmínků kostru a provlečou třmínky 

svislou výztuž. Na svislou výztuž pak nakreslí křídou vzdálenosti jednotlivých třmínků od sebe. 

Po osazení třmínků v osové vzdálenosti se sváží vázacím drátem styk svislé výztuže s třmínky. 

Po vyvázání armokošů se osadí za pomocí železářů a jeřábu armokoše na vyčnívající trny 

z vodorovné desky, kde železáři pomocí vázacího drátu nastykují vyčnívající výztuž 

s armokošem. V případě, že došlo k posunu při betonování stropní konstrukce vyčnívající 

výztuže, tak se tato výztuž narovná pomocí elektronické rovnačky, tak aby mohlo dojít ke 

stykování. Po osazení armokošů na výztuž železáři po vzdálenosti 0,5 m osadí distanční tělíska 

tak, aby byla zachovaná krycí vrstva betonu.   
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Obr. 7-33 C.R.M. deska [59] 

7.8.7.2 Vázání výztuže stěn 

Vázání výztuže svislých konstrukcí bude vždy navazovat na vyčnívající výztuž 

z předchozího podlaží. Vázání výztuže bude probíhat přímo na pracovišti. U šachet nebo 

uzavřených prostorách musí být před vázáním výztuže zhotoveno jednostranné bednění. 

Železáři nejprve začnou na řídko (tzn. každý pátý prut) navazovat svislou výztuž, kterou ztuží 

vodorovným prutem. Na vodorovný prut nakreslí křídou osové vzdálenosti svislých prutů. Po 

vyvázání svislé výztuže, kterou spojí s vodorovným provizorním prutem pomocí vázacího 

drátu, nakreslí na svislý prut osové vzdálenosti vodorovných prutů. Železáři osadí vodorovnou 

výztuž a svážou se svislou výztuží za pomocí vázacího drátu. Poté začnou s vázáním se stejným 

principem přední výztuž. Distanci mezi přední a zadní výztuží budou železáři držet pomocí 

pomocné výztuže ve tvaru S, která bude umístěna po 1,0 m. Po vyvázání výztuže se opět 

zkontroluje, jestli výztuž je spojena vázacím drátem. Před bednění se zavolá technický dozor 

investora, který za přítomnosti stavbyvedoucího, popř. statika přebere výztuž a dá příkaz 

k obednění a betonáži. Před bedněním se na výztuž ve vzdálenosti 0,5 m osadí distanční tělíska 

tak, aby byla zachována krycí vrstva betonu.  

7.8.8 Svařování výztuže 

Svařování výztuže budou svářeči provádět pouze v 2PP a 1PP jako ochranu před 

korozním prostředím. Svářeči budou svářet základovou desku v obdélníkovém rastu dle 

projektové dokumentace, kdy nejdřív svaří bodově podélný prut k příčným prutům výztuže 

spodní vrstvy a následně stejný svár provedou i u vrchní výztuže. Přesahy jednotlivých styků 

podélného prutu se svaří pomocí příložky, kdy svár bude min. 100 mm. Obdobně se bude 

postupovat i s vybraným prutem v příčném směru, který se bodově svaří k prutům podélné 

výztuže. Oba směry pak budou přecházet na svislé stěny, kdy opět vybraný svislý prut se svaří 

bodově k vodorovným prutům a obdobně vybraný vodorovný prut se svaří k svislým prutům. 

Ve všech stykování vybraných prutů se provede svařování pomocí příložky svaru min.100 mm. 

V určených místech v projektové dokumentaci a v místech vybraných prutů se na vnitřní líc 

stěny navaří C.R.M. deska pro kontrolu měřením. C.R.M. desku svářeči navaří tak, aby 

kopírovala hranu bednění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.9 Trubkování silnoproudé instalace 

Takzvané trubkování budou provádět elektrikáři po vyvázání výztuže u svislých 

konstrukcí a u vodorovných konstrukcí se bude trubkování dělat před uložením horní vrstvy 

výztuže. Elektrikáři budou za pomocí vázacího drátu připevňovat ohebnou trubku k výztuži. 

V místech vypínačů a zásuvek se do bednění přišroubují elektrikáři elektrikářské krabice pro 

umístění do betonů. Do této krabice elektrikáři prostrčí ohebnou trubku a zašroubují spoj 

systémovou spojkou tak, aby nedošlo k odpojení ohebné hadice s elektrikářskou krabicí. Tento 

systém elektrikáři provedou i s vývody pro osvětlená.  
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Obr. 7-34 Příklad osazení el. krabice do 

bednění [60] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.10 Průběh betonáže stropní desky 

Před zahájením betonářských prací se zkontroluje bednění a již vyvázaná výztuž. Před 

betonáží proběhne kontrola vyvázané výztuže za přítomnosti technického dozoru investora a 

statika, který prováděl dokumentaci ke statické části. Bednění zkontroluje stavbyvedoucí, je-li 

sestavené dle pokynů od dodavatele bednění. Je-li vše v pořádku dle projektové dokumentace, 

provede se zápis o vyvázané výztuži s povolením k betonáži. Pod zápis ve stavebním deníku se 

všichni zúčastnění podepíšou. 

Betonáž stropní desky bude betonována za pomocí autočerpadla značky Schwing. 

Jednotlivé autodomíchávače budou přijíždět k čerpadlu, který bude vhánět čerstvý beton na 

místo betonáže. Autodomíchávače o objemu 7 m3 a 9 m3 budou jezdit v pravidelných frekvencí 

tak, aby byla zajištěna nepřerušená betonáž a aby čerstvý beton byl zpracován do 90 minut od 

namíchání. Strojník autočerpadla bude v blízkosti místa betonáže, kde bude pomocí dálkového 

ovládání navádět výložník čerpadla na dané místo betonování. Betonáři budou hadici čerpadla 

pouze rukama korigovat na dané místo. Při betonování nebude čerstvý beton vytlačován z větší 

vzdálenosti jak 1,5 m. Pracovníci před zahájením betonáže si nastaví požadovanou výšku desky 

na laserovém nivelačním ovladač umístěném na lati a zkontrolují před betonáži stav jeho 

baterie. Laserový nivelační přístroj pracovníci umístí na místo, kde nehrozí jeho pád, kde 

nebude překážet, nebo kde nehrozí jeho posunutí. Před betonování se odebere do forem vzorek 

betonu, který bude podroben zkoušce pevnosti v tlaku v akreditované laboratoři. Stavbyvedoucí 

před betonáží si zkontroluje dodací listy od betonu, zda třída a konzistence odpovídá 

požadavkům projektové dokumentace. Dále stavbyvedoucí upozorní dispečery na betonárce, 

aby řidiči domíchávačů nepřidávali do čerstvého betonu vodu. Před betonáží udělá 

stavbyvedoucí zkoušku sednutí kuželu popsanou v kapitole č.10 Kontrolní a zkušební plán. 

Betonáři při betonování nastaví hadici na místo betonáže a gesty zahájí betonáž. Betonáři si 

musí dát pozor při ukládce betonové desky, aby dopadající beton nezasahovala napřímo do 

bednění a do výztuže, aby tak nedošlo ke kolapsu bednění nebo k vychýlení výztuže 

z požadované pozice. Vedoucí čety zahájí gestem betonáž, kdy bude chodit s latí opatřenou 

s nivelovaným ovladačem a za pomocí ostatních pracovníků budou čerstvý beton ukládat do 

přibližné výšky a hutnit. Další betonáři budou provádět zhutňování čerstvého betonu pomocí 

vibrátoru. Při vibrování nesmí být vpichy umisťovány víckrát do jednoho místa. Vzdálenost 

sousedních ponorů nesmí překročit 1,4násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 

Hloubka vpichů vibrátoru nesmí překročit více než 150 mm. Při vibrování musí pracovníci dbát 

na to, aby nedocházelo k dotykům vibrátoru s výztuží a s bedněním. Pohyb jehly vibrátoru do 
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čerstvého betonu musí být co nejrychlejší, ale vytahování jehly vibrátoru musí být naopak co 

nejpomalejší, aby byl dostatečně vzduch v betonu vytlačen.  

Vedoucí čety bude chodit s nivelačním ovladačem a hladítkem, kdy bude ze zhutněného 

čerstvého betonu tvořit „hromádky“ požadované výška, kdy z těchto „hromádek“ udělá 

šachovnicová desku po vzdálenosti jednoho metru.  Po vyznačení výšky betonu budou 

pracovníci vyrovnávat místa mezi hromádkami buď přihrnutím betonu nebo odhrnutím. Po 

srovnání stropní desky betonáři urovnají plochu latí. 

U trámového stropu, který obsahuje masivní trámy a tím hrozí nestejný gradient teploty 

v betonovém jádru a na okraji, což může mít za důsledek tvorbu trhlin, se musí přijmout 

opatření, které zajistí stejný teplotní gradient. Proto se na této stavbě masivní konstrukce budou 

betonovat s betonovou směsí, která bude mít ochlazené vstupní přísady dle konzultace 

s betonárnou v závislosti na aktuálním počasí. 

7.8.11 Průběh betonáže svislých konstrukcí  

Před betonáží se zkontrolují styky se svislým bedněním a vodorovnou stropní deskou, 

kdy styky musí být vyplněny polyuretanovou pěnou. V případě, že styky nejsou vyplněny, tak 

je betonáři vyplní nízkoexpanzní PUR pěnou. Betonáři do bednících desek za pomoc 

nivelovacího přístroje vyznační požadovanou výšku betonu. Betonáž svislých konstrukcí bude 

za pomocí bádie, která bude zavěšená na háku jeřábu. Jednotlivé autodomíchávače budou 

přijíždět na staveniště v takových frekvencí, aby čerstvý beton v autodomíchávači byl 

zpracovatelný, tzn. do 90 minut od namíchání po ukládku čerstvého betonu. Autodomíchávače 

se budou stavět na vyznačené místo, kde bude betonář navádět jeřábníka s bádií na určené 

místo. V místě betonovaných svislých kontrukcí pak budou navádět betonáři gesty jeřábníka 

s bádií s čerstvým betonem tak, aby nástavec od bádie směřovala mezi bednící desky. Betonáří 

budou ukládat čerstvý beton z pojízdného lešení, kdy budou rychlost ukládaného betonu 

korigovat pomocí lana připevněného na otevírací klapce. Čerstvý beton musí být ukládán 

maximálně z výšky 1,5 m v případě svislých konstrukcí se použije větší nástavec tak, aby byla 

dodržena tato podmínka. Betonáři budou hutnit pomocí ponorného vibrátoru, po vrstvách 

čerstvého betonu max 0,5 m. Při hutnění musí betonáři dbát na to, aby se hlavice ponorného 

vibrátoru nedotýkala výztuže a stěn bednění. Betonáři vloží do čerstvého betonu hlavici 

vibrátoru rychlejším tempem do doby, než přestanou vzlínat bublinky, a do té doby, než se 

povrh nevyhladí, poté hlavici pomalu vytáhnou. V průběhu hutnění a betonáže budou betonáři 

kontrolovat stav bednění a jeho styky.  

7.8.12 Ošetřování a ochrana vodorovné stropní konstrukce 

Po skončení betonářských prací následuje ochrana vybetonované konstrukce z důvodu 

dosažení požadovaných vlastností betonu. Pro řádné tvrdnutí musí být splněny podmínky, 

zejména co se týče průměrné denní teploty, která musí být vyšší než 5 °C. Z důvodu časové 

návaznosti a splnění harmonogramu se při nízkých teplotách udělají opatření pomocí ohřevu 

vzduchu a zaplachtování konstrukce. V průběhu betonování a následných 24 hodinách nesmí 

klesnout teplota pod 0°C, není-li zhotoveno provizorní opatření. Naopak při vysokých denních 

teplotách se musí konstrukce chránit před slunečním svitem a musí být vybetonovaná 

konstrukce ochlazována. Ochlazovat konstrukci začnou pracovníci až po dosažení 5 MPa 

pevnosti v tlaku.  

Ochlazovat stropní konstrukci budou pracovníci tak, že po vybetonované konstrukci 

rozvinou geotextilii a napustí jí vodou. Po ochlazení vodou konstrukci přikryjeme folií. 

Ochlazování konstrukce budou pracovníci provádět po dobu 7 dnů. 

U masivních konstrukcí se bude měřit teplota jádra, při velkém množství hydratačního 

tepla se začne konstrukce chladit za pomocí vody, která bude proudit z kanálků umístěných při 
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Obr. 7-36 Vnější těsnící pás [61] 

Obr. 7-35 Přesah těsnícího 

plechu [62] 

 

ukládce výztuže. Obecně platí dle normy, že hydratační teplo u konstrukcí masivních nemá 

překročit za 7 dnů 290 KJ.kg-1. 

7.8.13 Ošetřování a ochrana betonu svislých konstrukcí 

Pro ošetřování betonu svislých konstrukcí platí stejné mezní hodnoty jako v předchozím 

bodě. Pracovníci budou odbedněnou konstrukci ošetřovat v teplých dnech kropením minimálně 

po dobu 7 dnů. V případě velkých denních teplot se doba pro odbednění prodlouží z důvodu 

ochrany před slunečním svitem a bude se přikrývat folíí. Naopak při nízkých zimních teplotách 

se bude vybetonovaná konstrukce oteplovat za pomocí horkovzdušných ventilátorů, které 

budou vhánět teplý vzduch do zaplachtované konstrukce.  

7.8.14 Opatření pro zajištění nepropustnosti vody a zemní vlhkosti „bílé vany“ 

7.8.14.1 Opatření na vodorovné konstrukci 

Beton je navržený s přidáním krystalizační přísady Xypex, která má za úkol zvýšit 

samotěsnící schopnost betonu.  

Stavbyvedoucí určí, kde bude pracovní spára jednoho pracovního záběru. V tom místě 

železáři položí na podkladní beton vnější těsnící pás Kunex AA-24, který vytáhnou na bocích 

min.10 cm do svislé polohy na horní hranu desky. Mezi výztuž horní a spodní vrstvy vloží 

železáři bednící a těsnící plech typu ABS Illichman doprostřed, který zafixují k výztuži pomocí 

vázacího drátu tak, aby při betonáži nedošlo k deformaci tohoto těsnícího plechu. Přesahy mezi 

jednotlivými těsnícími plechy budou min. 50 mm a spoje mezi jednotlivými plechy budou 

zajištěny křížovou sponou. Před tím, než budou spojeny těsnící plechy, železáři odstraní 

ochrannou folií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V místě obvodové stěny a základové desky budou železáři osazovat bitumenový těsnící 

pás PENTAFLEX KB po celém obvodě. Tento pás osadí tak, aby 30 mm bylo zabudováno 

v základové desce při betonáži. U jednotlivých pásů v místě spojů železáři odstraní ochrannou 

folií a s přesahem min. 50 mm přikotví k sobě přimáčknutím a křížovou sponou. K betonářské 

výztuži se plechy připevní max. po vzdálenosti 1,0 m. Těsnící pás po obvodě železáři zakotví 

k vyčnívající výztuži pomoc vázacího drátu tak, aby nedošlo k posunu nebo k deformaci při 

betonáži. V místě křížení těsnícího pásů (vodorovné části z pracovní spáry a svislé části) na 

obvodové konstrukci železáři tyto spoje prošroubují těsnícími šrouby, a tak zajistí utěsnění a 

pevnost spoje.   
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Obr. 7-38 křížový těsnící pás v obvodové 

stěně [62] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.14.2 Opatření na svislé konstrukci  

Stavbyvedoucí určí, kde budou pracovní spáry ve svislé konstrukci, a ověří od statika, 

zda můžou být v navrhovaných místech. V místech obvodových zdí z předchozích prací na 

základové desce bude vyčnívat bitumenové těsnící plechy, které utěsní spoj mezi vodorovnou 

konstrukcí a svislou konstrukcí. Do svislé řízené pracovní spáry budou železáři vkládat křížový 

těsnící plech. Železáři odstraní ochranné folie a vloží těsnící plech do místa pracovní spáry. 

Prvek osadí mezi vnitřní a vnější stranu výztuže a za pomoc vázacího drátu připevní těsnící 

plech k výztuži. Těsnící plechy vodorovné a svislé se spojí s přesahem min. 50 mm pevným 

zafixováním pomocí drátu, popř. zahřátím při teplotách nižších jak 5 °C. V místě řízené spáry 

tesaři vloží trapézovou lištu, kterou k bednění připevní hřebíčky, u kterých předem srazí hroty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při napojení obvodových stěn a stropy 1PP a 2PP tesaři do místa styku vloží bentonitový 

bobtnající pásek. Pro svislé konstrukce se nebude vkládat pojistná injektážní hadička v případě 

průsaku tlakové vody sanatéři vyvrtají otvor v místě průsaku, které šikmo protíná trhlinu za 

pomocí vrtačky s příklepem. Metodou tlakové injektáže na bázi pryskyřice, které reagují 

s vodou, za injektují trhlinu způsobující průsak vody.  

Obr. 7-37 Spoj vodorovného a svislého těsnícího pásu [62] 
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Obr. 7-40 Těsnící prostup [63] 

Obr. 7-39Napojení stropů na svislou 

konstrukci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesaři v místě prostupů inženýrských přípojek do bednění vloží průchodky, které se 

skládají ze pevné příruby a manžety. Pevnou přírubu tesaři vloží na vyznačené místo, které je 

zesíleno výztuží, a pomocí vázacího drátu jí zafixují do pevné pozice, poté místo prostupu 

obední. Po odbednění a realizaci přípojky se protáhne prostupem trubní vedení, které se také 

protáhne těsnící manžetou, která vytvoří těsný prostup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.15 Odbedňování stropní desky 

Odbedňování bude za předpokladů 70% pevnosti v tlaku konstrukce. Jednotlivé desky se 

začnou odbeďnovat po nabytí 70% konečné pevnosti částečně. K celkovému odbednění dojde 

až do nabytí 100% konečné pevnosti. Jednotlivé předpoklady časů odbednění jsou zahrnuty 

v časovém plánu, kdy doba pro odbednění vycházela z teplot minulého roku stejného období. 

Tyto časy pro odbednění jsou zaneseny v příloze P10. Tuto skutečnost stavbyvedoucí prověří 

nedestruktivní zkouškou pomocí Schmidtova tvrdoměru. Pro prokázání dostatečné pevnosti 

konstrukce začnou pracovníci odstraňovat částečně bednění.  

Nejprve pracovníci odstranění mezipodpěry a uloží je do ukládacího boxu, zůstanou 

podepřené stojky upevněné do trojnožek. Pracovníci úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice 

spustí bednění stropu. Po spuštění bednění se sklopí příčné nosníky pouze ty, které nepodepíraly 
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Obr. 7-42 Úplná demontáž stropního bednění [72]   

ve stykách bednící desky. Po sklopení nosníků začnou pracovníci odebírat bednící desky a 

budou je ukládat do pojízdných boxů, které budou odebírány pomocí jeřábu na skládku pro 

bednění. Po deskách budou pracovníci odebírat i nosníky a ukládat je do boxů. Nakonec budou 

pracovníci odebírat i stojky, které vrátí do původní výšky a začnou je skládat na pojízdné boxy. 

Pracovníci pomocí jeřábu přenesou 2/3 stojek na skládku bednění. Do samostatných boxů se 

uloží hlavice a prvky pro zajištění čela desky. Zbylá 1/3 stojek se použije pro podepření stopní 

konstrukce do doby nabytí 100% únosnosti.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odebrání bednění úseku 10 m2 se vztyčí opět stojky, které budou zapřené o strop a zde 

budou podepřené do nabytí 100% pevnosti desky. Stojky budou umístěny v osové 

vzdálenosti 1,5 m. Plného nabytí pevnosti by mělo dle výpočtu, který je uveden v příloze P10. 

Po uplynutí této doby pracovníci odeberou zbylé stojky a uloží je do pojízdného boxu, který se 

přenese pomocí jeřábu na skládku bednění.  

 

7.8.16 Odbednění svislých konstrukcí 

Stěny budou tesaři odbedňovat až po nabytí min. 70% pevnosti, aby nedošlo k destrukci 

celé konstrukce. Tuto skutečnost zkontroluje stavbyvedoucí úderem Schmidova tvrdoměru do 

vyzrálého betonu. Předpokládaná doba pro odbedňování je vypočítána v příloze P10. Veškeré 

odbedňovací práce musí nařídit odpovědná osoba, tj. stavbyvedoucí  

 

7.8.16.1 Odbednění stěn 

Tesaři nejprve bednící díl desky připnou na hák jeřábu a začnou povolovat matky na 

kotevních tyčí. Po povolení matek odstraní tuhost vzpěr tak, že odstraní kotvy z paty vzpěry. 

Obr. 7-41 Demontáž stojek [72] 
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Po odstranění tuhosti začnou tesaři odstraňovat bednící dílce tak, že po povolení všech 

komponentů by se měli bednící dílce, které byli ošetřeny odbedňovacím nástřikem, lehce 

odstranit od betonové konstrukce. V případě, že bednící dílce nepůjdou odstranit, použije se 

páčidlo. Tesaři se budou snažit o zachování sestavných dílců tak, aby se dali použít pro 

zabednění další stěny. V případě dalšího nevyužití celého dílu tesaři demontují díl na jednotlivé 

prvky a přesunou za pomocí jeřábu na skládku pro bednění. Na skládce budou skladovat stejné 

díly na sebe a do přepravních košů uskladní kotvy, rychloupínače, matky.  

 

7.8.16.2 Odbednění sloupů a pilířů 

U pilířů se tesaři budou snažit zachovat bednící díl na dvě bednění o tvaru „L“. Tesaři 

nejprve odstraní kotvy spojující kolmý bednící dílec a povolí kotvy, které spojovaly na podélné 

straně protější bednící dílce. Poté tesaři odstraní tuhost ve vzpěrách tím, že z paty vzpěry 

odstraní kotvu. Po splnění všech kroků by mělo dojít odstranění bednění. Bednění pilířů se 

použije na další pilíře. V případě nevyužití bednění se celé bednění demontuje na bednící dílce 

a do skladovacích košů se vloží kotvy, rychloupínače, hlavy vzpěr.  

U kruhových sloupů je postup obdobný. 

 

7.8.16.3 Demontáž plošiny 

Plošinu budou tesaři demontovat tím že zavěsí čtyřbodový hák na plošinu a vytáhnou 

pojistku zajišťující stabilitu v kotvě, poté tesaři dají gesty pokyn jeřábníkovi k přemístění 

plošiny. Na skladovací ploše pak tesaři složí plošin tak, aby se dala skladovat, tzn. složí vzpěry 

a zábradlí. 

7.9 Personální obsazení  

Veškeré betonářské práce a práce s tím spojené prováděny kvalifikovanými osobami, 

které doloží svou kvalifikaci platným průkazem, především u profesí vazačů, svářečů a 

jeřábníků.  

Složení jeřábníků   1x jeřábník na Terex CTT 141-6 TS  

     1x jeřábník na Liebheer 81 

 

Složení čety tesařů:    1x vedoucí čety 

     11x tesařů  

     

Složení čety armovačů   1x vedoucí čety  

     4x armovač   

 

Složení čety betonářů   1x vedoucí čety  

     6x betonářů (tesařů) 

     7xbetonářů při hlazení desky (1PP a 2PP) 

   

Složení čety elektrikářů   1x vedoucí čety  

     5x elektrikářů 

     2x Svářečů  
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7.9.1  Specifikace profesí  

7.9.1.1 Jeřábník 

Jeřábník je osoba, která je odpovědná za ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce 

jeřábu a dodržování systému bezpečné práce. Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz, který 

musí mít vždy u sebe. Jeřábník se musí vždy řídit signály a vazače. Jeřábník musí manipulovat 

s břemenem tak, aby nedošlo k jeho rozhoupání nebo ohrožení pracovníku na pracovní ploše. 

Jeřábník musí před zahájením prací jeřáb zkontrolovat a je povinen vést servisní knížku jeřábu, 

kdy při nějakém servisním problému je nutné hned pozastavit práce s jeřábem a zavolat servis, 

který jeřáb opraví. Jeřábník také kontroluje práci vazačů. 

 

7.9.1.2 Tesař 

Tesař je osoba, která má výuční list v oboru tesařství, při výkonu činnosti zodpovídá za 

správně osazený prvek bednění. Dále zodpovídá za to, že bednící prvek bude opatřen 

odbedňovacím nátěrem a veškeré spoje bednících prvků musí být utěsněny. Každý tesař na 

stavbě bude mít vazačský průkaz z důvodu přesunu bednění po staveništi. Tesaři budou po 

zabednění desky a vyarmování provádět betonářké práce, z tohoto důvodu musí být proškoleni 

technologie betonování.  

 

7.9.1.3 železář 

Železář je osoba, která se musí orientovat ve stavebních výkresech vyztužení. Železář 

zodpovídá za správně vyvázané prvky. Železář musí mít vazačské oprávnění z důvodu 

manipulace výztuží pomocí jeřábu.  

 

 

7.9.1.4 Elektrikář 

 Elektrikář je osoba s vyčním listem v oboru, musí být schopný orientovat se ve 

stavebních výkresech trubkování. Dává pokyn svářečům při sváření výztuže pro opatření proti 

koroznímu prostředí. Je zodpovědný za umístění tzv. „husích krků“ do bednění.  

 

7.9.1.5 Svářeč 

Svářeč je osoba, která má platný svářečský průkaz. Svářeč provede svar v místech 

určených v projektové dokumentaci k eliminaci korozního prostředí. Svářeč je zodpovědný za 

veškeré sváry. Svářeč může provádět jenom ty úkony, které má potvrzeny v průkazu odborné 

kvalifikaci svářeče.  
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7.10 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  

7.10.1 Velké stroje  

Věžový jeřáb   Terex CTT 141-6 TS   1x 

Věžový jeřáb   Liebheer 81K    1x 

Užitkový automobil   Renault trafic    1x 

Autodomícháváč   Stetter C3 BASIC LINE  AM9LL  4x 

     Stetter C3 BASIC LINE  AM7LL 2x 

Autočerpadlo na beton   Schwing S 39 SX   1x 

     Schwing S 42 SX   1x 

     Schwing S 46 SX   1x 

     Schwing S 55 SX   1x 

7.10.2 Malé stroje 

Svářečka   Kühtreiber KITin 165   2x 

Dvourotorová hladička  Whiteman    2x 

Jednorotorová hladička  Bartell     2x 

Ponorný vibrátor  ENAR SPYDER PRO 38  1x 

Vibrační lišta    ATLAS COPCO BV20G  1x 

FUKAR    Bosch ALB 18 LI   1x 

7.10.3 Měřičské pomůcky a nářadí 

Rotační laser    Hilti PR 30 HSV A12   1x 

Automatický stativ  Hilti PRA 90    1x 

Laserový detektor  Hilti PRA 30    1x 

Laserový dálkoměr   Hilti PD-CS    1x 

Kleště čelní štípací   -    1x 

Prodlužovací kabely 50 m  -    4x 

Vodováha 2 m    -    1x 

Vodováha 1 m    -    1x 

Olovnice    -    1x 

Zednická lžíce    -    2x 

Hliníkový žebřík   -    1x 

Vědro stavební 20l   -    1x 

7.10.4 Prvky pro přepravu břemen 

Dvojitý lanový závěs s okem nosnost 15 t    1x 

Zvedací textilní pásy nosnost 10t     1x 

Jeřábový hák nosnost 20 t Elbia – Evo 20   1x 

Badie 1,5m3
        1x 

Badie 1,0m3
        1x 

Badie 0,75m3
        1x 
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7.10.5 Ochranné pomůcky 

reflexní vesta, ochranný přilba, pracovní rukavice, ochranné brýle, svářečský oděv, 

svářečská přilba, svářečské rukavice 

7.11 kontrola kvality 

7.11.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace  

• Kontrola připravenosti staveniště 

• Kontrola připravenosti pracoviště 

• Kontrola předchozích prací  

7.11.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek  

• Kontrola BOZP na pracovišti 

• Kontrola způsobilosti pracovníků 

• Kontrola strojů a zařízení 

• Kontrola materiálu  

• Kontrola skladování bednících prvků a výztuže 

• Kontrola základové desky 

• Kontrola bednění  

• Kontrola ukládky výztuže 

• Kontrola prvků pro vodonepropustný beton 

• Kontrola dodaného čerstvého betonu a jeho konzistence 

• Kontrola technologie betonování  

• Kontrola ošetřování betonu 

• Kontrola zrání betonu 

• Kontrola odbedňování  

 

7.11.2.1 Výstupní kontrola 

 

• Kontrola výsledné geometrie  

• Kontrola pevnosti betonu  

• Kontrola kvality provedení  

• Kontrola čistoty pracoviště a staveniště 

 

7.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP  

Na staveništi se budou nacházet pouze osoby s povolení vstupu. Všechny osoby přítomny 

na staveništi se musí hlásit stavbyvedoucímu mimo pracovníků, kteří se budou zapisovat 

příchod a odchod ze staveniště do docházkového listu umístěného ve staveništní buňce. Všichni 

pracovníci budou proškoleni na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména s výskytem 

specifických rizik na staveništi. Dále pracovníci budou seznámeni s odběrnými místy zdrojů 

vody a elektřiny, zde zejména s velikostí napětí a jištění daného odběrného místa. Staveniště 

pak dále bude zajištěno dle požadavků nařízení vlády č.591/2006 sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, které je detailněji popsáno 
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v technické zprávě zařízení staveniště a rozkresleno v souvisejícím výkrese. Jednotlivá 

pracoviště ve výškách budou zajištěna kolektivní ochranou, kde nepůjde udělat kolektivní 

ochrana pracovníků budou jednotlivý pracovníci jištění osobní ochranou další předpisy jsou 

uveden v nařízení vlády 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky a zákon 309/2006 sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Po dobu veškeré pracovní činnosti bude na stavbu dohlížet vzhledem 

k BOZP koordinátor BOZP, který bude pověřený od zadavatele. Z důvodu rozsahu celého 

stavebního díla bude na stavbě vypracován plán BOZP zpracovaný odpovědnou osobou, tj. 

koordinátorem BOZP. 

7.12.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Příloha č.1 Další požadavky na staveništi  

I. Požadavky na zajištění staveniště  

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  

 

Příloha č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi  

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů  

Příloha č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Bednění 

IX. Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX. Odbedňování 

IX. Práce železářské 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

[98] 

7.12.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu  

IX. Přerušení práce ve výškách 
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X. Krátkodobí práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců  

[97] 

7.12.3 Zákon č.309/2006 Sb. 

7.12.3.1 Část první: Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích 

§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi  

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 

§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 

§ 9 odborná způsobilost 

§ 11 Zvláštní odborná způsobilost 

[95] 

7.12.3.2 Část druhá: Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

7.12.3.3 Část třetí: Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 

osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi  

7.12.4 Nařízení vlády č.378/2001 Sb.:  

Toto stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

§ 2, § 3 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Další požadavky na bezpečný provoz a 

používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců 

Příloha č.2. k nařízení vlády č.378/2001 Sb. Další požadavky na bezpečný provoz a 

používání a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 

[118] 

7.13 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

7.13.1 Ochrana zeleně a půdy 

Jelikož se jedná o výstavbu v bývalém výrobním areálu, tak se zde nenachází žádné 

stromy ani zeleň. Odstraněna bude pouze náletová zeleň. Proto se nemusí žádat o schválení 

odborem životního prostředí na kácení stromů. Všechna mechanizace při realizaci 

železobetonových nosných konstrukcí bude jezdit po staveništní komunikaci. Při úniku PHM 

nebo olejů do půdy se kontaminovaná zemina odebere a zlikviduje odbornou firmou. Na 

staveništi bude zakázáno vymývání bubnu autodomíchávače v případě škody na 

autodomíchávači se buben bude vymývat do speciálně zřízené jímky.  
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7.13.2 Ochrana ovzduší  

Eliminace znečištění ovzduší bude dána tím, že pojezd veškeré mechanizace bude po 

zpevněných staveništních komunikací. Dále na staveništi bude jezdit mechanizace s platnou 

státní technickou kontrolou, která nebudou překračovat emisní limit. Veškeré sypké hmoty, 

které by mohly být zdrojem znečištění ovzduší, se uskladní v uzamykatelných skladech.  

7.13.3 Ochrana proti hluku  

Před zahájením stavebních prací bude vypracována hluková studie, která je součástí této 

práce v kapitole 14. V průběhu hrubých prací bude muset dojít buď k domluvě s lidmi žijícími 

v bezprostřední blízkosti, z důvodu zvýšené hlučnosti. Mechanizace přítomna na staveništi 

bude nově zakoupena, proto se očekává, že stroje budou vykazovat menší hlukovou zátěž. Další 

opatření proti hluku bude se řídit nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. V řešené etapě jsou navržené stroje, u kterých se 

předpokládá nadměrný hluk především u strojních hladiček, u kterých se předpokládá práce 

v noci v otevřeném prostoru. Tento proces bude během výstavby ovšem jen ojedinělý, proto 

před procesem hlazení podlah se obyvatelé blízkosti staveb upozorní na výskyt zvýšeného 

hluku. Pracovní doba se předpokládá od 7:00 do 17:00, kdy především v ranních hodinách se 

bude volit méně hlučné práce. 

7.13.4 Likvidace odpadů  

Nakládáni s odpady vzniklých při stavební činnosti bude dle platné legislativy: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech  

- Vyhláška č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 294/2005 Sb.  o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

-  Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů  

Staveniště se bude řídit dle platných vyhlášek o odpadovém hospodářství. Za veškerý 

odpad vzniklý při výstavbě zodpovídá původce odpadu, který následně je povinen provést 

likvidaci odpadu. Na staveništi budou přítomny kontejnery a nádoby na odpad, který bude 

sloužit pracovníkům pro roztřídění vzniklého opadu. Kontejnery budou průběžně vyváženy 

po naplnění a nahrazeny prázdnými. Stavba bude volit především recyklaci vzniklých 

odpadů pro další využití. Před výjezdem ze staveniště se mechanizace očistí, aby nevynášela 

nečistoty ze stavby na veřejnou komunikaci.   

 

 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Popis Nakládání 

s odpadem 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramiky neuvedené pod číslem 17 01 

06 

Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Spalovna 

energické 

využití 
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Tab. 7-8 druh vzniklých odpad během realizace hrubé stavby[100] 

 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 

Skládka pro 

nebezpečný 

odpad 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 04 07 O Směsné kovy Recyklace 

17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 

Skládka 

zeminy 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

Skládka 

17 09 04 O směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

Recyklace 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 
Komunální 

skládka 
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8 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 

OBJEKTU 

Časový plán byl vypracován v softwaru MS project. Tento časový plán obsahuje seznam 

činností, které na sebe vzájemně navazují a grafickou část, která znázorňuje velikostí úsečky 

časový interval činnost. Časový plán obsahuje dobu trvání realizace zařízení staveniště, hrubé 

spodní stavby, hrubé vrchní stavby, etapu zastřešení, rozvody instalací, dokončovací práce a 

likvidaci staveniště. Součástí časového plánu je také technologický normál. Údaje týkající se 

normohodin byly převzaty ze softwaru Build power S, kdy některé hodnoty byly upraveny dle 

vlastního uvážení.  

Délka trvání výstavby bytového domu tedy trvá od předání staveniště tj. 3.2.2020 po 

předání stavby 26.1.2020 

Časový plán je součástí přílohy P11 
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9 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVCÝH ZDROJŮ 

Plán zajištění materiálových zdrojů byl zpracován na zajištění vápenopískových tvárnic, 

výztuže, bednění, betonu, prefabrikovaných konstrukcí. Dále byla zpracována bilance 

pracovníků a strojů. Veškeré zajištění zdrojů vycházelo z časového plánu. Pro lepší přehlednost 

potřeby bednění byly zpracovány časoprostorové grafy. 

Přílohy k této kapitole jsou: 

P12a- Materiálové zajištění pro betonové konstrukce 

P12b- Materiálové zajištění pro dodávku vápenopískových tvárnic 

P12c- Materiálové zajištění pro prefabrikované schodiště 

P12d- Materiálové zajištění pro prefabrikované římsy 

P13-Bilance pracovníků  

P14-Bilance strojů 

P15-Časoprostorový graf bednění svislých konstrukcí 

P16- Časoprostorový graf bednění vodorovných konstrukcí 
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10 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 

MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ 

KONSTRUKCE   

10.1 Vstupní kontrola 

10.1.1 Kontrola dokumentace stavby 

Před zahájením stavebních prací na nosné konstrukci provede stavbyvedoucí 

s projektantem a technickým dozorem stavebníka kontrola dokumentace pro provádění staveb. 

Především se provede kontrola mezi stavební částí a architektonickým stavebním řešením, zda 

nedochází k rozporu projektové dokumentace. V případě rozporu dá projektant vyrozumění, 

kde upřesní dané zjištěné rozpory.  Dále se provede kontrola stavební části a veškerých profesí, 

zda se nacházejí příslušné prostupy v nosných ŽB konstrukcí, aby se tak předešlo dalším 

potížím spojených s jádrovým vrtání, popř. konstrukčním problémům s řešením dané nosné 

konstrukce.  O této skutečnosti a případných chybách se vyrozumí projektant, popř. se výsledek 

této kontroly provede zápisem do stavebního deníku.  

10.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Stavbyvedoucí provede kontrolu staveniště, která spočívá v kontrole odběrných míst 

zdrojů vody a elektřiny, která nesmí vykazovat poškození, které by vedli k úrazu, také 

zkontroluje zajištění staveniště oplocením proti vniknutí nepovolaným osobám vč. příjezdové 

brány, která musí být uzamykatelná. Dále provede kontrolu zpevněných ploch, skládek a 

příjezdových komunikací. Kontrolovat se bude vyspádování povrchu skládky s odvodněním a 

únosnost stavební komunikační cesty v neposlední řadě provede kontrolu vyhrazených míst pro 

postavení autočerpadla a zkontroluje se poloměr otáčení, tak aby autodomíchávač se nemusel 

složitě otáčet.  

10.1.3 Kontrola pracoviště 

Stavbyvedoucí provede kontrolu pracoviště před zahájením prací. Zkontroluje čistotu 

pracoviště po předchozích prací. Dále bude kontrolovat výškové a směrové body, tím že se 

přivolá geodet, který zkontroluje, popř. vytyčí tyto body. Stavbyvedoucí také prověří 

bezpečností podmínky na pracovišti, zda splňují bezpečností předpisy a místa pro odkládání 

stavebního materiálu určeného k likvidaci.  

10.1.4 Kontrola geometrie, pevnosti a připravenosti kcí minulé etapy 

Stavbyvedoucí se stavebním dozorem stavebníka provedou kontrolu prací z předchozí 

etapy, a to hlubinné založení a podkladní beton. Stavbyvedoucí zkontroluje výšku úrovně 

podkladního betonu, která by neměla mít větší odchylky než 15 mm na 2metrové lati, nebo 

lokálně 6 mm a hlava piloty by neměla přesahovat ve vodorovné ose odchylku 15 mm a ve 

výškové ose 25 mm. Tyto odchylky budou kontrolovány pomocí rotačního laseru, který bude 

vycházet z výškového bodu význačným od geodeta. Stavbyvedoucí provede nedestruktivní 

zkoušku únosnosti podkladního betonu, zda je připraven na ukládku výztuže. Dále 

stavbyvedoucí zkontroluje zajištění stavební jámy, zda je provedeno dle projektové 

dokumentace. Výsledek provedené kontroly se zapíše do stavebního deníku.   
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10.2 Mezioperační kontrola 

10.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu klimatických a povětrnostních podmínek bude provádět stavbyvedoucí 4x za 

den, a to pomocí teploměru umístěného na místě, kde teplota nebude ovlivňována teplota jednak 

blízkostí teplejšího či chladnějšího média, kde by mohlo docházet ke zkreslení hodnot, nebo 

aby nedocházelo ke zkreslení hodnot působením slunečního svitu. Klimatický děj během dne 

bude zaznamenán do stavebního deníku. 

Veškeré práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. Mezní teploty, při 

kterých se musí práce zastavit, jsou -5, +35 °C. Technologické zastavení dojde u prací pod 0 °C, 

nebo dojde k technologickým postupům tak, aby nedošlo ke ztrátě kvality výsledného výrobku. 

Při nárazech větru 8 m/s stavbyvedoucí musí zastavit veškeré výškové práce. V ostatních 

případech je limitní hodnota nárazu větru11 m/s. Při svařování oceli nesmí klesnout teplota pod 

0 °C. Dále nesmí padat prudký déšť, kroupy a sníh. 

10.2.2 Kontrola BOZP na pracovišti 

Kontrola bezpečnosti na staveništi bude prováděna stavbyvedoucím v pravidelných 

denních intervalech a také bude prováděna kontrola koordinátora bezpečnosti na stavbě 

minimálně 1x týdně. Kontrolovat se bude čistota a průchodnost komunikačních prostor uvnitř 

objektu. Dále se bude kontrolovat zajištění proti pádu do hloubky v místech, kde nepůjde zajistit 

bezpečnost technickou konstrukcí zajišťující kolektivní ochranu bude stavbyvedoucí dohlížet, 

aby pracovníci dodržovali jištění pomocí pomůcek osobního jištění (úvazů). Dále bude 

stavbyvedoucí dohlížet, aby pracovníci nosili OOPP a dodržovali zásady bezpečnosti na 

staveništi. Všichni pracovníci budou proškoleni na ochranu a bezpečnosti pro práci, každý 

proškolený pracovník stvrdí svým podpisem skutečnost, že byl proškolen do knihy BOZP. 

10.2.3  Kontrola strojů, nářadí a pomůcek 

Kontrolu strojů bude provádět obsluha strojů, a to vždy před zahájením činnosti stroje. 

Technický stav jeřábů budou kontrolovat jeřábníci a každého půl roku bude volán servis, který 

provede kompletní seřízení a kontrolu stroje. Vazači musí kontrolovat průběžně vázací 

mechanismus, zda není poškozený a zda nevykazuje únavu materiálu. Elektrické zařízení 

kontroluje uživatel zařízení. Pracovník kontroluje, zda přívodní kabel nevykazuje známky 

poškození. Veškeré poruchy na zařízení znamenají vyřazení stroje, nářadí a musí být sjednána 

oprava. U měřičských strojů je jednou za rok požadována kalibrace přístroje a v případě pádu 

měřičských zařízení se musí zkalibrovat u akreditované kalibrační společnosti, která vydá 

revizní značku. Veškeré používané měřící zařízení musí mít platný certifikát. Technický stav 

strojů zapisuje každý den strojník příslušného stroje do strojního deníku 

10.2.4 Kontrola pracovníků 

Stavbyvedoucí bude každý den kontrolovat pracovníky, zda dodržují bezpečnost na 

staveništi, zda nosí ochranné pracovní pomůcky. Stavbyvedoucí bude v časových intervalech 

jednoho týdne provádět namátkovou dechovou zkoušku a při podezření na přítomnost alkoholu 

v krvi provede okamžitou dechovou zkoušku. Dále bude kontrolovat u profesí, zda vlastní 

potřebné průkazy k provádění činnosti. Konkrétně zda jeřábník má jeřábnický průkaz na daný 

typ jeřábu umístěný na staveništi, zda vazači mají platné vazačské průkazy a svářeči svářečské 

průkazy.  
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Obr. 10-2 Rozměry zkoušené krychle 

[78] 

10.2.5 Kontrola materiálů (dodávka) 

Každý dodávaný materiál bude důkladně překontrolován mistrem, popř. stavbyvedoucím. 

Dodaný materiál musí odpovídat druhem, množstvím a kvalitou dle objednávky. Při zjištění 

závad na materiálu se materiál nepřevezme a musí dodavatel zajistit nápravu. Veškeré dodací 

listy se budou na staveništi archivovat a bednění, které je v pronájmu, se dle dodacích listů bude 

vracet, kdy při chybějících prvkách bednění bude sjednána finanční náhrada. Dodávanými 

materiály bude výztuž, bednění, čerstvý beton a těsnící prvky pro vodonepropustnou betonovou 

konstrukci. 

 

10.2.5.1 Výztuž  

Výztuž bude dodávaná ve svazcích stejného druhu výztuže a stejných rozměrů. Výztuž 

bude kontrolovat stavbyvedoucí, zda obsahuje identifikační štítek, která bude obsahovat: 

označení výztuže dle PD, název stavby, průměr výztuže a počet kusů ve svazku. Dále 

stavbyvedoucí provede kontrolu shody dovezeného materiálu s projektovou dokumentací.  

 

10.2.5.2 Kontrola čerstvé betonové směsi 

Při příjezdu autodomíchávače na stavbu stavbyvedoucí, popř. mistr zkontroluje třídu, 

množství, složení, druh, přísady, čas namíchání, čas dodání a čas uložení betonové směsi dle 

dodacího listu. V době dodání betonové směsi se také zkontroluje venkovní teplota pomocí 

teploměru, popř. se zajistí opatření, které eliminují nepříznivé teplotní rozdíly.  

Stavbyvedoucí, popř. mistr na stavbě odebere betonovou směs forem pro laboratorní 

zkoušku pevnosti v tlaku. Pro zkoušku bude používaná krychle o rozměrech 150 x 150 x 150 

mm. Tato forma musí být nenasákavá, vodotěsná a vymazána odbedňovacím přípravkem. 

Tento vzorek se pošle do akreditované laboratoře pro zkoušku pevnosti betonu v tlaku, beton 

se bude zkoušet po 28 dnech. Pevnost betonu se zkouší za pomocí listu, který zaznamená druh 

trhlin a dosaženou pevnost. Minimální četnost odběru vzorku je prvních 50 m3, kdy se odeberou 

3 vzorky, poté 1 vzorek za 200 m3. Po zkoušce se vyhotoví protokol, který bude součástí 

závěrečné zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále bude na staveništi provedena zkouška sednutí kuželem, kterým se zjistí konzistence 

betonové směsi. Zkouška se bude provádět za dozoru stavbyvedoucího, kdy se do normovaného 

komolého kužele uloží čerstvý beton do 1/3, zhutní se pomocí hranolu po vrstvách 25 vpichy a 

toto se opakuje i v dalších dvou vrstvách. Po uložení betonové směsi po okraj se forma 

nadzvedne a betonová směs se zdeformuje. Poté se kuželová forma postaví do stejné roviny 

jako pata kuželu a změří se výška betonové směsi oproti formě. Další možnosti zkoušky 

konzistence: metoda Vebe, rozlitím, zhutnitelnosti.  

 

Obr. 10-1 Forma po uložení bet. 

směsi [77] 
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Obr. 10-3 Výsledek zkoušky [79] 

Obr. 10-5 Výsledná 

konzistence [79] 

Obr. 10-4 Sednutí kužele [79] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vodonepropustný beton se v akreditované laboratoři provede zkušební těleso, viz 

odstavec výše, a podrobí se zkoušce působení tlakové vody. U vzorku po 28 dnech se stanoví 

objemová hmotnost betonu. Zkušební vzorek se zatíží vodním tlakem, a objeví-li se voda na 

ploše tělesa, která není vystavena vodě, po časovém intervalu 72 h se těleso zatíží lisem kolmo 

k povrchu, na který působil vodní tlak, a změří se délka průsaku. O této zkoušce se vyhotoví 

protokol, který bude součástí závěrečné zprávy.  

10.2.6 Kontrola skladování materiálu 

10.2.6.1 Výztuž  

Výztuž bude skladovaná na zpevněné ploše, která bude vyspádovaná v příčném směru 

pro odtok vody a bude uložená na proklatcích o tloušťce 100 mm. Výztuž dodávaná na stavbu 

bude opatřena štítkem, dle kterého bude skladována především z důvodu použití na následující 

proces. Prokladky budou umístěny pod výztuží tak, aby výztuž se nedotýkala povrchu skládky. 

Výztuž bude kontrolována, aby se po ní nešlapalo a nanášely se na ni nečistoty. Vázací dráty 

budou skladované v uzamykatelných skladech a budou namotané na kotouče. Skladování 

výztuže bude kontrolovat vedoucí čety železářů 

 

10.2.6.1.1 Bednění  

Veškeré bednění bude umístěno na skládce určené pro bednění. Skládka bude odvodněná 

a zhutněná betonovým recyklátem. Veškeré bednící dílce budou skladované na sobě tak, aby 

mezi každým pátým dílcem byl prokladek o výšce 50 mm pro následnou snadnější manipulaci. 

Veškeré bednění dílce a desky budou uloženy na skládce na prokladcích výšky 100 mm. 

Maximální výška pro sladování bednících dílců je 4 m. Mezi jednotlivými skládkami bude 

zhotovena průchozí ulička, která bude mít šířku min. 600 mm tak, aby se dalo zde bezpečně 

chodit a odebírat materiál. Stojky budou skladovány v přepravních boxech, spojovací materiál 

pak se skladuje v ocelových boxech. Veškerou kontrolu bednění bude provádět vedoucí čety 

tesařů.  
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10.2.7 Kontrola základové desky 

Popis kontroly betonáže a ukládání výztuže je popsán dále, zde je popsána výsledná 

kontrola základové desky. Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka provedou 

kontrolu, kdy se zkontroluje rovinnost základové desky pomocí latě pro měření rovnosti 

vodorovných konstrukcí, kdy tato lať je opatřena na obou koncích výstupky o velikosti 2 cm a 

pod tuto lať se vsouvá klínek, který má stupnici ± 10 mm, ze kterého se vyčte, zda vodorovná 

konstrukce vyhoví nebo ne. Pro vodorovnou konstrukci, kde je již poslední úprava, je dovolená 

odchylka 5 mm na 2 m lati.  Dále se zkontroluje její finální povrch, který bude s hlazeným 

vsypem. Také u základové desky se zkontroluje únosnost této desky, kdy se za pomocí 

Schmidtova tvrdoměru zjistí aktuální pevnost, ta by měla odpovídat 70% konečné pevnosti 

v tlaku, pro další manipulační práce. Stavbyvedoucí také provede vizuální kontrolu, zda 

základová deska neobsahuje trhliny. U základové desky se zkontroluje výztuž, která bude 

navazovat na svislé konstrukce, zda je provedena dle projektové dokumentace a zda nedošlo 

k vychýlení od svislé roviny v průběhu provádění základové desky. Po této kontrole se provede 

zápis do stavebního deníku, kde se napíše skutečnost této kontroly. 

10.2.8 Kontrola bednění 

Vedoucí čety bude sestavovat bednění dle požadavků dodavatele, které dodavatel bednění 

ověřil statickým výpočtem na nosnost betonované konstrukce, následně bude stavbyvedoucí 

průběžně během procesu výstavby bednění a na jeho konci kontrolovat tuhost bednění, 

vzdálenost stojek pro bednění vodorovného stropu, těsnost spar, čistotu bednění, opatření 

odbedňovacím nátěrem, provedení prostupů v bednění.  Bednění se také bude kontrolovat 

vzhledem výškovým bodům (vodorovné bednění) a směrovým bodům (svislé konstrukce) 

označeným geodetem. Dále se bude kontrolovat podepření vodorovné konstrukce, které musí 

být sestaveno dle kladečského plánu. Dále se prověří těsnost bednění, kdy u vodorovných 

konstrukcí se provede vizuální kontrola, a u svislých se provede vizuální kontrola styku bednění 

s vodorovnou konstrukcí, zda je tento prostor vyplněný PUR pěnou. U vodorovných konstrukcí 

se provede vizuální kontrola, zda příčné spáry dvou bednících desek jsou nad bednícím 

nosníkem a nehrozí tak destrukce bednění. Stavbyvedoucí společně s koordinátorem 

bezpečnosti také budou kontrolovat zajištění hrany vodorovné bednící desky, které bude 

zajištěno zábradlím, aby se zamezilo pádu osob z výšky. Konečné sestavení bednění bude 

kontrolovat stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka, který zapíše do stavebního 

deníku výsledek této kontroly.   
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Obr. 10-7Orientační hodnoty mezních 

odchylek shody montážních značek při 

osazení dílců bednění [120] 

Obr. 10-6 Orientační hodnoty mezních 

odchylek shody montážních značek při 

osazení dílců svislých nosných 

konstrukc[120] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.9 Kontrola výztuže 

Kontrolovat výztuž bude stavbyvedoucí v průběhu ukládání armatury a pak na závěr 

společně s technickým dozorem stavebníka proběhne závěrečná kontrola před betonáží, která 

se stvrdí podpisem do stavebního deníku s následným schválením betonáže. U této kontroly 

bude také přítomný statik, který je autorem projektu. Kontrolovat se bude uložení výztuže dle 

PD, množství výztuže a průměr. Dále se zkontroluje provedení styků a přesahů výztuže, krycí 

vrstva výztuže, která je stanovená na 25 mm, u základové desky a obvodových stěn je krycí 

vrstva dána projektem 30 mm. Krycí vrstva bude dána distančními tělísky a podložky, tak se 

zkontroluje množství a použití přesných distančních tělísek a podložek. Také se zkontroluje 

čistota výztuže osazení vylamovací lišty v úrovni mezipodesty.  
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Obr. 10-8 Poloha betonářské výztuže [123] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.10Kontrola prvků pro vodonepropustný beton 

Stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem zkontrolují v rámci uložení výztuže také 

osazení prvků, které vytvoří odolnou konstrukci betonu proti vodě. Zkontrolují se místa 

pracovních spár, kde ve vodorovné konstrukci bude bednící a těsnící plech. U svislých 

konstrukcí se zkontroluje, zda v řízené spáře je umístěný křížový těsnící plech a zda v patě stěny 

se nachází bitumenový těsnící plech. Tento bitumenový plech se také bude nacházet 

u výtahových šachet ve svislé konstrukci navazující na vodorovnou. V poslední řadě se 

zkontroluje, zda v napojení stropů 2.PP a 1.PP na obvodovou stěnu se nachází bobtnající pásek. 

V betonárně pak namíchají recepturu betonové směsi s přísadou Xypex, tato skutečnost se ověří 

kontrolou dodacího listu a odebere se vzorek a provede se zkouška, viz bod kontrola čerstvé 

betonové směsi. Technický dozor převezme prvky pro vodonepropustný beton společně 

s výztuží a napíše zápis do stavebního deníku.  

10.2.11Kontrola betonáže vč. hutnění 

Stavbyvedoucí bude kontrolovat průběh betonáže. Zejména bude kontrolovat a přebírat 

veškeré dodací protokoly, kde bude kontrolovat dovezenou směs, třídu a konzistenci. Dále bude 

kontrolovat průběh celého procesu, zda nedochází k časovým prodlevám způsobeným 

příjezdem autodomícháváčů a špatného navázání betonové směsi, nebo zda naopak 

autodomíchávače nečekají na ukládku betonu více než 90 minut a tím by došlo již 

k nezpracování betonu. Na stavbě bude přísně zakázáno přimíchávat do čerstvého betonu vodu, 

v případě, zda by došlo k přimíchávání vody do čerstvého betonu, musí být na dodacím listu 

napsán zodpovědný pracovník, který dal příkaz k přimíchání více vody. Stavbyvedoucí také 

bude kontrolovat, zda není čerstvý beton ukládána z větší výšky než 1,5 m a zároveň bude 

kontrolovat správnou výšku uloženého betonu, jak ve svislých konstrukcích, tak na 

vodorovných konstrukcích za pomocí laserového nivelačního přístroje. V průběhu betonáže se 

musí kontrolovat stav bednění a v případě pochybností o únosnosti bednění se práce okamžitě 

zastaví. Také se odebere vzorek pro zkušební laboratoř a za asistence pracovníka zkontroluje 

konzistenci betonové směsi, která je popsána v bodě 10.2.5.2. 

Při hutnění betonové směsi se zkontroluje, zda pracovníci se při vibrování nedotýkají 

vibrátorem bednění nebo výztuže. Pracovníci musí vibrátor ukládat na kolmo k betonové směsi 

rychlými vpichy a tyto vpichy nesmí být do stejného místa. Detailněji je popsán způsob hutnění 

v technologickém předpisu.  
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Tab. 10-1 Třídy ošetřování [80] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.12 Kontrola ošetřování betonu 

10.2.12.1 Ošetřování betonu při letních teplotách 

Stavbyvedoucí, popř. stavební mistr bude dohlížet, popř. úklovat pracovníky, aby beton 

ošetřovali. Způsoby ošetření betonu závisí na ročním období a denních teplotách. V letních 

teplotách nad 25°C se bude kropit vybetonovaná konstrukce, která dosáhla 5Mpa pevnosti 

v tlaku 3x denně. Při extrémních vysokých teplotách nad 30°C se bude kropit konstrukce 

alespoň 5x denně a svislé konstrukce se přikryjí folií a vodorovné konstrukce se přikryjí 

geotextilií, která se bude vlhčit. Ošetřovat konstrukci se bude minimálně 12 hodin. 

U vodorovných konstrukcí se provede nástřik vhodných ošetřovacích hmot, který zpomalí 

proces tuhnutí. U masivních konstrukcí se bude měřit pomocí čidla teplota jádra tak, aby jádro 

a povrch betonové konstrukce narůstal rovnoměrně v případě přehřátí jádra, kdy konkrétně 

nesmí dojít k překročení 290 KJ.kg-1, kdy po následném překročení se začne konstrukce chladit 

tekutým dusíkem. U běžných konstrukcí by měl nárust teplot do 3h od namíchání 30°C, dále 

pak 20°C/h. 

Konstrukce se ošetřují dle třídy 2,3,4, které udávají nejkratší dobu pro ošetřování   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.12.2 Ošetřování betonu při zimních teplotách 

V zimních obdobích stavbyvedoucí bude kontrolovat denní teplotní záznamy z teploměru 

přítomného na staveništi a také bude muset kontrolovat teploty, které budou následovat 

z aplikacích předpovídající počasí. Teplotu bude sledovat zejména před plánovanou betonáží, 

neboť teplota nemůže klesnou pod 0°C, dokud minimální pevnost betonové konstrukce 

nedosáhne 5 MPa. Rozhodující jsou průměrné denní teploty. Pro nepříznivé počasí, kdy teploty 

budou dosahovat záporných hodnot, se musí udělat opatření. Dovolený pokles teploty při 

chladnutí je max. 10°C/h. Zimní opatření v ranném staří se musí provádět z důvodu:  

Obr. 10-9 hutnění ponorným vibrátorem [Zdroj 

přednáška CW015] 
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Tab. 3 2 Průběh nárůstu pevnosti betonu při 20 °C [80] 

„a) aby se minimalizovalo plastické smršťování 

b) aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu 

c) aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy 

d) před škodlivými vlivy počasí 

e) před zmrznutím 

f) před škodlivými otřesy, nárazy, nebo poškozením“ 

[123] 

Stavbyvedoucí navrhne opatření, aby eliminoval účinky spojené s teplotou okolního 

prostředí. Navrhované řešení jsou: 

a) objednání betonové směsi s výší třídou cementu 

b) zajistit ohřev záměsové vody na teplotu +80 °C 

c) nepřímí ohřev uloženého betonu horkým vzduchem 

d) vyhřívané bednění  

e) vodorovné konstrukce přikrýt matracemi, které udrží teplo 

10.2.13Kontrola zrání betonu –technologická pauza 

Stavbyvedoucí kontroluje, zda betonová konstrukce nevykazuje trhliny, také kontroluje, 

zda pracovníci ošetřují betonovou konstrukci. Stavbyvedoucí kontroluje, zda vybetonovaná 

konstrukce dosahuje požadovaných hodnot pevnosti v tlaku, tuto hodnotu zjistí pomocí 

nedestruktivní zkoušky Schmidtovým kladívkem a zkontroluje dobu pevnosti dle výpočtu, 

který je v příloze P10. Tuto kontrolu zanese do stavebního deníku. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10.2.14Kontrola odbednění 

Stavbyvedoucí bude během zrání betonu zkoušet nedestruktivní zkouškou pevnost 

betonu. Po dosažení 70% pevnosti betonu v tlaku, nestanoví-li statik jiné podmínky, se 

betonový prvek odbední. U vodorovných konstrukcí bude bednění pouze částečné, kdy se nechá 

strop podepřený 2/3 stojek. Svislé konstrukce se budou moct odbednit po dosažení 70% 

pevnosti betonu v tlaku. V letním období se bednění svislých konstrukcí ponechá delší dobu 

z důvodu ochrany betonu před trhlinami. Stavbyvedoucí bude kontrolovat bezpečnosti 

pracovníků při odbedňování, aby dodrželi plán BOZP a technologický předpis. Stavbyvedoucí 

zápisem do stavebního deníku určí datum odbednění dle nedestruktivní zkoušky.  
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Obr. 10-10 Dovolené odchylky pro povrchy beto. konstrukcí [ČSN EN 123] 

10.3 Výstupní kontrola 

10.3.1 Kontrola výsledné geometrie 

Stavbyvedoucí po odbednění kontroluje celkovou geometrii, rovinnost, povrch 

betonového prvku, zda neobsahuje štěrková hnízda, celistvost a stabilitu. Odchylky 

stavbyvedoucí zjišťuje pomocí kalibrovaného nivelačního přístroje a kalibrovanými měřícími 

prostředky, jako jsou pásma, svinovací metry, normované latě pro měření nerovnosti na 

vodorovné desce (podlaze), vodováhy. V případě složitějšího měření bude přítomný geodet, 

který odchylky změří pomocí geodetických přístrojů. Celkovou výslednou kontrolu provede 

také technický dozor stavebníka, který o této kontrole provede zápis do stavebního deníku. 

Odchylky jsou stanovené v normě ČSN EN 13670, jejíž výňatky jsou znázorněné v tomto KZP. 
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Obr. 10-11 Odchylky pro vychýlení sloupů [123] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obr. 10-12 Odchylky pro zakřivení sloupů [123] 
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Obr. 10-13 Odchylky stěn [123] 
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Obr. 10-14 Odchylky otvorů [123] 
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Obr. 10-15 Druh porušení zkoušeného prvku [121] 

10.3.2 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola pevnosti betonu bude na stavbě prováděna stavbyvedoucím za pomocí 

nedestruktivní metody a zkouškou pevnosti v akreditovaných laboratořích. V laboratořích se 

budou kontrolovat minimálně tři vzorky za dobu betonování, kdy se odlijí do forem nejčastěji 

krychle o délce hrany 150 mm nebo válec šířky 150 mm a výšky 300 mm, a nechají se na stavbě 

vyzrát a po 28 dnech se následně převezenou do laboratoře. Beton v laboratoři bude zkoušen 

dle ČSN EN 12390 -8 pro zjištění pevnost v tlaku, tahu za ohybu, příčném tahu a další. Ze 

zkoušky bude vyhotovený protokol o zkoušce, který bude součástí závěrečné zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.3 Kontrola kvality provedení  

Stavbyvedoucí po odbednění zkontroluje konečný vzhled betonové konstrukce, který by 

neměl obsahovat místa nezaplněná betonem tzv. štěrková hnízda. V případě, že se na konstrukci 

vyskytují štěrková hnízda, se beton očistí od částí, které jsou nestabilní, a odstraní se na hutný 

beton. Před nanesením vysprávkové malty, která je na bázi cemento-polymeroví směsi, se 

lokální místo očistí a zbaví se prachu. O kontrole, popř. sanace lokálního místa, se zapíše zápis 

do stavebního deníku.  

10.3.4 Kontrola čistoty pracoviště a staveniště 

Po skončení prací stavbyvedoucí provede kontrolu čistoty pracoviště. Pracoviště bude 

vyklizené a zametené. Po odbednění vodorovných konstrukcí se zamete a provede se kontrola, 

zda se na pracovišti nenacházejí hřebíky. Po odbedňování se bude odpad vzniklý během prací 

likvidovat dle odpadového hospodářství, kde mistr provede kontrolu, zda se odpad ukládá do 

správných kontejnerů. Likvidaci odpadu provede odborná firma a vyhotoví protokol, který bude 

deklarovat zlikvidování odpadů či případné další využití odpadů. 
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10.4 Použité zdroje 

10.4.1 Normy 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě KONTROLA PŘESNOSTI: Část 3: 

Pozemní stavební objekty. Praha: Český normalizační institut, 1997. 

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

na zkušební tělesa a formy. Evropský výbor pro normalizaci, 2013. 

ČSN EN 206+A1 (732403): Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Evropský 

výbor pro normalizaci, 2018. 

ČSN 73 0210-1 (730210): Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 

1: Přesnost osazení. Praha: Federální úřad pro normalizaci a měření, 1992. 

ČSN EN 13670 (732400): Provádění betonových konstrukcí. Evropský výbor pro 

normalizaci, 2010. 

ČSN EN 12390-8 (731302): Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku 

tlakovou vodou. Evropský výbor pro normalizaci, 2019. 

ČSN EN 10080 (421039): Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 

Všeobecně. Evropský výbor pro normalizaci, 2005. 

ČSN 73 6180 (736180): Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu. Evropský 

výbor pro normalizaci, 1976. 

ČSN 73 1373 (731373): Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení 

betonu. Evropský výbor pro normalizaci, 2011. 

 

10.4.2 Legislativa 

Zákon č. 262/2006 Sb.: Zákon zákoník práce. In: . 

Zákon č. 309/2006 Sb.: Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). In: . 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: . 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: . 

Vyhláška č. 93/2016 Sb.: Vyhláška o Katalogu odpadů. In: . 

Zákon č. 185/2001 Sb.: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: .[106] 
Vyhláška č. 383/2001 Sb.: Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady. In: . 

Vyhláška č. 294/2005 Sb.: Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady. In: . 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.: Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. In: . 

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

zdraví při práci. In: . 
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků. In: . 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.: Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. In: . 

Vyhláška č. 63/2013 Sb.: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. In: . 

Vyhláška č. 499/2006 Sb.: Vyhláška o dokumentaci staveb. In: . 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb.: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

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

staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti. In: . 

10.5 Seznam zkratek 

HSV- Hlavní stavbyvedoucí  

TDS- Technický dozor stavebníka 

M- Stavební mistr 

VČ- Vedoucí čety 

V- Vazač 

G- Geodet 

STR- Strojník 

PD- Projektová dokumentace 

SD- Stavební deník 

KP- Kladečské plány 

DL- dodací listy 

TL- Technické listy 

TP- Technologický předpis 
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11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Na bytový dům byl zpracován položkový rozpočet v softwaru Build Power S. V rámci 

rozpočtu jsou zahrnuty zemní práce, práce na zajištění stavební jámy, práce na nosné 

železobetonové konstrukci, zastřešení, dokončovací práce a ostatní přímé náklady a vedlejší 

rozpočtové náklady. Ceny jednotlivých položek na měrnou jednotku vycházely z databáze 

RTS, která je součásti programu. Ceny nebo položky, které nebyly v databázi byly vytvořeny a 

cena buď na kalkulována nebo vycházela z nabídkové ceny. Rozpočet bytového domu obsahuje 

také výkaz výměr, kdy pro výkaz výměr byl jako podklad použita projektová dokumentace.   

Položkový rozpočet se nachází v příloze P17 

Celková cena z položkového rozpočtu je 262 413 519.0 kč  

Pro bytový dům se počítá 15% daň, z důvodu, že se jedná dle zákona č. 235/2004 Sb. §48 

o takzvané sociální bydlení, protože více jak polovina bytů má obytnou plochu do 120 m2 
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12 BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI – VYBRANÁ 

RIZIKA A OPATŘENÍ 

12.1 Důvody zpracování plánu BOZP 

Požadavky pro vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou stanovené 

v zákoně 309/2006 Sb §15.  

Požadavky vyhlášky, kdy nemusí být zhotoven plán 

BOZP 

Předpokládaný stav 

Doba trvání prací nebude delší jak 30 pracovních 

dnů  

 Více jak 500 dnů 

Stavba nepřesáhne 500 dní v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu 

Stavba přesáhne 500 dnů 

v přepočtu na jedno fyz. osobu 

V jeden pracovní den nebude na staveništi víc jak 20 

fyzických osob 

Při realizaci hrubé stavby vč. 

realizace profesí bude na 

staveništi více jak 20 osob. 

Stavba bude realizována jen jedním zhotovitelem Stavba bude realizována více 

podzhotoviteli 

 

Z důvodu výše zmíněných bude na stavbě vyhotovený plán BOZP, který bude 

vypracován odborně způsobilou osobou, tj. koordinátor BOZP. Do 8 dnů před zahájením 

stavebních prací zadavatel oznámí zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce v Brně, který 

sídlí na ulici Milady Horákové. Na staveništi bude určen zadavatelem stavby koordinátor 

bezpečnosti (koordinátor na staveništi musí být z důvodu, že na staveništi se pohybuje více jak 

jeden zhotovitel a dalších požadavků dle § 14 v zákoně 309/2006 Sb). Koordinátor vypracuje 

plán bezpečnosti a bude docházet v pravidelných intervalech na staveništní kontrolu 

bezpečnosti. Koordinátor bude na staveništi od začátku stavby po kolaudaci. Při změně 

technologického řešení nebo změně projektové dokumentace dostane tyto podklady i 

koordinátor bezpečnosti, který upraví plán dle zaktualizované situace.  

12.2 Přehled právních předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

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

práci 

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

záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů 
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Obr. 12-1 Vstupní tabule s pokyny týkající se bezpečnosti na staveništi 

[84] 

• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, … 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

12.3 Výčet rizik při technologické etapě hrubé stavby 

12.3.1 Vybrané požadavky z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. 

12.3.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko: Výskyt nepovolaných osob na staveništi 

Opatření: 

 - Celé staveniště bude zajištěno buď stávajícím oplocením, mobilním oplocením nebo 

dokončenou konstrukcí (výčet těchto opatření bude dosahovat min. výšky 1,8 m) a bude 

opatřeno vjezdovou branou, na které bude vstupní tabule s pokyny, za jakých podmínek se 

může osoba vyskytovat na staveništi.  

- Všechny osoby mimo pracovníků se budou hlásit u stavbyvedoucího.  

- Vjezd pro automobily bude označen dopravní značením „zákaz vjezdu“ s dodatkovou 

tabulí „mimo vozidel stavby“.  
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Riziko: Porušení inženýrských sítí  

Opatření: 

- Před zahájením prací dojde k vytyčení všech inženýrských sítí od správce sítí. Tato 

místa budou vyznačena reflexním sprejem a opatřena tabulkou, která bude 

upozorňovat na výskyt sítí v daném místě.  

 

Riziko: Naražení části těla v důsledku pádu nebo uklouznutí 

Opatření:  

-   Veškerý staveništní povrch komunikací bude zhutněn.  

- V bezpečném stavu budou veškeré komunikační plochy uvnitř stavebních objektů, 

zejména při vstupu a na frekventovaných chodbách a vnitřních komunikacích. V místě 

hrozícího nebezpečí bude komunikační prostor omezen nebo uzavřen. 

- Pracovníci budou udržovat vnitřní komunikaci v čistotě bez překážek nebo 

uskladněných materiálu či odpadů. 

- Osoby pohybující se v rámci staveniště budou mít vhodnou pracovní obuv a budou 

vybaveni OOPP. 

- Staveniště a vnitřní prostory budou dostatečně osvětleny el. osvětlením, kdy minimální 

intenzita osvětlení je dána nařízením vlády 361/2007 Sb., § 45,45a 

- Veškeré překážky nebo změny výškových úrovní v rámci objektu budou vyznačené 

pomocí reflexního spreje.  

- Veškeré provizorní schodiště bude opatřeno zábradlím výšky 1,1 m a na schodišťových 

stupnicích budou udělané zarážky proti uklouznutí.  

 

Riziko: Pád do hloubky (do výkopů, prohlubní) 

Opatření: 

- Volné okraje přechodových lávek budou opatřené zábradlím výšky 1,1 m. 

- V případě výkopových prací budou místa vyznačena bezpečností páskou min. ve 

vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. V případě zvýšeného nebezpečí se místo pásky použije 

mobilní oplocení výšky 1,1 m, které bude zabezpečeno proti odstranění. 

- Osoby vyskytující se na staveništi musí mít vhodnou pracovní obuv s protiskluznou 

úpravou. 

-V zimním období se budou plochy, kde hrozí uklouznutí, posypávat pískem.   

- U svažitého terénu budou ve sklonu svahu zbudovány provizorní stupně pro nutnou 

chůzi po svahu.  

- Veškeré zábradlí zhotovené při volném okraji musí odolat zatížení 100 kg 

 

Riziko: Pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování ze schodů, žebříků a na 

místa práce ve výškách 

Opatření: 

-Všechny vstupy do objektů budou mít bezpečnostní vstup o šířce min. 750 mm opatřený 

oboustranným zábradlím při výšce nad 1,1 m.  

- Časové uspořádání výstavby bude takové, aby byla přednostně zřizována trvalá 

schodiště, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně budou zřizována 

prozatímní dřevěná schodiště, aby došlo k omezení používání žebříků. 
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- V zimním období, kdy bude stavba otevřená, se musí dbát na to, aby komunikační 

prostory vč schodiště nebyly mokré a aby tak nedocházelo k uklouznutí na ledové ploše.  

 

12.3.1.2 Požadavky pro rozvod energie 

 

Riziko: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Opatření:  

- Všechny staveništní rozvaděče budou obsahovat nadproudovou ochranu a budou 

ochráněné krytem, který zabezpečí, aby nedošlo ke kontaktu, který by mohl způsobit 

úraz el. proudem. Dále staveništní rozvaděče budou opatřeny ochranným spínačem. 

- Staveništní rozvaděče budou vybaveny kryty, které zamezí, aby nedošlo průniku vody 

do rozvaděče. 

- Všechny rozvaděče budou mít revizi od certifikovaného elektrikáře a budou pravidelně 

kontrolovány. 

- Staveništní rozvaděče budou umísťovány mimo staveništní komunikaci. 

 

12.3.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi   

 

Riziko: Úraz vlivem špatných povětrnostních podmínek 

Opatření: 

 - Pracovníci budou provádět práce pouze za podmínek, že maximální rychlost větru 

nepřesáhne 11 m/s a viditelnost musí být minimálně 30 m v místě práce. Při viditelnosti menší 

než 50 m budou pozastaveny jeřábové práce. 

- Pracovníci nebudou pracovat na venkovním pracovišti, když budou padat kroupy, sníh 

a bude náledí. 

- Veškeré venkovní práce budou pozastaveny při teplotě -10 °C. 

- Při přerušení prací bude zajištěno pracoviště tak, aby nedošlo ke zranění osob mimo 

staveniště. 

 

Riziko: Úraz způsobený špatným skladováním materiálu a pracovních pomůcek 

Opatření: 

- Na pracovišti budou pracovníci udržovat pořádek a čistotu. Pomůcky, které nebudou 

využívány, se uskladní v uzamykatelných skladech. Veškeré bednicí prvky menších rozměrů 

budou skladovány v bednicích boxech. 

 

Riziko: Úrazy vzniklé při práce ve výškách  

Opatření: 

- Stavba bude zajištěna proti pádu především technickou konstrukcí, zejména pevným 

stavebním zábradlím, které odolá zatížení o hmotnosti 100 kg. 

- Kde nebude možné provést kolektivní ochranu budou pracovníci jištěni osobní 

ochrannou. 
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Riziko: Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 

prostranstvích 

Opatření: 

- Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP proti chladu a dešti s reflexními prvky. 

- V průběhu zimního období budou pracovníkům podávány teplé nápoje. 

- Při teplotách pod -10 °C budou venkovní práce pozastaveny. 

- V zimní období budou po každé hodině mít pracovníci, kteří pracují v otevřeném 

prostranství, 10 minut přestávku pro občerstvení a zahřátí. 

 

Riziko: Pád do hloubky ve výtahových nebo instalačních šachtách.  

Opatření:  

- U veškerých instalačních šachet bude kolem otvoru vyzděna navrhovaná příčka 

z vápenopískových tvárnic do výšky 1 m.  

- Výtahové šachty budou opatřeny v plném otvoru kari-síti, která bude kotvena ke 

stěnám výtahové šachty z vnější části. V otvoru výtahové šachty pak budou tři latě; první lať 

bude umístěna ve výšce 1,1m při horním okraji, druhá lať bude vzdálena 0,55 od spodní hrany 

první latě a poslední lať bude umístěna jako okopová lišta, a to tak, aby byla alespoň 0,15 m 

vysoká. 

 

12.3.1.4 Obecné požadavky na obsluhu stroje  

Riziko: Ztráta stability strojů, kolize strojů, způsobení dopravní nehody 

Opatření:  

 - Veškeré stavební stroje budou obsluhovány kvalifikovanými osobami. 

- Veškerý pojezd mechanizace bude po zhutněné staveništní komunikaci. V případě 

zapatkování budou stroje stát na vyznačených místech se zvýšenou únosností podloží. 

- Stroje nebudou využívány k jiným účelům, než je jejich funkce, např. zvedání břemene 

(mimo jeřábu). 

- Autočerpadlo, které bude stát na veřejné komunikaci, bude upozorňovat výstražným 

světlem a kolem autočerpadla bude řešeno dopravně inženýrské opatření. 

- Stroje nebudou přetěžovány větším zatížením, než jsou navržené.  

 

12.3.1.5 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Riziko: Přimáčknutí pracovníka k pevné překážce  

Opatření:  

- Veškeré dopravní prostředky pro přepravu betonové směsi budou mít při couvání 

zvukovou signalizaci upozorňující, že vozidlo couvá. Při couvání řidič bude navigován 

pracovníkem na místo ukládky čerstvého betonu, který zajistí, aby byl prostor za 

autodomíchávačem bez dalších pracovníků. 

- Všichni pracovníci budou mít OOPP zejména reflexní vesty 
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12.3.1.6 Čerpadla směsi a stojní omítačky 

Riziko: Autočerpadla – zranění očí vystřikujícím beton, podráždění pokožky vlivem 

betonové směsi 

Opatření: 

- V průběhu prací bude obsluha čerpadla v blízkosti betonovaného místa, popř. na dohled 

a bude reagovat na pokyny betonářů. 

- Čerpadla, která se ucpou, pozastaví svoji činnost a poté bude vyčištěno ucpané místo, 

popř. odstraněna závada. Po odstranění závady mohou opět zahájit svoji činnost 

- V průběhu betonáže nedojde k rozpojování hadic, ani k manipulaci ostatních částí, které 

budou pod tlakem. 

- Pro betonáž se bude používat předepsané kamenivo dle projektu tak, aby nedošlo 

k ucpání hadic. 

- Před zahájením činnosti se provede kontrola spojů hadic a samotné hadice, zda 

nevykazují známky poškození.  

- Pracovníci, kteří budou betonovat, použijí OOPP k ochraně zraku a budou používat 

pracovní úbor, který je určený pro betonování, aby nedošlo ke kontaktu betonové směsi 

s pokožkou. 

Riziko: Autočerpadla – úraz způsobený zasažením výložníku autočerpadla či zásahem 

betonové směsi. 

Opatření: 

- Při betonáži musí betonáři uchopit pevně hadici od čerpadla.  

- Strojník autočerpadla musí být odborná osoba proškolená na používání daného 

autočerpadla. 

- Pro daný typ betonáže bude vybráno autočerpadlo tak, aby se nemusel výložník 

nadstavovat velkým množstvím hadic. 

- Při betonáži nebude docházet k zmenšení průměru hadic přehnutím. 

- Při ucpání autočerpadla se pozastaví práce do té doby, než se průchod ucpaným místem 

znovu nezprůchodní. 

- Pracovníci využijí reflexních prvků a oblečení OOPP. 

- Pracovníci v průběhu betonáže nebudou vstupovat do prostoru čerpací nádrže, popř. s ní 

nebudou manipulovat. 

- Strojník bude pomalými pohyby přesouvat výložník, nesmí docházet k trhavým 

pohybům. 

- Pracovníci se nebudou zdržovat v prostoru výložníku při jeho přemístění.  

Riziko: Autočerpadla – Zranění při destabilizaci podloží pod autočerpadlem, případně 

převrácení autočerpadla 

Opatření: 

- Autočerpadlo bude zastabilizováno stabilizátory na únosném podloží tak, aby byla váha 

celého autočerpadla rozložena rovnoměrně  

- Autočerpadlo bude stát min. 5 m od hrany výkopu. 

- Autodomíchávače budou mít bezpečností přístup k zacouvání k autočerpadlu.  

- Autočerpadlo bude mít před příjezdem vyhrazená místa a prostor pro stabilizaci.  

- Po celou dobu činnosti autočerpadla se bude sledovat chod čerpadla a při jakémkoliv 

podezření se přeruší práce.   
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12.3.1.7 Vibrátory 

Riziko: Ponorné vibrátory, které by mohly způsobit úraz el. proudem 

Opatření: 

- El. vibrátory budou mít veškeré části, které by mohly způsobit zkrat (motor, rotor), 

ochráněné voděodolným krytem proti odstřikující vodě. 

- El. vibrátory se budou připojovat pouze na zdroj elektrické energie o výši napětí a 

frekvenci dle výrobního štítku uvedeném na výrobku. 

- S elektrickými vibrátory se bude zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození, zejména 

aby nedošlo k poškození ochranné izolace na přívodním kabelu. 

- Poškozené vibrátory se okamžitě postaví mimo provoz a bude sjednána jejich náhrada, 

popř. oprava zařízení s následnou revizí. 

- Ohebná hřídel u vibrátorů se nebude ohýbat víc, než je stanoveno v návodu zařízení. 

- El. vibrátor bude mít dostatečnou délku převodního kabelu, která bude minimálně 10 m. 

- Před zahájením činnosti bude u elektrického vibrátoru startovací tlačítko v nulové 

pozici. 

- U elektrického vibrátoru budou jako u všech elektrických zařízeních prováděny 

pravidelné kontroly na ochranu proti dotykovému napěti znaleckou osobu – elektrikářem.  

- Před uvolněním ohebného hřídele se musí odpojit hnací motor od sítě. 

- Při jakékoliv opravě buď rozvaděče, nebo el. vibrátoru se zařízení odpojí od zdroje 

elektrické energie. 

- Veškeré opravy kabeláže, popř. prodloužení kabeláže, budou prováděny elektrikářem 

s vyšší kvalifikací. 

12.3.1.8 Provoz jeřábů 

Riziko: Nevhodný výběr kompetentních pracovníků pověřených k ovládání jeřábů 

(vazačů, signalistů, pracovníku údržby apod.) 

Opatření: 

- Jeřábník bude mít platný jeřábnický průkaz na daný typ jeřábu přítomný na staveništi, 

kterým se při jakékoliv kontrole prokáže.  

- V případě jeřábník, ač má jeřábnický průkaz, ale nebude zručný na daný typ jeřábu, 

bude vyměněn.  

- Veškerá obsluha jeřábu bude zdravotně způsobilá a bude chodit na pravidelná  zdravotní 

vyšetření a školení. 

- Jeřábník bude kontrolován každý den na přítomnost alkoholu v krvi. 

- Jeřábník bude mít dohled na správně uvázané předměty na výložníků. 

- Jeřábník bude dbát gest a pokynů vazačů. 

Riziko: Špatná identifikace vazačů 

Opatření: 

- Veškeří vazači budou mít u sebe vazačský průkaz. 

- Vazači budou odlišení od ostatních pracovníků nápisem na vestě „Vazač“. 

- Vazači u sebe budou mít vysílačky pro dorozumívání se s jeřábníky na staveništi. 

- Vazači budou kromě spojení vysílačkou se dorozumívávat pomocí gest  

 

Riziko: Zneužití jeřábu nekompetentní osobou 

Opatření: 
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- Jeřábník nebude opouštět jeřáb při zavěšeném břemeni a zapnutém jeřábovém spínači. 

- Jeřábník po skončení prací, popř. při přestávce zajistí jeřáb dle návodu provozovatele 

jeřábu. 

- Jeřábník po skončení prací nastaví jeřáb do polohy vypnuté, kde se bude jeřáb natáčet 

dle směru větru. 

Riziko: Pád břemene, rozhoupání se břemene, přetížení jeřábu, přimáčknutí pracovníka 

břemenem.  

Opatření: 

- Vazači jsou zodpovědní za správné zavěšení či uvázání břemene o přípustné hmotnosti. 

- Vazači použijí správné vázací prostředky vzhledem k vlastnostem, tvaru a 

hmotnosti přemisťovanému břemenu. 

- Vazači po uvázaní dají gesty jeřábníkovi najevo, aby zvedl břemeno, po zvednutí 

břemene vazači zkontrolují upevnění břemen tak, aby v průběhu přesunu břemene nedošlo 

k jeho pádu. 

- Jeřábník bude v pravidelných intervalech provádět kontrolu lan, zda nejsou poškozená.   

- Vazači se ujistí před zdviháním břemene, že zdvihové lano je svislé poloze. 

- Vazači budou kontrolovat vázací prostředky, zda nejsou poškozené. Poškozené vázací 

prostředky se vyřadí. 

- Všichni pracovníci budou dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu 

zavěšeného břemene a jeho částí.  

- Při přemísťování břemene nebude docházet k trhavým pohybům např. při zmrznutí dvou 

dílů bednění. 

- Jeřábník bude po celou dobu přesunu sledovat přemísťované břemeno. 

- Jeřábník nebude ignorovat zvukový signál určující přetížení dovolené únosnosti jeřábu. 

- Při přemísťování břemene budou vazači v případě nutnosti břemeno korigovat pomocí 

lana. 

- Před přesunem bednění se zkontroluje upevnění bednicí desky v rámu u svislého 

bednění tak, aby při přesunu nedošlo k uvolnění této desky.  

 

Riziko: Úraz špatným technickým stavem jeřábu 

Opatření: 

- Jeřábník bude provádět pravidelné kontroly před zahájením provozu a případné závady 

bude hlásit na dodavatele jeřábu. 

- Jeřábník bude každý den provádět zápis o technickém stavu jeřábu do jeřábnického 

deníku.  

- Dodavatel jeřábu bude v časových intervalech jednou za tři měsíce provádět údržbu 

jeřábu a prohlídky.  

- Provádění zvláštního posouzení 1 x za 10 let. 

- Neprodlené odstranění zjištěných závad. 
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Riziko: Pohyb jeřábu nežádoucím směrem, zachycení kočky konstrukcí, dynamické rázy 

v konstrukci, kolize dvou jeřábů  

Opatření: 

- Menší jeřáb bude softwarově nastavený tak, aby nemohlo dojít ke kolizi se stojnou 

druhého jeřábu.  

- Práce jeřábů musí být zkorigována tak, aby nedošlo k zapletení výložníku do lan většího 

jeřábu, tuto činnost budou sledovat jak jeřábníci, tak vazači. 

- Ovládání jeřábu bude vždy kompetentní osobou - jeřábníkem s platným jeřábnickým 

průkazem. 

- V případě přesunu břemene vně objektu, který nemůže být sledován jeřábníkem, bude 

jeřábníka navádět za pomocí vysílačky vazač, který po celou dobu přesunu bude sledovat 

břemeno. Po ukončení přesunu bude sledovat pohyb kočky, zda se nezachytila za konstrukci 

uvnitř objektu.  

- Jeřáb bude mít omezení rychlosti otáčení při zavěšení břemene 

- Jeřáb bude opatřen zvukovou signalizací při přetížení únosnosti jeřábu  

12.3.1.9 Betonářské práce a práce související  

12.3.1.9.1 Bednění 

Riziko: Pád z výšky při manipulaci s bedněním  

Opatření: 

- Pro bednění svislých konstrukcí se zajistí bezpečný přístup pomocí zřízení pomocných 

pracovních podlah zhotovených z pojízdného lešení opatřených zábradlím. 

- Při použití osobního jištění budou pracovníci kotveni k pevnému bodu kotvení, který 

určí stavbyvedoucí. 

- Před montáží budou všichni pracovníci seznámeni s projektem a technologickým 

postupem. 

Riziko: Destrukce bednění při neúměrném zatížení 

Opatření: 

- Pro bednění monolitických konstrukcí bude vypracována dodavatelská dokumentace 

bednění, včetně zajištění bezpečnostních opatření proti pádu osob a statického výpočtu. 

- Vybedněná část musí být těsná, únosná a prostorově tuhá v souladu s technickými 

předpisy dodavatele bednění. 

- Pracovníci nebudou přetěžovat bedněné (např. výztuží kladenou na jedno místo) oproti 

navrhovanému zatížení. 

- Před montáží budou všichni pracovníci seznámeni s projektem a technologickým 

postupem. 

- Před započetím betonářských prací bude od stavbyvedoucího celá konstrukce bednění 

prohlédnuta a zkontrolována, zda je bednění sestavené dle technického postupu výrobce, 

zejména budou řádně prohlédnuty podpěry a případné závady odstraněny. 

- Veškeré kontroly bednění budou zapsány do stavebního deníku od odpovědné osoby, tj. 

stavbyvedoucího. 

  



246 

 

 

12.3.1.9.2 Odbednění  

Riziko: Ohrožení zaměstnanců pádem bednění či jeho částí při odbedňování 

Opatření: 

- Odbedňovací práce nosných konstrukcí budou možné až po nabytí dostatečné únosnosti 

konstrukce. Při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce 

- Odpovědný zástupce vydá písemný příkaz k odbednění konstrukce. 

- U odbedněných konstrukcí se bude uvažovat s následujícím zatížením, které bude na 

konstrukci působit. K tomu se udělají další opatření, např. dojde k podepření stropní konstrukce 

stojkami. 

- Při odbedňování se budou používat pomůcky pro odbedňovaná předepsané dodavatelem 

bednění.  

- Pracovníci budou před betonáží používat odbedňovací nátěr, aby při odbednění došlo 

jednoduše k oddělení bednění od konstrukce. 

- Primárně se bude při odbednění využívat montážních plošin a lešení, v případě, kdy to 

nepůjde, se využijí žebříky, které lze využít jen do výšky 3 m. Zaměstnanec na žebříku bude 

zajištěn osobní ochranou a stabilita žebříku nebude závislá na demontovaných částech bednění. 

- Při využití jeřábu pro odbedňování nebude docházet k trhavým pohybům. 

- Odbedňovací prostor bude vymezen páskou se signalizační značkou „zákaz vstupu“. 

- Veškeré odbedněné části bednění budou okamžitě pracovníci uklízet a skladovat na 

vymezené ploše na staveništi. Po odbednění stropní konstrukce zametou celou plochu pod 

odbedněném stropu, aby nedošlo k zaražení nebo prošlápnutí hřebíku. 

12.3.1.10 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Riziko: Pád zaměstnance z výšky při pohybu po bednění při betonáži 

Opatření:  

- Pro pohyb osob po bednění stropní konstrukce bude zbudováno zábradlí při volných 

okrajích. 

- Pracovníci v nutných případech použijí prostředky osobního jištění, zvláště tam, kde 

nebude zhotoveno zábradlí.  

- O použití osobního jištění a ukotvení zaměstnance rozhodne odpovědný zaměstnanec, 

který určí bod jištění.  

 

Riziko: Zhroucení bednění při nadměrném zatížení, ochrana kůže před chemickými 

reakcemi 

Opatření:  

- Při betonáži pomocí čerpadla bude obsluha čerpadla v blízkosti právě betonovaného 

místa a bude se řídit dle pokynů pracovníků při betonáži. 

- Při betonování pomocí bádie bude pracovník s vazačským oprávněním navádět 

jeřábníka s bádií na místo betonáže tak, aby neohrozil ostatní pracovníky.  

- Při betonáži se musí brát zřetel na navržené množství čerstvého betonu, kterým lze 

zatížit bednění dle statického výpočtu. 

- Při betonáži se bude kontrolovat stav bednění, především podpěrné konstrukce, a při 

zjištění závady se okamžitě betonářské práce zastaví a závadné místo se okamžitě zajistí.  

- Při betonáži budou pracovníci vybaveni OOPP, zvláště ochrannými brýlemi.  
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12.3.1.10.1 Práce železářské 

Riziko: Ohrožení zaměstnanců ukládanou armaturou, při procesu ukládání 

výztuže, napíchnutí na výztuž, řezné rány 

Opatření: 

- Pracovníci budou při ukládání využívat OOPP, zejména rukavice, reflexní prvky, 

ochrannou obuv. 

- Veškerá armatura, která bude ve svislé poloze a bude hrozit napíchnutí, bude opatřená 

ochrannými prvky (plastové kloboučky). 

- Pracovníci budou označovat reflexním sprejem čnící konce výztuže. 

- Pracovníci budou věnovat maximální pozornost při manipulaci s dlouhými nebo 

neforemnými prvky armatury. 

- Při poškrábání se o výztuž musí pracovník poraněné místo ihned dezinfikovat. 

- Před zkracováním výztuže se musí pruty zajistit do pevné polohy. 

12.3.1.10.2 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Riziko: Poranění při svařování výztuže, popálení, probití, vzplanutí 

Opatření: 

- Svářeči se prokážou platným svářečským průkazem. 

- Při sváření budou svářeči vybavení ochranným oblečením a ochrannými pomůckami 

pro sváření. 

- V blízkosti sváření 5 m se nebude nikdo pohybovat, kromě svářečů. 

- Svářeči budou po skončení činnosti vypínat svářečku a v žádném případě nebudou 

pokládat svářecí držák na výztuž, aby nedošlo k elektrickému probití.  

- V blízkosti místa svařování bude mít svářeč přenosný hasicí přístroj. 

12.3.2 Vybrané požadavky dle nařízení vlády 362/2005 Sb. 

12.3.2.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

Riziko: Nebezpečí pádu z hrany vybetonované desky, popř vybednění plochy 

Opatření: 

- V místech vybetonované stropní desky se dočasně osadí sloupky zábradlí, do kterých 

budou vkládány vodorovné latě ve 3 úrovních, kdy nejvyšší bod bude ve výšce 1,1 m, uprostřed 

bude lať ve výšce 0,5 m nad zemí a poslední lať bude formou ochranné lišty ve výšce 0,15 m 

nad zemí. 

 - Dle časového návaznosti budou realizovány konstrukce, které zde mají být 

zabudovány, aby mohly být odstraněny provizorní zábrany. 

12.3.2.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Riziko: Nebezpečí pádu z důvodu absence nebo špatného stavu osobních 

ochranných pomůcek 

Opatření: 

- Všichni pracovníci provádějící výškové práce budou vybaveni ochrannými pracovními 

prostředky proti pádu.  

- Veškeré pracovní prostředky budou splňovat certifikaci. 

- Před použitím pracovních prostředků pracovník tyto prostředky vizuálně zkontroluje. 

- Kotvení pracovních prostředků určí stavbyvedoucí k pevnému bodu.  
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12.3.2.3 Používání žebříků a ramp  

Riziko: Pády pracovníků při výstupu nebo sestupu žebříků a na místa práce ve 

výškách 

Opatření: 

- V případě použití žebříků pro vertikální komunikaci budou tyto zajištěné proti posunutí 

a budou vysunuté 1,1 m nad výstupní plošinou. Sklon žebříku bude v poměru 2,5:1 m a u paty 

musí být zachován volný prostor 0,6 m ze strany přístupu a z druhé strany 0,18 m.  

- Při výstupu nebo sestupu bude pracovník vždy čelem k žebříku. 

- Na žebříku bude vynášeno břemeno o hmotnosti max. 15 kg. 

- Po žebříku bude vystupovat vždy jen jedna osoba. 

- Pracovníci budou dodržovat zákaz seskakování z lešení a slézání po konstrukcí. 

- Všechny žebříky budou certifikované. 

- U zřízených ramp vyrovnávajících výškové úrovně bude sklon rampy 1:3 a tyto rampy 

budou opatřené protiskluznými zarážkami ve vzdálenosti 45 cm.  

- V nebezpečných místech budou umístěná madla tak, aby se osoby na staveništi mohly 

při výstupu a sestupu po schodech přidržet. 

- Pro interiérová lešení budou pracovníci používat žebřík, ne konstrukci lešení pro zdolání 

výškové úrovně. 

12.3.2.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko: Zranění při pádu nářadí a materiálu z hrany vybedněné plochy nebo šachty 

Opatření: 

- Veškeré zábradlí bude opatřené okopovou lištou, která zabrání pádu materiálu z hrany 

desky. 

- Veškeré instalační šachty budou zajištěny proti pádu materiálu konstrukcí z vyzdívky 

vápenopískových tvárnic nebo po dobu montáže budou zajištěny deskami, které budou 

přikotveny. 

- Výtahové šachty budou zajištěny proti nahlédnutí a vstupu.  

- Pracovníci budou vybaveni oděvem pro upevnění nářadí či drobného materiálu. 

- Všichni pracovníci budou používat OOPP, v tomto bodě zejména pracovní přilbu.   

12.3.2.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Riziko: Zranění vlivem destrukce bednění  

Opatření: 

- Bednění bude sestavené dle požadavků dodavatele a statického výpočtu. 

- Po dobu bednění a betonáže nebudou probíhat práce pod vybedněným prostorem do té 

doby, než bude odstraněno částečné bednění stropní desky. 

- Veškeré svislé bednění bude podepřené vzpěrami, které budou zakotvené. 

- Při betonování se bude kontrolovat stav bednění. 
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12.3.2.6 Dočasné stavební konstrukce 

Riziko: Zranění vlivem špatné technické konstrukce, podklouznutí 

Opatření: 

- Pro bednění svislých konstrukcí se použijí bednicí lávky od výrobce.  

- Při použití lešení musí být umístěné madlo ve výšce 1,1 m nad podlahou lešení, pokud 

plocha podlahy lešení je ve výšce větší 1,5 m nad zemí.  

- Veškeré pojezdová lešení budou při činnosti na nich zajištěná proti pohybu.  

- Na dočasných lávkách a lešení nebude vetší zatížení, než je požadovaná únosnost. 

- Vstup a sestup na dočasné konstrukce bude za pomocí žebříku.  

- Veškeré dočasné konstrukce budou podrobovány pravidelným prohlídkám. 

12.3.2.7 Shazování předmětů a materiálu 

Riziko: Zranění vlivem shazování materiálu a nářadí 

Opatření: 

- Při přemísťování materiálu se bude využívat především jeřábu. 

- Při přemísťování drobného materiálu budou pracovníci moct shazovat pouze materiál 

v rámci jednoho patra. Místo bude předem určené a bude vymezené páskou se zákazem vstupu. 

Při shazování materiálu nebo nářadí bude vždy pracovník, který bude mimo vymezený prostor, 

kontrolovat a upozorňovat ostatní pracovníky na případné riziko zranění. 

12.3.2.8 Přerušení práce ve výškách  

Riziko: Zranění vlivem špatných klimatických podmínek. 

Opatření: 

Při venkovních pracích budou pozastaveny práce za následujících podmínek: 

- Bude-li bouře, silný déšť, sníh nebo námraza. 

- Vítr překročí rychlost 8 m/s při práci na plošinách a jeřábnických pracích a 11 m/s u 

ostatních prací. 

- Dohlednost bude menší 30 m a u jeřábnických pracích 50 m vlivem mlhy. 

- Teplota bude nižší než -10 °C. 

12.3.2.9 Školení zaměstnanců  

Riziko: Úrazy vlivem nedodržení zásad BOZP. Úraz vlivem nepochopení požadavků 

BOZP 

Opatření: 

- Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni na bezpečnost práci a ochranu 

zdraví při práci, zejména pro práce ve výškách.  

- Všem pracovníkům budou vysvětlovány zásady bezpečnosti v jejich rodném jazyce. 

12.3.3 Vybrané požadavky dle nařízení vlády 378/2001 Sb. 

12.3.3.1 Používání zařízení pro zdvihání břemen 

Riziko: Úraz vlivem špatné stability stroje 

Opatření: 

- Stacionární jeřáb větší bude přikotven k hlubinnému založení, které bude mít délku dle 

statického posouzení. Stacionární jeřáb menší bude umístěn do zpevněného a zhutněného 

podloží dle požadavků statika. 
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- Autočerpadla budou vždy čerpat beton z vyznačeného místa, kde jsou tato místa 

stabilizována zhutněným betonovým recyklátem. Autočerpadlo bude stabilizováno za pomocí 

stabilizátorů, které budou v takové poloze, aby autočerpadlo bylo v jedné rovině.  

- Veškeré stroje nebudou přetěžovány více, než je jejich maximální únosnost. 

Riziko: Úraz přimáčknutí pracovníka strojem nebo břemenem  

Opatření: 

- V blízkosti chodu stroje se nikdo nebude pohybovat. Stroje pro přepravu betonové směsi 

budou zajištěny za pomocí ruční brzdy a pomocí klínu. 

- Pod přemísťovaným břemenem se nebude nacházet žádný pracovník a usměrňování 

břemene bude za pomocí lana připevněném na břemeni. 

Riziko: Úraz vlivem pádu břemene z důvodu špatného použití vázacího prostředku 

Opatření: 

- Uvazovat břemeno budou pouze vazači s platným vazačským průkazem. 

- Vázací prostředky budou vazači používat pouze na určený typ a únosnost břemene.  

- Veškeré vázací prostředky budou skladovány ve skladovacích kontejnerech při 

skončeních prací.  

Riziko: Úraz vlivem posunu, převrácení, sklouznutí břemene  

Opatření: 

- Veškerá břemena nebudou zatěžovat konstrukci, na kterou budou kladena. 

- Břemeno se zajistí proti svévolnému posunutí zarážkami, 

Riziko: Pád pracovníka vlivem špatné konstrukce pro práci ve výškách 

Opatření: 

- Pracovníci budou využívat pouze plošiny dodávané dodavatelem bednění. 

- Minimální šířka na pracovní plošině bude 0,5 m.  
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Obr. 13-1 Jutová síť pro protierozní opatření [85] 

13 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DŮSLEDKU VÝSTAVBY  

13.1 Umístění stavby a vliv na její okolí  

13.1.1 Zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 

Znečištěním veřejné komunikace a tím spojené vyvážení zeminy ze staveniště na kolách 

automobilu bude zabráněno tím, že veškerá staveništní komunikace bude zpevněná jednak 

betonovým krytem z předešlého areálu a v místech pojezdu a jednak betonovým recyklátem 

frakce 0-63 mm (v místech, kde se nenachází betonový kryt). Před odjezdem vozidel ze 

staveniště v případě znečistění budou vozidla za pomocí vysokotlakého čističe zbavena 

nečistot. 

Ochrana podzemní vody proti nebezpečným látkám produkujícím z vozidel bude 

chráněna filtrační vrstvou geotextílie spolu s PE folií zabraňující šíření škodlivých látek do 

podloží.  

Výkopek vzniklý při zemních pracích bude částečně odvezen na skládku a částečně bude 

uložen na staveništní mezideponii, kdy výkopek pak bude využit k terénním úpravám zejména 

v rámci řadových rodinných domů. Před odvozem zeminy na skládku se provede odběr vzorku 

a zemina se bude v laboratořích zkoumat, zda není kontaminovaná. V případě velké prašnosti 

z důsledku odvozu zeminy bude zemina kropena. Odvoz zeminy bude za pomocí sklápěcích 

návěsů, které budou opatřeny automatickou rolovací plachtou, která se zatáhne po naplnění 

návěsu výkopkem. 

Opatření proti dešťovému odplavování zeminy může nastat v případě svahování výkopů. 

Tyto svahy budou svahovány dle navrženého poměru 1:1 a budou následně vyztuženy za 

pomocí geosyntetického protierozního materiálu. Na dně výkopu v rozích staveništní jámy 

budou umístěna kalová čerpadla, která budou snižovat hladinu podzemní vody a odvodňovat 

povrchovou vodu vzniklou z dešťů. Do těchto rohů budou vykopané a vyspádované rýhy po 

obvodě.  
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Obr. 13-2 Jímka pro vyplachování autodomíchávačů 

13.1.2 Ochrana ornice 

Výstavba bude probíhat v bývalém výrobním areálu, kde byly všechny plochy zpevněné, 

a tudíž se zde ornice nenachází. V nově navrhovaném areálu jsou pak zatravněné plochy, kdy 

v blížícím se termínu dokončení stavby dle harmonogramu terénních úprav se doveze na 

staveniště ornice ze skládky a na staveništi bude okamžitě ornice rozhrnována. Prodávající vydá 

doklad o zakoupení a o nezávadnosti ornice. V případě přípojek inženýrských sítí mimo 

ohraničené staveniště bude ornice skryta a odvezena na staveniště k uskladnění, kde bude 

rozhrnuta, aby se ornice neznehodnotila. Po skončení přípojek inženýrských sítí se provede 

rekultivace v tomto prostoru.  

13.1.3 Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

V blízkosti staveniště se nachází vodní tok Ponávka. Bude eliminováno znečištění 

podzemních vod, které mohou nastat možnými úniky pohonných hmot a olejů od provozních 

náplní všech strojů a automobilů pohybujících se na staveništi. Pro možný únik budou na 

staveništi připraveny prostředky pro zabránění úniku těchto kapalin do půdy, resp. do 

kanalizace a vodních toků. Jedeno z opatření bude, že na staveništi se budou pohybovat stroje 

s platnou STK, zvláště bude využíváno nových strojů z důvodu eliminace hlukového tlaku na 

okolí. V případě, že dojde k uvolnění PHM do podloží, okamžitě se zamezí dalšímu úniku 

škodlivých látek zejména vložením vany na škodlivé tekutiny. V případě průsaku škodlivých 

látek se kontaminovaná zemina vykope a rozprostře se na PE folii. Kontaminovaná zemina se 

pak následně odveze specializovanou firmou pro likvidaci nebezpečného odpadu. Veškeré 

čištění automobilů bude probíhat na vyznačeném místě, pod kterým se nachází zádržná jímka 

s přepadem, kde se budou zachytávat nebezpečné látky z automobilů. Při betonování hrubé 

stavby bude domluveno s betonárnou, která bude dodávat čerstvý beton na stavbu, aby všechny 

autodomíchávače vymývaly zbytky betonu z bubnu až v místě betonárny. V případě, že hrozí 

škoda vzniklá na autodomíchávači nebo autočerpadlu, zřídí se na staveništi vana, která bude 

mít pevné strany a uvnitř se z pásů PVC folie vytvoří vodonepropustná vrstva. Odvod vody pro 

staveništní komunikaci je řešen pomocí položení drenážní trubky do drenážní rýhy vyplněné 

kamenivem frakce 0-8 mm a 16-32 mm. Zemní pláň bude vyspádovaná k tomuto místu. Tyto 

drenáže ústí v retenční jímce vyplněné kamenivem frakce 0-63 mm. Po zhotovení kanalizační 

sítě a napojení na jednotnou kanalizaci v areálu budou veškeré kanalizační šachty opatřeny 

sběrnými koši na nečistoty.  
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Obr. 13-3 Recyklační centrum pro čerstvý beton [86] 

Obr. 13-5 Havarijní souprava [87] 

Obr. 13-4 Plastová záchytná vana 

[88] 

V případě, že se objedná beton, který se nespotřebuje na staveništi, odveze se tento na 

betonárnu, která má recyklační centrum pro betonovou směs. Toto centrum oddělí kamenivo 

od cementu, které se zpětně použije pro namíchání nové betonové směsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemické prostředky jako maziva, oleje atd. budou skladovány v ocelovém kontejneru 

na plných paletách a pod výpustí budou umístěny odkapávací nádoby. Manipulovat se po 

staveništi budou pouze v uzavřeném stavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro případ havárie bude na staveništi úklidová havarijní souprava a záchytné vany. 

Havarijní souprava bude obsahovat: Sorpční rohož, sorpční had, sypký sorbent, rychlosavé 

utěrky, lopatu, smetáček, úložný sáček a uzamykatelnou nádobu na 120 l.  

 



255 

 

13.1.4 Prevence proti znečištění ovzduší 

V průběhu stavby se předpokládá, že největší míra znečištění ovzduší nastane při zemních 

pracích, kdy se předpokládá velká kumulace vozidel a s tím spojené emise CO2 do ovzduší. 

Tento faktor bude částečně eliminován tím, že veškeré staveništní stroje, které nebudou 

v chodu, budou vypínat motory. Při nakládání výkopku na korbu nákladního automobilu bude 

vznikat prašnost, která se bude eliminovat tím, že sklápěcí návěsy budou mít automaticky 

stahovatelné plachty, které se zatáhnou po skončení nakládky. Veškerá mechanizace 

vykonávající práci na staveništi bude mít platnou státní technickou kontrolu. Při nakládce 

výkopu budou pracovníci kropit místo nakládky. Staveniště bude oploceno stínící síťovinou, 

která zadrží částečně prachové částice, aby se prach nešířil do okolí. Veškeré staveništní 

komunikace budou zpevněné jako opatření k nešíření prachu do okolí. Na staveništi se nebude 

spalovat jakýkoliv odpad. Veškerý odpad bude odvážen. Sypký materiál bude skladován 

v samostatných skladech.  

13.1.5 Vypracování plánu opatření povrchové vody 

V průběhu dokončovacích prací a po skončení prací na komunikaci a po sadových 

úpravách bude povrchová dešťová voda svedena systémem odvodu kanalizační sítě v areálu. 

Tato síť bude zadržovat vodu v retenčních nádrží o objemu 30,4 m3 a 16,5 m3. Povrchové vody 

pak budou odváděny do jednotné kanalizace na ulici Střední.   

13.2 Odpadové hospodářství 

V průběhu výstavby budou při realizaci prací vznikat odpady. Tyto odpady budou 

pracovníky tříděny do příslušných nádob a kontejnerů. Při zemních pracích bude výkopek 

odvážen na skládku za pomocí tahače a sklápěcích návěsů. V případě nálezu starých 

betonových základů pod bývalým objektem bude tento odpad rozebrán pomocí bouracího 

kladiva a naložen na sklopný návěs a odvezen na skládku. Na staveništi budou nádoby pro 

třídění plastů, papíru a skla a na komunální odpad. Tyto nádoby budou označeny barevně, a 

ještě na těchto nádobách bude napsáno, do které nádoby patří jaký odpad. Žlutá nádoba je 

určená pro plasty, zelená pro sklo a modrá na papír, černá popelnice je pak pro komunální 

odpad. Na staveništní odpad jako jsou sutě, dřevo, kov bude na staveništi přistaven kontejner 

pro likvidaci tohoto materiálu. Tyto kontejnery a nádoby na odpad budou v pravidelných 

cyklech vyváženy odbornými firmami, které se specializují na likvidaci odpadu. Každý 

pracovník bude seznámen s tříděním těchto odpadů.  
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Materiál Zatřídění Klasifikace 

Likvidace Recyklace Skládka 
Energetické využití- 

spalovna 

Společnost t Společnost t Společnost t Společnost t 

Beton O 17 01 01     Setra spol.s.r.o. 10 t         

Cihly O 17 01 02     Setra spol.s.r.o. 5 t         

Tašky a keramické výrobky O 17 01 03     Setra spol.s.r.o. 0,5 t         

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramiky 
neuvedené pod číslem 17 01 
06 O 17 01 07     Setra spol.s.r.o. 3 t         

Dřevo O 17 02 01     Setra spol.s.r.o. 3 t         

Sklo O 17 02 02     SAKO Brno, a.s. 1 t         

Plasty O 17 02 03     SAKO Brno, a.s. 2 t         

Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 O 17 03 02     DUFONEV R.C. a.s. 1 t         

Železo a ocel O 17 04 05     REMET, spol. s r.o. 3 t         

Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami O 17 04 09 

REMET, spol.s 
r.o. 1 t             

Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 O 17 05 04         Kalcit s.r.o. 9 000 t     

(Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky) N 17 05 03         Kalcit s.r.o. (100 t)     

Stavební materiály na bázi 
sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 O 17 08 02 SAKO Brno, a.s. 1 t             

Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky N 08 01 11 SAKO Brno, a.s. 0.2             

Papírový obal O 15 01 01     SAKO Brno, a.s. 1 t         

Plastový obal O 15 01 02     SAKO Brno, a.s. 1 t         
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Dřevěný obal O 15 01 03     Setra spol.s.r.o. 1 t         

Směsný obal O 15 01 06 SAKO Brno, a.s. 1 t             

Nebezpečné součástky N 16 01 21 SAKO Brno, a.s. 0 t             

Zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť N 20 01 21 SAKO Brno, a.s. 0 t             

Směsný komunální odpad O 20 03 01             
SAKO Brno, 

a.s. 1 t 

Tab. 13-1 Odpady vniklé na staveništi během výstavby [100]    
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13.3 Ochrana kvality vnitřního prostředí 

13.3.1 Ochrana systému vzduchotechniky proti znečištění 

Veškeré prvky vzduchotechniky budou dováženy na stavbu až před samotnou 

montáží. Prvky budou uskladněny v místnostech, kde nebudou v blízké době probíhat 

práce. Vzduchotechnické prvky budou dováženy na stavbu již s opatřenou PE folií, která 

bude nalepená na jednotlivé komponenty tak, aby do samotných prvků nevnikal prach. 

Při montáži se tato folie strhne a po zabudování prvku do objektu se tato folie opět nalepí 

Drobné komponenty budou skladovány v kartonových obalech. V případě vniknutí 

prachu do prvku vzduchotechniky se tento prvek profoukne kompresorem. 

Vzduchotechnika bude používaná až při kontrole a regulaci a naplno až při užívání 

stavby. Během výstavby se bude větrat přirozeně pomocí oken. 

13.3.2 Kontrola zdrojů znečištění 

Obecně platí, že pracovníci na konci směny uklidí dané pracoviště, na kterém 

během dne pracovali. Největší zdroje vnitřního znečištění tohoto bodu se objeví při 

broušení sádrových omítek, kdy při broušení vznikne jemný prach. Tento zdroj se 

eliminuje tím, že se daná místnost při broušení zavře provizorními dveřmi nebo se 

zabední OSB deskou. Po skončení této práce se daná místnost vysaje a obsah vysavače 

se vyhodí do plastových pytlů, které se zabezpečí tak, aby nedošlo k poškození těchto 

pytlů. V případě drážkování pro instalace (většina instalací jsou vedeny ve flexibilních 

trubkách a v dutině vápenopískových tvárnic) pracovníci použijí drážkovačky 

s integrovanou hadicí od vysavače a při tvorbě drážky budou prach odsávat. Bednění, 

které bude z jedné strany opatřeno odbedňovacím nátěrem, bude skladované na zpevněné 

ploše žebry k zemi. Materiály, u kterých hrozí, že by mohly být zdrojem dalšího 

znečištění, vhodným způsobem chráníme tak, aby k tomu nedošlo. 

13.3.3 Zamezení šíření nečistot do okolí stavby 

V časovém plánování stavby bude zahrnuta realizace vnějších výplní otvorů před 

pracemi vytvářejícími znečištění z důvodu zamezení šíření nečistot vzniklých uvnitř 

objektu do okolí. Materiál, který bude zabudován do stavby, bude skladovaný 

v prostorech, které jsou čisté. Materiál bude skladován v původních obalech. Řezání 

zdiva bude za pomocí diamantové pily napojené na vodní chlazení opatřené krytem. 

Veškeré instalatérské potrubí bude obalené strečovou folií, aby dovnitř potrubí nevnikal 

prach. Při omítání místností strojní omítačkou bude vždy po skončení omítání vzniklý 

odpad ihned likvidován, aby se nečistoty vzniklé při omítání nešířily do čistých prostor. 

Při práci s polystyrenem bude zapracování polystyrenu za pomocí příslušné řezačky. 

Broušení polystyrenu při vyrovnání se omezí šíření nečistot za pomocí brusky 

s integrovaným vysavačem. Každá pracovní četa vždy na konci pracovní směny uklidí 

staveniště.  

13.3.4 Zamezení znečištění dokončených konstrukcí (kouření ve stavbě, rozlití 

kapalin, šíření prachu) 

Dokončovací práce se v časovém plánování uspořádají tak, aby nedocházelo 

ke znečištění či poškození již dokončených prací. Po kompletním dokončení místností se 

opatří místnosti dveřmi, které budou uzamčeny. Veškeré klíče od místností budou 

uskladněny u stavbyvedoucího. V místnosti, kde bude položená keramická nebo 

laminátová dlažba a bude potřeba v dané místnosti provést další činnosti, se na tuto dlažbu 
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rozvine geotextilie, popř. provizorní koberec, po kterém se bude šlapat. Při manipulaci 

s tekutinami se bude pod nádobu s tekutinami pokládat geotextílie (nebo jiná ochrana 

v závislosti na chemickém složení tekutiny a reakci ochranné vrstvy) a při rozlití či 

pokapání se geotextilie vymění. Na místnostech, které jsou hotové, bude cedulka 

upozorňující na zákaz vstupu. Pracovníci budou mít zákaz vylévání jakýkoliv tekutin do 

odpadů a používání hygienických zařízení v bytových jednotkách. Na staveništi bude 

platit zákaz kouření mimo vyhrazené místo před objektem.  
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14 HLUKOVÁ STUDIE 

14.1 Identifikační údaje 

Název stavby:    Ponavia Park  

Místo stavby:   Brno-Královo Pole, místo vymezení na rohu ul. 

Střední a ul. U Červeného mlýna 

Katastrální území:   Brno-Královo Pole 

Stavební úřad:   Brno-Královo Pole 

Charakter stavby:   Novostavba; stavební úpravy 

Dotčené parcely:  577/1; 577/3; 585/30 

Stavebník:   Ponava centrum a.s. 

Generální projektant:  A69-architekti s.r.o 

Hlavní inženýr projektu: Building s.r.o 

 

Účel stavby: Jedná se Bytový dům II, který navazuje na první etapu výstavby. 

Bytový dům bude sloužit pro bydlení s komerčními prostorami v prvním nadzemním 

podlaží. Bytový dům bude mít podzemní garáže, které budou ve dvou podzemních 

podlažích. V rámci stavby je na střeše podzemních garáží umístěný Retail, na západní 

straně pak řadové rodinné domy. 

14.2 Úvod 

Hluková studie se zabývá hlukovou zátěží na okolní zastavěné domy v blízkosti 

nově realizovaného bytového komplexu na ulici Střední. Objekt má 2 podzemní a 8 

nadzemních podlaží. Bytový dům je založený na hlubinných vrtaných pilotách s použitím 

pažnice. Nosná konstrukce bytového domu je železobetonová monolitická. V blízkosti 

plánované výstavby se nachází bytový dům, rodinné domy a obchodní centrum. V případě 

posuzování uvažuji, že největší hluková zátěž bude při realizaci zemních prací a zakládání 

stavby. Pro posuzování účinku hluku je závazné nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. Pracovní doba pro realizace zemních 

prací vč. hlubinného zakládání se počítá od 7h do 16h. V noci se předpokládá, že práce 

nebudou prováděné, pouze může nastat situace, že v noci se bude realizovat strojní 

hlazení základové desky a stropní deska 2PP.  

Pro posuzování staveništního hluku bude využit software Hluk+, ve kterém se 

nasimuluje situace při zakládání stavby. Při hlubinném zakládání bude v chodu více 

strojů, které budou zdrojem hluku. Jako podklad pro výpočet v SW byl použit předběžný 

návrh staveniště. Software hluk po zadání všech údajů vyhodnotí hlukovou zátěž 

staveniště, kdy výsledek bude formou výpočtu a vkreslení izofonu. 

14.3 Určení hlukových limitů  

Maximální přípustné limity jsou v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., která se zabývá 

hlukovými limity v chráněných venkovních prostorech stavby. Ze zmíněné vyhlášky 

vychází hodnota LAeq,T = 50 dB, ke které přičteme korekci zohledňující  časové interval 
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Obr. 14-1 Modelace přilehlé zástavby 

doby prací. Korekce má hodnotu k = 15 dB. Hygienický limit pro posouzení staveništního 

hluku je teda LAeq,S= 65 dB. V noční dobách práce neuvažujeme. 

14.4 Legislativa 

1) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací 

2) Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů 

14.5 Podklady  

1) Situace stavby 

2) Předběžný návrh staveniště 

3) Stavebně technologický projekt 

4) www.mapy.cz 

14.6 Seznam použitých zkratek a symbolů 

LAeq,T [dB]  Ekvivalentí hladina akustického tlaku 

VB  Výpočtový bod  

CHVeP  Chráněný venkovní prostor 

14.7 Modelace terénu 

Modelace terénu a okolní zástavby byla zhotovena v programu Hluk +. Podklady 

pro modelaci terénu byly koordinační situace a fotografie z portálu mapy.cz. Výpočet 

hluku se bude provádět pouze na hlubinné zakládání, ze kterého se předpokládá největší 

zatížení akustickým tlakem působícím na okolí.  Model zahrnuje tedy okolní přilehlou 

zástavbu, včetně vyhloubení stavební jámy. Dále zahrnuje veškeré stroje, které budou 

použity při součinnosti hlubinného zakládání. Stroje se budou v průběhu prací měnit, 

proto pro výpočet jsou rozmístěny do kritických míst na staveništi. Do modelu nebyla 

započítaná doprava z přilehlé komunikace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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14.8 Rozmístění výpočtových bodů 

VB 1  2 m od východní fasády domu na ulici U Červeného mlýna ve výšce 3 m 

VB 2 2 m od východní fasády domu na ulici U Červeného mlýna ve výšce 6 m 

VB 3  2 m od východní fasády domu na ulici Poděbradova č.p. 145 ve výšce 3 m 

VB 4  2 m od východní fasády domu na ulici Staňkova č.p. 35 ve výšce 3 m 

VB 5  2 m od jižní fasády domu na ulici U Červeného mlýna ve výšce 3 m 

VB 6 2 m od východní fasády domu na ulici U Červeného mlýna ve výšce 6 m 

VB 7  2 m od východní fasády domu na ulici U Červeného mlýna ve výšce 10 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14-2 Rozmístění měřících bodů 

14.9 Použitá mechanizace pro zemní práce 

1) Vrtná souprava Soilmec SR-60 EVO  - LAeq,T =114 dB   

2) Kolové rýpadlo CAT M315F   - LAeq,T =124 dB 

3) Tahač SCANIA+ Sklápěcí návěs Panav - LAeq,T =114 dB 

4) Autodomíchávač Stetter AM9 LL  - LAeq,T =101 dB 



264 

 

Tab. 14-1 Výsledky měřících bodů při provozu mechanizace 

14.10 Výpočet a hodnocení hluku při realizaci 

Dle vstupních údajů byl v programu Hluk+ proveden výpočet. Do výpočtu byly 

zahrnuty jednotlivé zdroje s hladinou akustického tlaku uváděných výrobců mechanizace 

v technických listech strojů. Z tabulky je zřejmé, že při činnosti mechanizace nevyhoví 

na předepsanou hodnotu akustického tlaku LAeq,S= 65 dB v blízkosti bytového domu na 

ulici U Červeného mlýna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11 Provoz pouze vrtné soupravy 

Z důvodu nevyhovujících podmínek pro realizaci se výpočet snažil minimalizovat 

dopady na okolní zástavbu činností pouze vrtné soupravy v různých pozicích.  

 

Tab. 14-2 Výpočetní bod na budově bytového domu při činnosti vrtné soupravy 
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Obr. 14-3 Grafické znázornění činnosti pouze vrtné soupravy v pozici P1 

Obr. 14-4 Grafické znázornění činnosti pouze vrtné soupravy v pozici P2 
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Obr. 14-5 Grafické znázornění činnosti pouze vrtné soupravy v pozici P3 

Obr. 14-6 Řez staveništěm se zakreslenými izofony, při činnosti vrtné soupravy  
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14.12 Závěrečné hodnocení  

Studie se zaobírala hodnocením akustické hlukové zátěže při realizaci hlubinného 

zakládání na okolní obytné objekty na ulici Poděbradova a ulici U Červeného mlýna. Při 

hlukové studii bylo zjištěno, že vrtná souprava při činnosti nevyhoví požadovanému 

hygienickému limitu hluku přes den, což je LAeq,S= 65 dB. Tato situace vyplývá z 

obrázků, kdy fialová barva značí hladinu hluku větší než 65 dBa.  Na základě výsledků 

lze konstatovat, že navržená mechanizace nevyhoví na maximální limity ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku v blízkosti bytového domu na ulici U Červeného mlýna. 

Z tohoto důvodu jsou navrhovaná tato opatření: 

1) Dohoda s obyvateli bytového domu. Minimálně jejich informovanost o 

délce trvání, zejména při realizaci pilot v blízkosti bytového domu.  

2) Omezení denní pracovní doby. 

3) Pro ochranu domů na ulici Poděbradova realizovat nejdříve opěrnou stěnu.  

4) Při skončení činnosti mechanizace na staveništi budou vypínány motory, 

aby neběžely na volnoběh.  
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15 SROVNÁNÍ KERAMICKÉHO ZDIVA A 

VÝPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC 

15.1 Úvod 

Pro mezibytové příčky byla navrhnuta projektantem varianta vyzdívky 

z vápenopískových tvárnic. Tato varianta je z technologického hlediska náročnější na 

provedení a sladění časové návaznosti na činnosti při realizaci hrubé stavby, proto je 

v této kapitole srovnání navrhovaného systému z vápenopískových tvárnic se systémem 

akustických keramických tvárnic. Oba systémy se porovnávaly z hlediska tepelných 

vlastností, akustických vlastností, časové náročnosti a dostupnosti zdrojů, ekonomiky a 

technologické náročnosti na provádění.  

15.2 Srovnání z pohledu součinitele prostupu tepla U  

15.2.1 Postup výpočtu součinitele prostupu tepla 

𝑅 =
∑𝑑

∑𝜆
 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑𝑅 + 𝑅𝑠𝑒 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
 

R…Celkový odpor konstrukce 

RT…Tepelný odpor konstrukce při prostupu tepla 

U… Součinitel prostupu tepla 

λ…Součinitel tepelné vodivosti  

d… tloušťka vrstvy 

Rsi ..tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy přiléhající z interiéru 

Rse…tepelný odpor bezprostředně přiléhající ke konstrukcí z exteriéru  

 

15.2.1.1 Skladba zdiva z vápenopískových tvárnic 

1. Omítka sádrová         d=0,005 m λu= 0,47 W.m-1.k-1 

2. Vápenopískové bloky KS-QUADRO E/200 d=0,20 m λu= 0,33 W.m-1.k-1 

3. Minerální vata s podélnými vlákny               d=0,300 m ;0,32m λu= 0,036 W.m-1.k-1 

(v PD se nacházejí místa, kde je tep. izolace tl. 200 mm a 320 mm) 

4. Omítka silikonová                   d=0,015 m λu= 0,76 W.m-1.k-1 
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Obr. 15-1 Schéma sklady obvod. stěny 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.1.1.1 Výpočet s tl. Izolace 320 mm 

𝑅 =
𝑑

𝜆
=

0,005

0,47
+

0,2

0,33
+

0,32

0,036
+

0,015

0,76
= 8,97 𝑚2𝑘/𝑊 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒 = 0,13 + 8,97 + 0,04 = 9,14 𝑚2𝑘/𝑊 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
=

1

9,14
= 𝟎, 𝟏𝟏

𝑾

 𝒎𝟐𝒌
< 0,30

𝑊

 𝑚2𝑘
𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í 𝑛𝑎 𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑢 𝑈𝑛,20 

 

15.2.1.1.2 Výpočet s tl. Izolace 200 mm 

𝑅 =
𝑑

𝜆
=

0,005

0,47
+

0,2

0,33
+

0,2

0,036
+

0,015

0,76
= 6,19 𝑚2𝑘/𝑊 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒 = 0,13 + 6,19 + 0,04 = 6,37 𝑚2𝑘/𝑊 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
=

1

6,37
= 𝟎, 𝟏𝟔

𝑾

 𝒎𝟐𝒌
< 0,30

𝑊

 𝑚2𝑘
𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í 𝑛𝑎 𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑢 𝑈𝑛,20 

15.2.1.2 Skladba zdiva z keramických tvárnic tvárnic 

 

1.Omítka vápenocementová     d=0,015 m λu= 0,99 W.m-1.k-1 

2. Porotherm 20 profi     d=0,200 m λu= 0,9 W.m-1.k-1 

3.  Minerální vata s podel. vlákny   d=0,200 m λu= 0,039 W.m-1.k-1 

(v PD se nacházejí místa, kde je tep. izolace tl. 200 mm a 320 mm) 

4. Omítka silikonová     d=0,0,15 m λu= 0,76 W.m-1.k-1 

 

15.2.1.2.1 Výpočet s tl. Izolace 320 mm 

𝑅 =
𝑑

𝜆
=

0,015

0,99
+

0,2

0,9
+

0,32

0,036
+

0,015

0,76
= 9,15 𝑚2𝑘/𝑊 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒 = 0,13 + 8,97 + 0,04 = 9,32 𝑚2𝑘/𝑊 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
=

1

9,32
= 𝟎, 𝟏𝟏

𝑾

 𝒎𝟐𝒌
< 0,30

𝑊

 𝑚2𝑘
𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í 𝑛𝑎 𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑢 𝑈𝑛,20 

 

15.2.1.2.2 Výpočet s tl. Izolace 200 mm 

𝑅 =
𝑑

𝜆
=

0,015

0,99
+

0,2

0,9
+

0,2

0,036
+

0,015

0,76
= 5,81 𝑚2𝑘/𝑊 
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𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒 = 0,13 + 6,19 + 0,04 = 5,98 𝑚2𝑘/𝑊 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
=

1

5,98
= 𝟎, 𝟏𝟕

𝑾

 𝒎𝟐𝒌
< 0,30

𝑊

 𝑚2𝑘
𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í 𝑛𝑎 𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑢 𝑈𝑛,20 

15.2.2 Shrnutí 

Obě řešení se porovnávala na prostup tepla v obvodovém plášti. Výsledky vyšly 

skoro totožné, což je dáno také množstvím navržené teplené izolace v projektu. 

Každopádně navržené skladby vyhoví na doporučenou hodnotu součinitele prostupu 

tepla U, která je dána normou ČSN 73 0540-2:2011.  

15.3 Srovnání z pohledu akustických vlastností  

15.3.1 Postup výpočtu pro posouzení neprůzvučnosti místností  

𝑅 = 𝑅𝑤 − 𝑘1 

R´w…Stavební vážená neprůzvučnost kce 

Rw…laboratorní hodnota neprůzvučnost kce 

k… korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 

k=4 dB pro konstrukce keramické 

k=2 dB pro konstrukce váp.pís. 

Požadovaná neprůzvučnost mezi sousedními byty je 53 dB 

Požadovaná neprůzvučnost mezi bytem a společnými prostorami 52 dB 

15.3.1.1 Návrh skladby mezibytové příčky z váppís. tvárnic 

1.Stěrková sádrová omítka tl. 5mm  

2.Vápenopískové bloky KS-QUADRO E/240 tl. 240mm R´w =61,8dB 

3.Stěrková sádrová omítka tl. 5mm  

15.3.1.1.1 Výpočet posouzení neprůzvučnosti místností 

𝑅 = 61,8 − 2 = 59,8𝑑𝐵 > 53 𝑑𝐵 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í 
 
15.3.1.2 Návrh skladby mezibytové příčky z váppís. tvárnic 

1.Stěrková sádrová omítka tl. 5mm  

2.Vápenopískové bloky KS-QUADRO E/240 tl. 240mm R´w =63,8dB 

3.Stěrková sádrová omítka tl. 5mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 15-2 Schéma skladby mezibytové příčky 
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15.3.1.2.1 Výpočet posouzení neprůzvučnosti místností 

 

𝑅 = 63,8 − 2 = 61,8𝑑𝐵 > 53 𝑑𝐵 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í 𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑝𝑟ů𝑧𝑣𝑢č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑏𝑦𝑡𝑦 
𝑅 = 63,8 − 2 = 61,8𝑑𝐵 > 52 𝑑𝐵  
𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í 𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑝𝑟ů𝑧𝑣𝑢č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑠𝑝𝑜𝑙. 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖 𝑎 𝑏𝑦𝑡. 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑢 
15.3.1.3 Návrh skladby mezibytové příčky z aku příčky  

1. Omítka vápenocementová tl. 15mm  

2.Keramické bloky Porotherm aku  tl. 250mm R´w =58dB 

3. Omítka vápenocementová tl. 15mm  

15.3.1.3.1 Výpočet posouzení neprůzvučnosti místností 

 

𝑅 = 58 − 4 = 54𝑑𝐵 > 53 𝑑𝐵 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í 𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑝𝑟ů𝑧𝑣𝑢č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑏𝑦𝑡𝑦 
𝑅 = 58 − 4 = 54𝑑𝐵 > 52 𝑑𝐵  
𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í 𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑝𝑟ů𝑧𝑣𝑢č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑠𝑝𝑜𝑙. 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖 𝑎 𝑏𝑦𝑡. 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑢 

15.3.2 Postup výpočtu pro posouzení neprůzvučnosti obvod. pláště 

𝑅´𝑤,𝑓 = 10𝑙𝑔𝑆𝑓 − 10𝑙𝑔 ∑ 𝑆𝑙

𝑛

𝑖=1

10−0,1𝑅𝑤𝑙 − 𝑘3 

𝑆𝑓 = ∑ 𝑆𝑙
𝑛
𝑖=1  …celková plocha obvodového pláště při pohledu z místností v m2 

So … celková plocha okna 

Sl…dílčí plochy prvků obvod. pl. S neprůzvučností 

Rw,i… zvuková neprůzvučnost prvků obvod pláště (okna) 

k=1dB pro konstrukce váp.pís. 

k=2dB pro konstrukce keramické 

15.3.2.1 Skladba zdiva obvod pláště z vápenopískových tvárnic 

1. Omítka sádrová     

2. Vápenopískové bloky KS-QUADRO E/200 Rw=58,2 dB 

3. Minerální vata s podélnými vlákny               ΔRw= 2dB 

(v PD se nacházejí místa, kde je tep. izolace tl. 200 mm a 320 mm) 

4. Omítka silikonová 

Okno rozměr 2,5x2,77; Rw=34dB 

Požadavky Rwn=60dB (den); 52dB (noc) 

15.3.2.1.1 Výpočet posouzení neprůzvučnosti obvod. pláště z vap.pís 

Posuzovaná místnost 7NP 2.7.1.02 

𝑺𝒇 = 𝟐, 𝟕𝟕𝒙𝟑, 𝟗𝟗 = 𝟏𝟏, 𝟎𝟓𝒎𝟐 

𝑺𝒐 = 𝟐, 𝟓𝒙𝟐, 𝟕𝟕 = 𝟔, 𝟗𝟑𝒎𝟐 
𝑺𝒐

𝑺𝒇
=

𝟔,𝟗𝟑

𝟏𝟏,𝟎𝟓
= 𝟎, 𝟔𝟑   
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Tab. 15-1 Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken [92] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑅´𝑤 = 𝑅𝑤 + Δ𝑅𝑤 − 𝑘 

𝑅´𝑤,𝑓 = 10𝑙𝑔11.05 − 10lg [11.05𝑥10−0,1𝑥60,2 + 6,93𝑥10−0,1𝑥34] − 1 

𝑹´𝒘,𝒇 = 𝟑𝟓. 𝟏𝟖𝒅𝑩 

 

15.3.2.2 Skladba zdiva z keramických tvárnic tvárnic 

1.Omítka vápenocementová      

2. Porotherm 20 profi     Rw=52 dB 

3.  Minerální vata s podel. vlákny   ΔRw= 2dB 

(v PD se nacházejí místa, kde je tep. izolace tl. 200 mm a 320 mm) 

4. Omítka silikonová     d=0,0,15 m λu= 0,76 W.m-1.k-1 

15.3.2.2.1 Výpočet posouzení neprůzvučnosti obvod. pláště z keram. tvárnic 

𝑅´𝑤 = 𝑅𝑤 + Δ𝑅𝑤 − 𝑘 

𝑅´𝑤,𝑓 = 10𝑙𝑔11.05 − 10lg [11.05𝑥10−0,1𝑥54 + 6,93𝑥10−0,1𝑥34] − 1 

𝑹´𝒘,𝒇 = 𝟑𝟓. 𝟏𝟑𝒅𝑩 

15.3.3 Shrnutí akustických vlastností 

Akustické vlastnosti u mezibytových příček vycházejí lépe pro vápenopískové 

tvárnice, které mají lepší útlum zvuku o 8 dB oproti variantnímu zdivu z keramických 

příčkovek, které ovšem také splňují požadavky normy. ČSN 73 0532. Porovnával jsem 

také variantní řešení pro obvodový plášť, kde výsledek vyšel skoro totožný, ale to 

především díky akustickým vlastnostem okna. Pro lepší hodnoty je potřeba navrhnout 

okno s lepším útlumem hluku. 

15.4 Ekonomické zhodnocení  

Pro ekonomické vyhodnocení byly použity ceníkové ceny z databáze společnosti 

RTS pro zdivo z keramických tvárnic Porotherm a vápenopískových tvárnic. 

Veškerý výkaz výměr byl vzat z položkového rozpočtu, který je v příloze P17, 

proto není v této kapitole znovu uveden.  

Pro ekonomickou objektivitu hodnocení je hodnoceno zdivo včetně omítky, neboť 

pro vápenopískové tvárnice je navržena omítka sádrová tl.5 mm, což u keramických 

tvarovek nelze dosáhnout, z tohoto důvodu keramické tvarovky jsou opatřeny tl. 15 mm 

vápenocementové omítky ve štukové úpravě. Na rozpočtech, které jsou níže, je vidět, že 

rozdíl mezi oběma variantami je právě v omítkách. Proto levnější varianta vychází 

vápenopísková tvárnice s omítkou sádrovou. 
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15.4.1  Vápenopískové tvárnice 
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15.4.2 Keramické zdivo 
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Obr. 15-3Časový harmonogram pro vápenopískové tvárnice pro jedno podlaží 

15.5  Srovnání časové náročnosti na provádění prací.  

15.5.1 Provádění zdění z vápenopískových tvárnic 

 

Zdění příček z vápenopískových tvárnic bude probíhat vždy před bedněním stropní konstrukce následujícího patra. Zdění vápenopískových tvárnic bude probíhat za pomocí jeřábu, který je určený právě na zdění 

z vápenopískových tvárnic. Z důvodu velké hmotnosti není možné zdít bez možnosti jeřábu, proto musí být příčky vyzděné před tím, než se začne bednit stropní konstrukce. Na časovém pláně můžete vidět průběh prací. 

ze kterých vyplývá, že po dobu bednění stropní konstrukce se musí najít jiná práce pro zedníky, neboť se nedá naplánovat navazující práce na zdění v dalším patře. Celkové prováděné práce jsou uvedeny v kapitole 

časového plánu, ze kterého vyplývá, že zdění vápenopískových tvárnic vychází na 136 dnů čistého času.  Ovšem zahájení prací je plánováno od 8.9.2020 do 9.8.2021
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15.5.2 Provádění zdění z keramických tvárnic 

Práce na zdění mohou začít, až bude víc než polovina hrubé stavby hotová. A může pokračovat plynulou výstavbou. Bylo vhodné do každého patra před zabednění přesunout pár palet se zdivem, aby se pak nemusely 

těžce převážet palety se zdiven po patře. Oproti zdění z vápenopískových tvárnic budou zedníci přítomni na staveništi od začátku až do konce a nemusí se jim hledat další využití. Začátek prací by byl plánován od 

29.3.2021 a konec zdících prací by byl 24.9.2021. Kde zde by bylo čistého času na zdění 129 dnů 

 

 

Obr. 15-4Časový harmonogram pro keramické zdivo 

 

15.5.3 Shrnutí  

 

Vzhledem v technologickému postupu výstavby by bylo vhodné použít zdivo z keramických tvárnic, neboť by mohly práce navazovat na sebe. Další nevýhoda zdícího procesu z vápenopískových tvárnice je 

manipulační plocha pro zdění, neboť zároveň na stejné ploše se bude vázat výztuž a bednit svislé nosné konstrukce. Naopak výhoda zdění z vápenopískových tvárnic je, že obsluhovat jeden jeřáb mohou dva lidé a tím se 

snižují náklady na pracovní sílu. Další problém u vápenopískových tvárnic může nastat ten, že když se četa dostane do časových komplikací, tak nepomůže problém vyřešit dodáním dalších pracovních sil, ale musí se 

objednat další jeřáb, který by urychlil zdění.  
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15.6 Technické údaje tvárnic 

15.6.1 Vápenopískové tvárnice 

 

Název Rozměry [mm] kg/ks ks/pal m2/pal 

Váp.pís. tvárnice tl. 240 mm 498x240x498 109 8 2 

Váp.pís. tvárnice tl. 200 mm 498x240x498 95 10 2,5 

Váp.pís. tvárnice tl. 175 mm 498x175x498 73 10 2,5 

Váp.pís. tvárnice tl. 150 mm 498x150x498 67 12 3 

Váp.pís. tvárnice tl. 115 mm 498x115x498 51 16 4 

Tab. 15-2 Rozměry vápenopískových tvárnic 

15.6.2 Keramické tvárnice 

 

Název Rozměry [mm] kg/ks ks/pal m2/pal 

Keramická tvárnice 24 372×240×238 20 60 5,6 

Keramická tvárnice 19 372x190x238 17 72 6,7 

Keramická tvárnice 17,5 372×175×238 13,8 84 7,85 

Keramická tvárnice 14 497×140×238 14,7 80 10 

Keramická tvárnice 11,5 497×115×238 12,1 96 12 

Tab. 15-3 Rozměry keramických tvárnic 

15.7 Porovnání zatížení na vybetonované stropní desce 

15.7.1 Vápenopískové tvárnice  

U zatížení na stropní konstrukci se předpokládá, že budou umístěné dvě palety na 

sobě z důvodu úspory plochy skladování materiálu na pracovišti. 

Název kg/ks ks/pal 
Zatížení/paletu 

[KN] 

Váp.pís. tvárnice tl. 240 mm 109 8 8,72 x 2 

Váp.pís. tvárnice tl. 200 mm 95 10 9,5 x 2 

Váp.pís. tvárnice tl. 175 mm 73 10 7,3 x 2 

Váp.pís. tvárnice tl. 150 mm 67 12 8,04 x 2 

Váp.pís. tvárnice tl. 115 mm 51 16 8,16 x 2 

Tab. 15-4 Tabulka zatížení palety s tvárnicemi 
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15.7.2 Keramická tvárnice 

Název kg/ks ks/pal 
Zatížení/paletu 

[KN] 

Keramická tvárnice 24 20 60 12,00 

Keramická tvárnice 19 17 72 12,24 

Keramická tvárnice 17,5 13,8 84 11,59 

Keramická tvárnice 14 14,7 80 11,76 

Keramická tvárnice 11,5 12,1 96 11,62 

Tab. 15-5 Zatížení keramických tvárnic 

15.7.3 Shrnutí  

Zatížení na stejnou plochu obou varinat vychází hůř ve prospěch vápenopískových 

tvárnice, z důvodu toho, že jsou umístěné dvě palety na sobě, tento problém se musí 

vyřešit hustějším podepřením stojek stropu.  

15.8 Potřebná plocha skládky 

15.8.1 Vápenopískové tvárnice 

U vápenopískových tvárnice se přepokládá, že na skládce budou umístěné čtyři 

palety na sobě a na ploše pracoviště budou umístěné dvě palety na sobě z důvodu úspory 

místa. 

Název m2/pal 

množství 
m2 na 
jedno 
patro 

počet 
palet na 
skládce  

Potřebná 
plocha pro 

skládku [m2] 

Potřebná 
plocha na 

pracovišti [m2]  

Váp.pís. tvárnice tl. 240 mm 2 131,17 66 13,75 27,50 

Váp.pís. tvárnice tl. 200 mm 2,5 33,73 13 2,71 5,42 

Váp.pís. tvárnice tl. 175 mm 2,5 4,02 2 0,42 0,83 

Váp.pís. tvárnice tl. 150 mm 3 469,1 156 32,50 65,00 

Váp.pís. tvárnice tl. 115 mm 4 149,3 37 7,71 15,42 

      

Tab. 15-6 Potřebná plocha skládky pro vápenopískové tvárnice 
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15.8.2 Keramická tvárnice  

U keramických tvárnice se předpokládá, že na skládce budou umístěné dvě palety 

na sobě a na pracovišti pak bude umístěna jen jedna paleta přímo na stropní konstrukci. 

Název m2/pal 

množství 
m2 na jedno 

patro 

počet 
palet na 
skládce  

Potřebná 
plocha pro 

skládku 
[m2] 

Potřebná 
plocha na 
pracovišti  

Keramická tvárnice 24 5,6 131,17 23 9,58 19,17 

Keramická tvárnice 19 6,7 33,73 5 2,08 4,17 

Keramická tvárnice 17,5 7,85 4,02 1 0,42 0,83 

Keramická tvárnice 14 10 469,1 47 19,58 39,17 

Keramická tvárnice 11,5 12 149,3 12 5,00 10,00 

Tab. 15-7 Potřebná plocha skládky pro keramické tvárnice 

15.8.3 Shrnutí  

Potřebná plocha pro uskladnění keramických tvárnic vychází úsporněji než 

u tvárnic vápenopískových. Z důvodu přerušených prací vždy po dokončení vyzdívky 

vápenopískových je vždy časový prostor pro dovezení množství pro navazující patro. Za 

to u keramických tvárnic se musí předobjednávat materiál i na následující patro tak, aby 

se zajistily plynulé práce na zdění.        

15.9 Počet zdvihů věžového jeřábu a celkový čas strávený s přesunem 

15.9.1 Vápenopískové tvárnice 

Název 
počet palet 
na skládce  

čas strávený 
přesunem palet 
na pracoviště[h] 

čas strávený přesunem 
palet na skládku [h] 

Váp.pís. tvárnice tl. 240 mm 66 5,87 2,20 

Váp.pís. tvárnice tl. 200 mm 13 1,16 0,43 

Váp.pís. tvárnice tl. 175 mm 2 0,18 0,07 

Váp.pís. tvárnice tl. 150 mm 156 13,87 5,20 

Váp.pís. tvárnice tl. 115 mm 37 3,29 1,23 

Tab. 15-8 Čas strávený přesunem vápenopískových tvárnic 

15.9.2 Keramická tvárnice  

Název 
počet palet na 

skládce  

čas strávený 
přesunem palet na 

pracoviště[h] 

čas strávený 
přesunem palet na 

skládku [h] 

Keramická tvárnice 24 23 1,41 0,77 

Keramická tvárnice 19 5 0,31 0,17 

Keramická tvárnice 17,5 1 0,06 0,03 

Keramická tvárnice 14 47 2,87 1,57 

Keramická tvárnice 11,5 12 0,73 0,40 

Tab. 15-9 Čas strávený přesunem keramických tvárnic 
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15.9.3 Shrnutí  

Pro výpočet času přemístění materiálu na pracoviště jsem vycházel z toho, že 

nakládka palety včetně otočení ramene a navinutí háku trvá 320 s, z čehož jsem vycházel 

dle informací od dodavatele jeřábu umístěného na staveništi. Pro přesun materiálu na 

skládku jsem uvažoval 120 s. V tomto případě vychází hůř vápenopískové tvárnice, 

neboť z důvodu vlastní váhy jsou skladované v malém počtu na pletě, a tudíž tam musí 

být více zdvihů jeřábu.  

15.10 Závěr  

Vhodnost a nevhodnost dané varianty se zřejmě bude posuzovat z hlediska 

investorského a uživatelského jinak, než z hlediska realizační společnosti. Pro uživatele 

je vhodná varianta vápenopískových tvárnice zejména z hlediska dobrých akustických 

vlastností. Z hlediska investora jsou lepší vápenopískové tvárnice z důvodu lepší ceny a 

tím úspory peněz, což může být nejisté proto, že při výběrovém řízení může realizační 

společnost nabídnout větší cenu, než udává RTS, neboť realizační společnost musí 

zahrnout do nabídky prostoje pracovníků a logistiku na staveništi. Z hlediska realizační 

společnosti pak je vhodnější varianta s akustickými keramickými tvarovkami proto, že 

systém je známější, a tudíž nemusí být proškoleni pracovníci na zdění pomocí jeřábku. 

Při časové ztrátě je vhodnější sehnat pracovníka než pronajmout si další jeřábek a 

v poslední řadě keramické tvárnice jsou lepší na logistiku po staveništi.   

  



287 

 

ZÁVĚR  

V diplomové práci byl zpracován stavebně technologický projekt na stavbu 

bytového areálu Ponavia park, který bude realizován na rohu ulice Střední a U Červeného 

mlýna. V rámci technologického projektu je řešeno zařízení staveniště, návrh dopravních 

tras materiálu a strojů na staveniště, technologický předpis pro železobetonové 

monolitické konstrukce, časový a finanční plán objektový, časový plán podrobný pro 

řešený objekt bytového domu, položkový rozpočet stavby, bezpečnostní opatření v rámci 

řešené etapy, ochrana životního prostředí, hluková studie.  

Řešený projekt jsem si vybral proto, že svým rozsahem byl vhodný pro vypracování 

diplomové práce a byla k němu vypracována dobrá prováděcí dokumentace. Při řešení 

diplomové práce jsem rozšířil zkušenosti získané z bakalářské práce, zejména jsem řešil 

projekt komplexněji, především ve studii hlavních technologických etap, kde se v rámci 

projektové dokumentace nacházely nové technologie, se kterými jsem se musel seznámit.  

Dále bylo pro mě přínosem obeznámit se s různými vyjádřeními účastníků výstavby, kdy 

jsem jejich požadavky zahrnul do kapitol diplomové práce zejména při návrhu 

dopravních tras na staveniště. 

 V rámci stavebního objektu bytového domu jsem vypracoval v programu Build 

Power S položkový rozpočet, který je můj první na větší stavbu, takže se zde projevila 

určitá má nezkušenost. Díky konzultacím s mým vedoucím práce jsem se však v dané 

problematice dokázal brzy zorientovat. 

Dále jsem v práci řešil časový plán v MS project. Tento software jsem využil proto, 

že ve firemní praxi je tento program nejrozšířenější. Z tohoto důvodu jsem nevolil 

program Contec, ale na základě mé praktické zkušenosti s oběma programy mohu 

konstatovat, že Contec je pro stavební praxi užitečnější, neboť v MS projectu mně 

chyběly určité funkce Contecu. Časový plán jsem se snažil udělat co nejpodrobnější, což 

ve finální verzi může způsobovat určitou míru nepřehlednosti, ale v praxi bych chtěl 

pokračovat v takovém podrobnějším časovém plánování a jeho aktualizaci, neboť si 

myslím, že chybí stavebním společnostem informace o průběhu výstavby a jejich časové 

analýze. V rámci časového plánu jsem také počítal s využitím zdrojů, zejména pracovní 

síly a bednění, kdy jsem pro bednění udělal cyklogram, abych zjistil obrátkovost bednění. 

Tuto obrátkovost jsem se snažil vybalancovat s pracovníky, aby nedocházelo k prostojům 

pracovních sil. 

Pro etapy výstavby jsem se snažil znázornit proměnu zařízení staveniště na 

výkresech. Při návrhu staveniště jsem usiloval o minimalizování nákladů spojených se 

zařízením staveniště, kdy jsem využíval ploch, které zde byly realizovány již v minulosti 

při první etapě. V časovém plánu jsem zahrnul realizaci opěrné stěny, aby při odvážení 

zeminy mohla tato částečně zůstat na staveništi a nemusela být pro zásypy opět dovážena 

ze skládky. Dále jsem snažil, aby staveniště bylo příjemné pro užívání, zejména jsem 

zbudoval při realizaci výkopových prací dva sjezdy do stavební jámy, aby nedocházelo 

k otáčení stavebních strojů uvnitř stavební jámy. V rámci realizaci hrubé vrchní stavby 

jsem zřídil uvnitř staveniště obratiště. Během dokončovacích prací dojde k postupné 

likvidaci zařízení staveniště, k realizaci areálové komunikaci a sadových úprav.  

V rámci řešení technologického předpisu jsem udělal návrh kladečského plánu pro 

bednění vodorovných konstrukcí v Autocadu a pro svislé konstrukce jsem zkusil udělat 

návrh Dokacadu, kdy mi tento způsob ušetřil hodně času.  

Při posouzení hluku na okolní stavbu jsem udělal hlukovou studii v programu 

Hluk+, což byl pro mě nový program, který jsem se musel naučit. Z této studie vyšlo, že 
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navrhovaná mechanizace či technologie nevyhoví na posuzovaný chráněný venkovní 

prostor, proto musí nastat určitá opatření.  

V závěru diplomové práce jsem se snažil o porovnání dvou variant mezibytových 

příček a vyzdívky u obvodového pláště. K tomuto posouzení jsem se rozhodl při realizaci 

časového plánu, kdy nešlo udělat navázání pracovníků pro zdění na jednotlivá patra. 

Varianty jsem posuzoval z hlediska akustických vlastností, tepelně technických 

vlastností, finančních, časových a technologických hledisek. 
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