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ABSTRACT 

This diploma thesis concerns construction technology preparation of a sport centre in Brno, 

Řečkovice. The objective of the thesis is to design economically appropriate course of construction 

works, in accordance with technological requirements and principles of health and occupational safety 
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documentation and about conducted surveys. Further it includes the construction technology project, 
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technological standard. This thesis is focused on lower gross fabric  with special foundation on pylons. 
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Úvod: 
  Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať stavebne technologický projekt pre realizáciu športového 

centra v Brne, Řečkovice. V práci je riešená z väčšej časti hrubá spodná stavba a zakladanie na pilótach, 

v spodnej hrubej stavbe sú riešené monolitické hlavice, prefabrikované základové prahy, pokládka 

panelov Spiroll a monolitická železobetónová doska. Na túto časť je spracovaný podrobný 

technologický predpis.  

  Ďalej sa diplomová práca zaoberá v niektorých častiach kompletnou realizáciou objektu SO.01 a to 

hlavne v správe pre technologický projekt a v časovom a finančnom pláne. Okrajovo sú v práci 

spomenuté aj pridružené objekty ktoré sú klasifikované ako inžinierske. Spracovaný je aj  kontrolný 

a skúšobný plán na pilóty. 

   V rámci diplomovej práce sú spracované aj prílohy, ktoré obsahujú riešenie dopravného značenia 

v mieste staveniska, zariadenie staveniska, časoví a finančný plán, postup realizovania pilót, podrobný 

harmonogram, plán BOZP a riešenie hluku šíriaceho sa zo staveniska v programe Hluk+.  

  Cieľom práce je vytvoriť kvalitnú prípravu pre realizáciu diela v požadovanom čase a nákladoch. 
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1.1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

 

 1.1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:    Centrum športovaných aktivít 

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:    Budova pre športovú aktivitu  
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Miesto stavby:    

 

Brno - Řečkovice 

 

Kraj:     Jihomoravský  

Celková plocha pozemku:  2 001 m2 

Zastavená plocha:   919,6 m2  

Obostavaný priestor:   Cca 13 469 m3 

Predpokladaná cena :   84 720 000 Kč 

 

 Začiatok výstavby:   2/2021        

  Koniec výstavby:   11/2021  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.2 Základné členenie stavby na stavebné objekty:  

Stavebný objekt :    

 SO.01: Hlavní objekt:  
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   Novostavba objektu Centra športových aktivít 

Inžinierske objekty:                            

 SO.02: Komunikácia a spevnené plochy, delenie:  
  

 SO.02.1  Komunikácia a spevnené plochy – verejný chodník 

 SO.02.2  Komunikácia a spevnené plochy – ostatné komunikácie 

 SO.03 : Kanalizácia dažďová 

 SO.04 :  Kanalizácia splašková 

 SO.05 :  Vodovod pitný 

 SO.06  : Plynovod – vypustený z projektu  

 SO.08  : Prípojka SLP 

 SO.09   : Vonkajšie osvetlenie 

 SO.10   : Trafostanica 

                                                                                                                                                                 
1.1.3 Údaje o stavebníkovi  

Meno:             Andrej Pomáhal  

Adresa:    Bratislava   

IČ:     457 73 521  

Kontakt:     
1.1.4 Spracovateľ  PD  

Generálny projektant : 

Meno (názov):   PK ARCHITEKT s.r.o. 

Adresa:   Senica Hviezdoslavova 15, 906 32  

Hlavný projektant:   Ing. Roman Ševčík 

Spracovatelia jednotlivých častí stavebného projektu:  

Arch.-stavebná časť:      
Konštrukcie obvodového plášťa: 

PirTechnika:       Ing. Lubomír Pavlík   

Statika:    T.U.H.A. statika s.r.o. 

    Štúrova 466/34, 186 00 Bratislava  

    Ing. Jiří Němec  

    Ing. Petr Kroupa    

Technické zariadenie 
objektu:  

TZB Profil s.r.o.  
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 Bratislavská  716/24, Senica      

Zodpovedná osoba:  
   

Ing. Dušan Navrátil, jednatel 

1.2  CHARAKTERISTIKA STAVBY A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE  

1.2.1 Základní popis stavby a jeho využitia SO.01: 

Jedná sa o novostavbu športového areálu v zastavanom území mesta Brna. Architektonický 
výraz objektu spočíva jednak z funkčnosti objektu a tiež z lokality, do ktorej je zasadený, tá je 
z veľkej časti tvorená objektmi výrobných hál. Objekt tvorí trojpodlažná montovaná hala 
exteriérovo opláštená profilovanými trapézovými plechmi sendvičových panelov PIR ladených 
do šedej farby s výraznými architektonickými prvkami. Tvarové  riešenie stavby je pravouhlé, 
jednotvárnosť  je výrazne narušená zmenou tvaru objektu na dvoch pohľadových stranách, toto 
dopĺňajú dekoratívne fasádne prvky z hliníkových panelov. 

 

Z hľadiska funkčného riešenia sa jedná o objekt s jedným využitím na  voľnočasové 
športové aktivity občanov. Objekt obsahuje všetky potrebné priestory pre prevádzku tohto 
druhu  stavby. 

 
1.2.2 Dispozičné riešenie objektu SO.01: 

    Dispozičné riešenie nadväzuje na funkčnosť objektu a na požiadavky investora, ale tiež 
odráža potreby budúcich klientov aj vplyv dnešných potrieb na riešenie objektov s týmto 
využitím. Pri vstupe do športového centra sa nachádza recepcia s informáciami pre 
návštevníkov, na recepcii nadväzuje priestor športového baru, ktorý je opticky oddelený 
zeleňou od hlavného komunikačného priestoru pred vstupom. Tento bar slúži pre stretávanie 
športovcov, klientov, návštevníkov centra, pre oddych po ukončení cvičenia a podobne. 
Hygienické zázemie je vlastné oddelené od šatní. Tu sa tiež nachádza zázemie 
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obsluhujúceho personálu. V podlaží 1NP na recepcii nadväzujú priestory šatní, riešené 
oddelene podľa pohlavia. Šatne majú vstup z komunikačného priestoru. Zo šatne je potom 
prístup do hygienických priestorov (wc, umyvárne, sprchy) a do priestoru telocvične. V 
podlažiach 2NP a 3NP je veľkoplošný priestor na cvičenie a samostatné hygienické zázemie. 
Vertikálne komunikáciu zabezpečujú dva schodišťové priestory a jeden výťah. Strecha je 
pochôdzna  zo zeleňou a sedením pre relaxáciu. 

 
Celková zastavaná plocha je 919,6 m2, celková plocha pozemku je 2001 m2 a obostavaný 
priestor je 13 500 m3. Pozemok sa nachádza v mestskej časti Řečkovice v zastavenej oblasti 
výrobných hál. Zaťaženie do zeminy je prenášané plávajúcimi ŽB pilótami . Základy sú 
tvorené prefabrikovanými hlavicami a tužidlami. Vrchná stavba je tvorená prefabrikovaným 
ŽB skeletom. 

1.2.3 Vonkajšie väzby vrátane  vplyvu staveniska na okolie stavby : 

Stavba nemá negatívny vplyv na okolie a ani na okolité stavby v priebehu výstavby. Z 
dôvodu nedostatočnej širokého pozemku na otáčanie vozidiel na stavenisku a nutnosti 
ponechaný prejazdnosti existujúce panelové cesty bude umožnený stavebným  strojom vjazd 
na stavenisko zo susedného existujúceho parkoviska. Toto parkovisko bude používané po 
dohode s vlastníkom po nutnú dobu výstavby. V prípade potreby budú prenajaté niektoré 
parkovacie miesta a po dokončení výstavby budú uvedené do pôvodného stavu. Existujúce 
zeleň bude odstránená na celom pozemku. Existujúce zeleň je obyčajný nálet. 

1.2.4 Realizované  prieskumy:  

    Geologický a hydrogeologický prieskum  
Pre posúdenie geologických a hydrogeologických pomerov boli vykonané dve penetračné 
sondy hĺbky 15 m (DPH-1 a DPH-2) a jeden malopriemerový ručný vrt hĺbky 2 m (V-3). 
Vrtná strojná súprava nebola použitá z dôvodu zlej dostupnosti na pozemok. Penetračné 
sondy boli vykonané ťažkou dynamickou súpravou, ručný vrt bol vykonaný pomocou 
lyžicového vrtáka s priemerom 70 mm. 

 

Prevedený prieskum odhalil tieto súvrstvia v miestach  vrtov:  
Do [m] Popis zeminy 

2,0 Nie je uvažovaná zemina 
4,0 Íl triedy F6, tuhej  až pevnej konzistencie 
6,6 Íl triedy F4, polotuhej konzistencie 
8,6 Íl triedy F4, tuhej  až pevnej konzistencie 

11,1 Štrk triedy G3, stredne uležaný 

16,1 Štrk triedy G5, stredne uležaný až uležaný 

níže Íl triedy F8, pevnej konzistencie 

Hladina podzemnej  vody bola nájdená  v hĺbke cca. 7,5 m na celej ploche . 

Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, je súčasťou projektovej 
dokumentácie v samostatné prílohe. S ohľadom na výsledok geologického prieskumu bolo 
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statikom projektové dokumentácie navrhnuté založenie na  hlbinných palotách, viz 
statická časť PD. 

DPH-2, kóta terénu 249,7 m n.m.  

Zhotoviteľ prieskumu :   

Meno (názov):  Geotrans s.r.o. 

Adresa:   Brno Bratislavská 15, 906 32  

Dátum vykonania skúšky :    

5/2019. 
1.3  STAVEBNE-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÝCH A 
INŽENIERSKYCH OBJEKTOV  

1.3.1 SO.01:Novostavba objektu Centra športovaných aktivít: 

  SO.01: Obecné informácie: 

  Návrh novostavby vychádza z požiadavku na vybudovaní športovaného objektu  pro širokú 
verejnosť. Stavba samotná slúži ako ukážka architektúry v duchu udržateľného rozvoje. Cieľom 
bolo vytvoriť modelový objekt zapadajúci svojou architektúrou do danej oblasti. Pozemok sa 
nachádza v mestskej časti Řečkovice v zastavenej oblasti výrobných hál. 

 Budova má štvorcoví pôdorys. Vchod a bar je orientovaný na juhozápad, takže vstupné priestory 
sú dostatočne presvetlené počas celého dňa. Naopak športové priestory sú orientované  na 
severovýchod a osvetlenie je väčšinu času riešené umelo. Úlohou  bolo stavbu navrhnúť 
s ohľadom na svetové strany aby sa návštevníci cítili príjemne.  

 Objekt je koncipovaný ako trojpodlažní železobetónový prefabrikovaný skelet s obojsmerným 
stužením. Založený je na prefabrikovaných hlavách ktoré sú uložené na ŽB monolitických  
plávacích palotách.  

 Objekt tvorí trojpodlažná montovaná hala exteriérovo opláštená profilovanými trapézovým 
plechom sendvičových panelov PIR ladných do šedej bravy s výraznými architektonickými 
prvky.  

  Celková zastavaná plocha je 919,6 m2, celková plocha pozemku je 2001 m2 a 
obostavaný priestor je 13 500 m3.  
 

1.3.2 SO.02 Komunikácia a spevnené plochy 

   delené na podobjekty:  
   SO.02.1 Komunikácia a spevnené plochy – verejný chodník 

        Okolo  objektu bude viesť  chodník zo zámkové dlažby hrúbky 8cm o ploche cca 
200m2. Chodník bude spojovať budovu s novým parkoviskom  a stávajúcim chodníkom 
vedľa stávajúcej  komunikácie. Pod chodník bude realizovaná výmena podložia o hĺbke 
300mm  a celkovom objeme cca 100m3. Po zemných prácach a odstránenie nenosnej 
zeminy bude podložie zhutnené.  Nové podložie bude realizované z štrkodrte  0-32mm 
a hutnená po 150 mm na hodnotu 20MPa Chodník bude ukladaný do 50mm štrkového lôžka 
z frakcie 4-8mm.  

   SO.02.2 Komunikácie a spevnené plochy – ostatné komunikácie 
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    Objekt zahrnuje nové  komunikácie na parkovisku a príjazdovú  komunikáciu od hlavné 
cesty na parkovisko.  Parkovisko bude realizované z betónovej parkety o hrúbke 10cm na 
ploche 750m2. Pod plochou parkoviska a príjazdovej komunikácie  bude realizovaná 
výmena podložia o hrúbke 500 mm a celkovom objeme cca 310m3. Po odstránení stávajúcej 
zeminy bude zhutnená zemná pláň. Nový násyp bude realizovaný zo štrkodrte frakcie 0-32 
mm. A hutnená po cca po 150mm na požadovanú hodnotu 50MPa.  Parketa  bude ukladaný 
do 50mm štrkového lôžka z frakcie 4-8mm.  

 
1.3.3 SO-03   Kanalizácia dažďová  

        Objekt rieši realizáciu  147,31m dlhého vnútroareálovéo  rozvodu z materiálu PVC- 
systém KG, DN 200 vrátane revíznych šachiet v počte 10ks, oddeľovačov ropných škvŕn 
a retenční nádrže. Voda bude uložená do pieskového lôžka.  
 

1.3.4  SO-04  Kanalizácia splašková 

       Realizácia novej  splaškovej kanalizačnej prípojky z materiálu PVC- systém KG, DN 
200, dlhej  17m a vnútroareálového  rozvodu dlhého 56m, vrátanie revíznych šachiet. 
Kanalizácia bude vedená v spáde min. 3% a uložená v pieskovom lôžku.    

 
1.3.5 SO-05 Vodovod pitný  

       Realizácia novej  vodovodnej prípojky  z materiálu PVC DN 80 , dlhej  6m  a 
vnútroareálového  rozvodu dlhého 52m, vrátane vodomernej šachty s vodomernou 
sústavou. Šachta bude plastová o rozmeroch 900x1500 s poklopom o rozmeroch 
600x600. Vodovod bude vedený v hĺbke cca 1000mm v pieskovom lôžku a 200mm nad 
potrubím bude natiahnutá výstražná fólia. Zásyp bude hutnený po cca 300mm zásypu.   
 

1.3.6 SO-06 Prípojka SLP  

    Realizácia prípojok slaboprúdoch zariadení – optika, prípojka bude vedená v hĺbke cca 
1000mm pod optický kábel je nutné realizovať vrstvu podkladného betónu o hrúbke 
100mm aby nedošlo k zlomeniu kábla pri zasypávaní. Betón bude prostý a trieda betónu 
bude C 16/20. Šírka betónového pásu bude cca 600mm a dĺžka 50m  ojem betónovej 
zmesi je 50m3. Samotný optický kábel bude vedený v ochrannej rúrke „IES“ a zasypaný 
do pieskového lôžka.  Vo vzdialenosti 200mm nad optickým káblom bude červená 
výstražná fólia. a zásyp zeminou +hutnenie po 300mm. V priestoroch komunikácie bude 
riešená zdvojená ochrana optického kábla a to v dvojplášťovej krugovanej chráničke 
HDPE.  
 

1.3.7 SO-07 Prípojka NN  

    Realizácia prípojky nízkeho napätí 380v dl 70m spolu s prípojkovou skriňou.  Prípojka 
bude vedená z veľkej časti  vo výkope pre optiku. V priestoroch mimo bude uložená do 
pieskového lôžka.   V priestoroch komunikácie bude riešená zdvojená ochrana optického 
kábla a to v dvojplášťovej krugovanej chráničke HDPE.  
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1.3.8 SO-08 Vonkajšie osvetlenie   

    Realizácia vonkajšieho  osvetlenia 2x pouliční lampa.   
 

1.3.9 SO-09 Trafostanica  

    Trafostanica bude realizovaná pred začatím stavby a bude slúžiť ako nápojné miesto 
pre staveniskový rozvádzač.     

 
1.4 TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU SO.01 

1.4.1  Technický popis realizovaných konštrukcií:  

1.4.1. SO.01: Základy: 

Základová konštrukcia bude tvorená sústavou monolitických plávajúcich  pilot o priemere 
D= 600 až 900mm. Max. dĺžka pilot je 15m a max. hĺbka  vrtu je -17,350 m.  Pilóty z betónu 
triedy C25/30 AX1 a vystužené armokošmi podľa statického návrhu s použitou armovacou 
oceľou triedy B500A alebo B500B. Nutné krytie výstuže: Horné 50mm a bočné 110mm.  
Ďalej sú vytvorené pomocné stabilizačné pilóty ktoré sú s hlavnými pilótami prepojené 
monolitickými železobetónovými tiahlami. Tiahla sú navrhnuté štvorcového prierezu 
300x300mm z betónu triedy C25/30- XA1 a výstuž z ocele 10 505. Nutné krytie výstuže min 
50mm.   

Na pilótach  sú uložené  železobetónové prefabrikované kalichy z betónu triedy C20/25 
AX1, vystužené podľa statického návrhu oceľou B500B. V betónových kalichoch sú uložené 
stĺpy prefabrikovanej skeletovej konštrukcie ktorá tvorí nosnú konštrukciu vrchnej stavby. 
Základové kalichy sú medzi sebou prepojené prefabrikovanými základovými nosníkmi, ktoré 
vytvárajú roštovú základovú konštrukciu. Obvodové základové prahy majú na vrchnej strane 
ozub a tak tvoria konštrukciu pre uloženie panelov spiroll na 1NP a pre uloženie obvodového 
plášťa tvoreného sendvičovými tepelnoizolačnými panelmi s jadrom z PIR izolácie.   

1.4.1. SO.01:Svislé nosné konštrukcie :  

   Objekt je navrhnutý ako  obojsmerný, skeletový konštrukčný systém v rôznych 
modulových  vzdialenostiach prispôsobených  potrebe zariadenia športového centra. Nosná 
konštrukcia je tvorená železobetónovými prefabrikovanými stĺpmi štvorcového prierezu 
o rozmeroch 400x400mm ktoré sú previazané spolu s prievlakmi montážnymi spojmi.    
Priestorovú tuhosť konštrukcie zaisťujú  dve stužujúce jadrá tvorené prefabrikovanými 
schodišťovými stenami kde sa hlavné  schodisko nachádza približne v strede objektu 
a vedľajšie s výťahom sa nachádza v rohu objektu. Steny stužujúceho jadra  majú hrúbku 
200mm.  

1.4.1. SO.01:Svislé nenosné konštrukcie :  

Hlavnou nenosnou konštrukciou je  obvodový plášť tvorený sendvičovým panelovým 
systémom PIR hr. 160 plus obklad trapézový plech.  V 1NP, 2NP a 3NP sú vytvorené steny 
zo strateného biednenia   hrúbky 200mm zaliate betónovou zmesou triedy C16/20 a vystužené 
oceľou B500B. Tieto steny slúžia na uchytenie  vybavenia športového centra. Ďalej sa 
nachádzajú  v objekte nenosné konštrukcie   s deliacou funkciou.  Tieto priečky sú navrhnuté 
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z materiálu Ytong P2-500 tl. 100, 150 a 200mm. Deliace priečky sú navrhnuté v súlade zo 
zásadami navrhovania akustických  pravidiel a požadovaných požiarnych odolností. 
Predsteny u zriaďovacích predmetov sú realizované z obmurovky tvárnic Ytong. 

1.4.1. SO.01:Vodorovné  nosné konštrukcie :  

Vodorovnú tuhosť objektu zaisťuje sústava prievlakov, ukladaných v obojsmernom 
konštrukčnom systéme. V dôsledku svahového povrchu podložia je časť 1NP. Nad terénom 
a podlaha je tvorená predpätými panelmi spiroll hr. 250mm ktoré sú uložené na základových 
prahoch a časť  podlahy je realizovaná monolitickou betónovou doskou uloženou na 
upravenom teréne. Stropná konštrukcia nad 1NP, 2NP a 3NP je tvorená pomocou predpätých 
panelov spiroll hr. 250mm.  

1.4.1.SO.01:Zastrešene: 

Časť strechy nad 3NP je realizovaná ako pochôdzna k možnému využitiu na relaxáciu 
alebo prípadnú športovú aktivitu.  Nosná konštrukcia je tvorená prefabrikovanými predpätými 
panelmi spiroll hr 250mm. Parotesná vrstva je  z netaviteľného asfaltového pásu SBS s nosnou 
vložkou z AL fólie tl. 4mm. Spádová vrstva je tvorená  pomocou spádových klinov 
s izolačných dosiek  EPS 100S s tepelnou vodivosťou λ =0,034(W.m-1.K-1) . Tepelná izolácia je 
tvorená  tepelnou izolačnými doskami EPS 150S s tepelnou vodivosťou λ =0,034(W.m-1.K-1).  
Ako separačná vrstva je použitá sklovláknitá textília 120g/m2. Hydroizolačná vrstva mäkčené 
PVC tl. 1,5mm stabilizovaná priťažením.  Ďalej je nutná drenážna vrstva z HDPE nopovej 
fólie s perforovaným dolným povrchom hr. 20mm. Filtračná vrstva z polypropylénovej 
textílie s plošnou hmotnosťou 500g/m2. Vrstva praného drveného kameniva frakcie 4/8mm 
v najvyššom mieste hr. min. 100mm  na priťaženie krytiny.  Konečná  vrstva podlahy je 
realizovaná pomocou športových  pryžových vode priepustných  dosiek 500x500 pripadne 
1000x1000 mm.  

Nepochodza časť strechy a strecha nad výťahovou šachtou je realizovaná po 
hydroizolačnú vrstvu z mäkčeného PVC ktoré je kotvené k nosnej vrstve stropu pomocou 
kotevného systému.    

1.4.1. SO.01:Tepelné izolácie: 

Plášť objektu je tvorený pomocou sendvičových panelov s vloženou tepelnou izoláciou 
PIR hr 160mm s tepelnou vodivosťou λ =0,022(W.m-1.K-1)   

Izolácia strechy je riešená pomocou spádových dosiek EPS 100S a dosiek EPS150S. Na 
izoláciu podláh v 1NP sú použité tepelnoizolačné dosky EPS 100S.  

1.4.1. SO.01: Hydroizolácie: 

Hydroizolácia na 1NP je tvorená asfaltovými pásmi SBS plus polyesterová nosná vrstva 
tl. 4mm z tvrdeného polystyrénu. Asfaltový pás je natavený na nosnú ŽB vrstvu riadne 
očistenú a napenetrovanú. 

Hydroizolácia pre strešnú konštrukciu je mäkčené PVC hr.1,5mm. Ako paronepriepustná 
vrstva je použitý asfaltový pás  SBS s nosnou vložkou z AL fólie tl. 4mm. 

Hydroizolácia pre vodou namáhané priestory ako sú sprchy, toalety a šatne pre 
návštevníkov a zamestnancov športového centra budú riešené pomocou hydroizolačnej 
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sterky. Táto izolácia bude vytiahnutá v mokrých zónach ako sú sprchy a steny za umývadlami 
vytiahnutá do výšky obkladu stien.  

1.4.1. SO.01: Akustická izolácia: 

  Akustická izolácia bude uložená na stropných paneloch spiroll. Pri zatažení do 500kg/m2   
bude ako akustická izolácia použitý elastifikovaný EPS Rigifloor 5000 tl. 20mm  a pri 
zaťažení 1000 kg/m2   pryžové akustické dosky tl. 20mm. 

1.4.1. SO.01: Povrchová úprava: 

  Objekt je opláštený fasádnym panelovým systémom PIR opláštený trapézovým 
pohľadovým plechom s povrchovou úpravou pozinkovanie.   

 Povrchové úpravy stien na obvodovom plášti z interiéru je riešená podľa druhu 
miestností. V časti haly a jednotlivých priestoroch pre športové aktivity bude priznaná oceľ 
panelov PIR s úpravou úpravou pozinkovaním. V priestoroch šatní, wc a spŕch bude 
realizované opláštenie zo sadrokartónových dosiek na hliníkovom rošte a následná výmaľba. 
Dosky budú mať technické vlastnosti podľa požiadavkou na typ miestnosti vo vlhkých 
priestoroch sadrokartón impregnovaný do vlhka. Povrchové úpravy stien v priestoroch spŕch 
umyvární a šatní bude obklad do výšky 2700. Úpravy priečok z porobetonu  budú omietnuté 
systémovým tenkovrstvím lepidlom s výstužnou sieťkou,  natiahnutá štuková omietka 
a výmaľba .  

Povrchové úpravy stropov  v umyvárňach, šatniach a toaletách sú riešené pomocou 
kazetového podhľadu 600x600 zo sadrovláknitých dosiek  použiteľných vo vlhkom prostredí.   

Povrchová úprava stropov spiroll ktoré budú priznané. Ich povrch bude napenetrovaný 
a vymaľovaný interiérovým náterom.  

Povrchové úpravy podláh budú riešené s ohľadom na účel miestnosti. Podlahy 
v umyvárňach  WC a technickej miestnosti sú riešené pomocou epoxidovej sterk, podlahy 
v telocvičniach sú riešené pomocou polymercementu a podlahy v zdieľaných priestoroch 
a šatniach sú navrhnuté z vinylových dielov. Pri vstupoch v interiéri sú riešené textilné 
čistiace zóny v hliníkových rámoch s odvodnením do štrkového lôžka.  

1.4.1. SO.01: výplne otvorov: 

V obvodovom plášti v styku s exteriérom ( vstupné dvere, presklené priečky, okná)  budú 
osadené výplne otvorov z trojkomorových hliníkových rámu s izolačným trojsklom. Farba 
rámov bude RAL 7016 antracit.  Na okách budú namontované exteriérové hliníkové žalúzie.  

Interiérové dverné krídla budú z DTD dosky a povrchovou úpravou CPL laminát osadené 
v oceľových lisovaných zárubniach. V požiarne deliacich priečkach budú zárubne a dverné 
krídla splňovať potrebnú požiarnu odolnosť a budú opatrené samozatváračmi, v smere úniku 
budú dverné krídla opatrené pánikovým kovaním.    

1.4.1. SO.01: ZTI: 

Rozvod pitnej vody do objektu bude dotiahnutý pomocou vodovodnej prípojky, ktorá  
bude napojená na mestskú vodovodnú sieť na ulici Maříkova. Vodovodná prípojka o dĺžke 
cca 6m bude ústiť do vodomernej šachty na hranici pozemku, vodomerná šachta bude 
vybavená vodomernou zostavou. Rozvod vody v objekte je realizovaný pomocou PVC 
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trubiek. V technickej miestnosti sú realizované zásobníky na ohrev teplej vody, odtiaľ bude 
realizovaný rozvod  teplej vody po objekte pomocou čerpadla.   

Objekt je napojený na dažďovú kanalizáciu a splaškovú kanalizáciu. Odvod dažďovej 
vody zo strechy objektu a objektová kanalizácia bude riešený pomocou PVC potrubia. Zvody 
budú riešené potrubím HT-systém a ležatá kanalizácia a venkovná kanalizácia bude riešená 
KG-systém.  Prierez potrubia bude realizovaný podľa projektu ZTI.  

Vzduchotechnika v objekte bude riešená sústava rozvodov VZT ktoré budú napojené 
a VZT jednotku umiestnenú na streche objektu. Táto jednotka bude slúžiť aj na vykurovanie 
priestorov telocvične. Vzájomnú koordináciu vzduchotechniky (klimatizácia alebo kúrenie 
a ohrievanie čerstvého vzduchu) s rekuperáciou bude zavedený systém MaR. 
Vzduchotechnika bude realizovaná podľa projektu VZT.  

   1.4.1. SO.01: Elektroinštalácia:  

  Silnoprúd a slaboprúd bude privedený do objektu prípojkou v zemi. V objekte bude 
osadený  elektrický rozvádzač a odtiaľ budú vedené horizontálne a vertikálne rozvody. Kde 
je možne budú horizontálne rozvody vedené v podhľadoch a v priestoroch bez podhľadov 
budú vedené v chráničke. Horizontálne rozvody budú zasekané do priečok z pórobetónu.  

   1.4.1. SO.01: Klampiarske výrobky: 

       Parapety v oblasti okien sú navrhnuté z lakovaného hliníkového plechu s hrúbkou 2 
mm. Klampiarske výrobky na streche a na rímsach sú z titanzinkového plechu hrúbky 0,8 
mm a sú plnoplošne lepené k podkladným doskám z preglejky, ktoré sú kotvené pomocou 
príponiek do nosnej konštrukcie fasády. Ďalej budú realizované krycie lišty ktoré budú 
kryť styky dvoch materiálov.   
 1.4.1. SO.01: Stolárske výrobky: 
      Stolárske výrobky sú navrhnuté parapetné dosky vnútorné z laminovej drevotriesky. 
Ďalej sú to drevené rošty na prízemných terasách, ktoré sú z exotického dreva.  
 
 
 
1.4.1. SO.01: Zámočnícke výrobky: 
       Zámočnícke výrobky zahŕňajú  realizáciu zábradlí na schodiskách a realizáciu 
bezpečnostného oplotenia na pochoznej streche výšky 2m.  Zábradlia sú realizované 
z jaklu 20x60 mm s náterom. Pole zábradlia bude realizované z dierkovaného plecu 
s povrchovou úpravou náterom.    

 
 

1.4.2  Výškové a priestorové riešenie stavby:  

     Pôdorysné rozmery objektu sú 35x26 m, na výšku má objekt 3 nadzemné podlaží 
a pochôznu strechu.  Objekt je vysoký 17,5m. Na pozemku je stavba realizovaná v zadnej 
časti . V prednej časti pozemku je parkovisko. 
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1.4.3  Základní materiálová báza objektu:  

    Stavba je z veľkej časti tvorená železobetónom. Z väčšej časti prefabrikovaným betónom 
ale nachádzajú sa tu aj monolitické konštrukcie stropu a pilót. Obvod plášť je tvorený 
sendvičovými panelmi PIR s povrchovou úpravou. Strecha je navrhovaná ako jednoplášťová 
z PVC-P fólie tepelnej izolácie a násypu. Časť strechy je tvorená pochôdznou povrchovou 
úpravou nad násypom. 

 

1.5 ŠTÚDIA REALIZÁCIE HLAVNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ETÁP SO-01  

    Objekt SO-01 je delený na 4 základné etapy:  
 1. -zemné práce (prípravné práce, výkopové práce): 
 2. -hrubá spodná stavba (realizácia pilot, realizácia monolitických hlavíc, osadenie 
základových prahov., 
3. - hrubá vrchná stavba (nosné a nenosné zvislé a vodorovné konštrukcie, schodiská, 
obvodové steny z panelov PIR. Strecha jednoplášťová z PVC-P fólie tepelnej izolácie a 
násypu)  
 4. -dokončovacie práce a vedenie inštalácií. (inštalácia vonkajšie, vnútorné výplene, okná, 
omietky, podlahy)  
 

1.5.1 Etapa 1. zemné práce:   

    Dôležité vstupné údaje pre začatie etapy  zemní práce sú predanie a prevzatie staveniska, 
vytyčovací plán zemných prác a jeho samotné vytýčenie na stavenisku a informácie 
o realizovaných skúškach a stávajúcich inžinierkach sietí.  Vytýčenie výškových a polohových 
bodov bude realizované až po odstránení zelene. 
    Ornica : Pred samotnou realizáciu zemných prác budú odstránené dreviny a kríky v priestore 
staveniska, ďalej bude odstránená vrchná vrstva ornice v množstve cca 150 m3 pomocou 
buldozéru CAT D6N a uložená na skládke ktorá je vzdialená asi 5 km od staveniska. Skládka je 
vo vlastníctve stavebníka a zemina bude využitá na následné zemné práce na sadové úpravy 
terénu po dokončení hlavných stavebných prác. Ornica v množstve cca 150m3 bude uložená na 
depónii do výšky 1,5 metra.  Zemina bude strhnutá pomocou buldozéru na hromadu, kde bude 
následne nakladaná na vozidlo Tatra t185 6x6 pomocou rýpadlonakladača  CAT 432f2. Na 
odvoz  ornice  bude potreba cca 10 návozov.  Pre urýchlenie odvozu ornice a zminimalizovania 
prestojov rýpadlonakladača CAT budú použité 2 vozidlá tatra. Odvoz ornice bude trvať cca 1 
deň.  Ostatná zemina: Zemné práce sú riešené v rámci  dvoch stavebných objektov. SO 0.1 – 
hlavní stavební objekt a SO 0.2 – spevnené plochy.  V rámci zhodného druhu práce budú zemné 
práce SO 0.1 a SO 0.2 realizované v tejto jednej etape. Zemina bude odstránená vo vrstvách 
podľa výkresov :  

00.01 ZEMNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE -STRŽENÍ SVRCHNÍ VRSTVY ZEMNÍ PLÁNE  
00.02 ZEMNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE – PRACOVNÍ ROVINA PILOT  
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 Celkové množstvo  ostatnej zeminy ktorá nebude použitá na sadové úpravy  bude cca 600m3. 
Zemina bude strhnutá pomocou buldozéru CAT D6N  na hromadu, kde bude následne 
nakladaná na vozidlo Tatra t185 6x6 pomocou rýpadlonakladača  CAT 432f2. Nakladač bude 
na stavbu dopravený po zhrnutí pláne a bude využitý aj na následné výkopy rýh pre prípojky.  
Vozidlo Tatra bude odvážať na jeden návoz 15t.zeminy, to znamená  cca 60 návozov. Cesta na 
skládku zo stavby je 10 km a bude trvať cca 40 min. Odvoz celkového množstva zeminy 
o objeme 600m3 bude trvať cca 40h. Z časových  dôvodnou budú návozy realizované dvomi 
vozidlami Tatra t185 6x6 ktorým to bude trvať cca 3 pracovné dny.  Všetka zemina bude 
odvážaná na skládku firmy Thermoservis Roviny 4 Brno Chrlice.   Ako prvé príde k odstránení 
zeminy v priestoroch hlavného stavebného objektu na úroveň pilotovacej roviny podľa 
výkresu. Následne pri odvážaní zeminy z priestorov budúcej stavby bude z dôvodu plného 
využitia mechanizácie zaradený návoz štrkodrte frakcie 16-32mm ktorá bude navážaná  na 
skládku Thermoservis Roviny 4 Brno Chrlice. Týmto pádom budú vozidlá využité pri 
obojsmerných cestách. Dozér bude využitý aj na rozprestretie štrkodrte.  
    
Návoz štrkodre bude cca 310m3 tým pádom návoz začne najneskôr v polovici odvozu zeminy. 
Hutnenie zemnej pláne bude realizovaný počas odvážania zeminy z hromád pomocou 
vibračného valca CAT CS-583E. tento valec bude  využitý aj na hutnenie štrkodrte ktorú je 
nutné zhutniť na požadovanú hodnotu 50 MPa.  
   Poznámka: je možné uloženie zeminy pod stavbu v priestoroch kde je v 1np podlaha riešená 
ako stropná konštrukcia z panelov spiroll. Tento priestor bude využitý na uloženie zeminy 
ktorá vznikne pri etape spodnej stavby z vrtov pilót a kopania rýh na uloženie základových 
prefabrikovaných pásov,  prípadne prebytočnej zeminy z rýh pre inžinierske siete.  
   Koniec 1. etapy nastáva po vyhotovení nosných násypov s potrebným zhutnením na 
požadovanú únosnosť 50MPa. Na záver etapy bude vyhotovená statická zemná skúška 
podložia a vystavený protokol o vyhotovení skúšky s kladným výsledkom. Výsledok skúšky 
a doba realizovanej skúšky bude zapísané v stavebnom denníku a príslušnom KZP.  
Rekapitulácia zdrojov:  
 Výkaz výmer materiálu: 
 
Odvoz neúnosnej zeminy:  
Materiál : Množstvo  

Neúnosná zemina: 600m3 

Návoz nosného násypu:  
 
 
 
 

Výkaz strojov použitých na zemné práce:  
 

Materiál : Množstvo  

Štrkodrť f 0-35mm: 320m3 
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Personálne obsadenie strojníkov a pracovníkov na etape: 
 
 

+ pomocníci s ručnými nástrojmi (lopata, krompáč a podobne) 2ks. 
 

 Akosť a kontrola kvality 
Vstupná 
- Kontrola PD 
- preškolenie pracovníkov BOZP, PO 

- kontrola materiálu 
- Rovinnosť základovej spáry 
- Čistota základovej spáry 

- Zhutnenie 
- Únosnosť základovej spáry 
- Vytýčenie 
- Napojenie na inžinierske siete 
- Zabezpečenie pracoviska 

Medzioperačná 
- Spôsobilosť pracovníkov 
- Hĺbka zhrnutia ornice 
- Výška zrovnávacej pláne 
- Sklon výkopu 
- Výška medzidepónie ornice a výkopku 
- Spôsob hutnenia 
- Čistota strojov pred výjazdom zo staveniska 
 
Výstupná 
- Rovinatosť 
- Zhutnenie zrovnávacej pláne 
- Hĺbka výkopu 
- Súlad s PD 

Stroj:  Názov:  Počet:  Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 7 

Buldozér  CAT D6N 1 5 

Vibračný valec CAT CS-583E 1 5 

Tatra  185 6x6 2 3 

Stroj:  Názov:  Počet 
strojníkov: 

 Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 5 

Buldozér  CAT D6N 1 5 

Vibračný valec CAT CS-583E 1 5 

Tatra  t185 6x6 2 3 
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- Množstvo vyťaženej zeminy 
- Odchylka +/- 50mm/3m 
- Zápis do SD 
  
 BOZP 
    
   Všetci pracovníci, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku, budú používať OOPP. Je to 
ochranná prilba, pracovné oblečenie, reflexná vesta, prípadne oblečenie s reflexnými 
prvkami, 
pracovné rukavice. Pri prácach spojených s vysokou hlučnosťou budú používať chrániče 
sluchu a pri prácach, kde je potreba si chrániť zrak, budú používať ochranné okuliare. 
Pred započatím všetkých prác budú pracovníci zoznámení s možnými rizikami, ktoré sa 
môžu 
pri činnosti vyskytnúť a budú o nich poučení na základe podpisu do knihy BOZP. 
Riziká a opatrenia BOZP 
- Tieto riziká sú spracované v prílohe  – Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci 
 
  Nakladanie s odpadmi 
 
   Na stavenisku budú umiestnené kontajnery určené na demoličný odpad, drevo, obalový 
odpad 
a komunálny odpad. Každý kontajner musí byť označený príslušným číslom odpadu podľa 
vyhlášky č. 93/2016 Sb, Vyhláška o katalogu odpadů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, v znení zákona č. 320/2002 Sb. Taktiež musí byť na 
kontajneri napísaný druh odpadu. 
V čase výstavby sa nepredpokladá negatívny vplyv na okolité prostredie. Stavenisko sa 
nachádza v nezastavanej oblasti, preto nie je nutné robiť protihlukové a opatrenia a opatrenia 
proti prašnosti. 
Práce budú prebiehať rozmedzí od 7:00 do 18:00. 

 

 

 

1.5.2 Etapa 2. hrubá spodná stavba : 

   Dôležité vstupné údaje pred začatím etapy hrubá spodní stavba je  protokol o statickej 
záťažovej skúške s kladným výsledkom a to 80MPa, aby bolo možné realizovať vŕtanie 
a následné vyťahovanie výpažníc.  Pred samotným začatím realizácie spodnej hrubej stavby je 
nutné skontrolovať správnosť realizácie nosných násypov a to hlavne polohovú a výškovú 
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úroveň. Kontrolu bude vykonávať zástupcovia dotknutých strán a to zástupca generálneho 
dodávateľa stavby, dodávateľa zemných prác, dodávateľa vŕtaných pilót a technického dozoru 
stavebníka prípadne autorského dozoru. Následne bude nutné vytýčiť polohy jednotlivých pilót 
pomocou geodeta, poloha bude vyznačená pomocou vytyčovacích kolíkov zatlčených do násypu 
a označených značkovacím sprejom. Osy pilót sa vynesú na drevené lavičky ktoré sa budú 
nachádzať mimo stavebnú jamu pre kontrolu. Pilóty budú realizované podľa výkresu  03- 
pilotové pole.  
  
   Po absolvovaní vyššie uvedených úkonov, bude na stavbu privezená pilotovacia  sústava 
a začne sa vŕtanie a praženie  pilót. Vŕtanie bude realizované pomocou vrtnej súpravy  
 Bauer BG 15H. V Prvom kroku príde k zatlačeniu výpažične rotačným pohybom do 
požadovanej hĺbky. Najdlhšia pilóta je 15 metrov, výpažnica má dĺžku 3m takže pilotovacia 
sústava bude na stavbe musieť disponovať 5ks výpažnic.  Zarážanie výpažnice bude prebiehať 
vždy v značnom predstihu a to v nesúdržných zeminách je nutná dĺžka predstihu polovica 
priemeru výpažnice aleobo viac.  
    
   Po zarazení výpažníc do požadovanej hĺbky bude realizované vŕtanie pomocou vrtáku ktorý 
bude postupovať zavŕtaním po celú svoju dĺžku a následne vytiahnutý zo zeminou. Zemina bude 
ukladaná na kopu vedľa vrtu a postupne odvážaná na medzidepóniu kde bude skladovaná až do 
realizácie základových hlavíc pre uloženie základových prahov. Objem vyvŕtanej zeminy bude 
cca 330m3. Následne bude zemina skladovaná pod úrovňou podlažia 1NP v priestoroch kde 
bude podlaha realizovaná z panelov spiroll. Pod  objektom je možné skladovať cca 200m3 
zeminy, prevyšujúca zemina bude odvážaná na prekladisko Termoservisu ulehlá pomocou 
nákladného vozidla Tatra t185 6x6. Bude potrebné odviesť 130m3 zeminy, čo je 200ton  bude 
potrebných 14 návozov. Odvoz bude trvať 10h  odvoz sa rozdelí do dvoch dni podľa situácie na 
stavbe.   Zemina bude prevážaná a nakladaná pomocou nakladača  CAT 432f2. 
    
    Po realizácii vrtov bude realizované armovanie pilót. Pred vložením armovacích košov bude 
vrt vyčistený a skontrolovaná hĺbka a poloha zástupcom generálneho dodávateľa a TDS.  
Následne bude vložený armokoš ktorý bude pred vložením taktiež skontrolovaný  
stavbyvedúcim a TDS a to najme počet prútov, priemery prútov a poloha šmykovej výstuže. Ku 
každej kontrole bude vykonaný potrebný zápis do stavebného denníku a KZP.  Po kontrole bude 
vložená výstuž pomocou vrtnej súpravy do zapaženého vrtu a to aby bola osa armokošu v ose 
vrtu.  Po vložení armokošu sa pomocou nivelačného prístroja  uloží do požadovanej výškovej 
úrovne a zaaretuje sa pomocou silného drôtu aby neprišlo k posunutiu pri betonáži. Nad pilótu 
je nutné vytiahnuť výstuž vo výške 1000mm pre následné prepojenie základových hlavíc a pilót. 
Výstuž bude na stavbu dovážaná ako hotové koše o max dĺžke 15m ktoré budú prevážané 
pomocou ťahača MAN TGX 8x4/4 BBS s teleskopickým návesom Goldhofer SPZ-DL 3-39/80 
o ložnej dĺžke 13,3 – 29,8 m. Vďaka teleskopickému návesu je možne previesť všetky prvky. 
Koše budú dovážané na stavbu zo vzdialenosti cca 15 km.  Na jeden návoz bude možné prepraviť 
36 ton  nákladu, celková hmotnosť dovážanej výstuže je 12,75t.  Na stavbu bude realizovaný 
jeden návoz a koše budú uložené na skládke podľa zásad skladovania.  Výstuž bude B500 B alebo 
B500 A.  
    
   Betonáž bude prebiehať po uložení výstuže. Betonáž bude možné realizovať v teplotnom 
rozsahu ovzdušia 5°C- 30°C a ukladaná betónová zmes nesmie mať menšiu teplotu ako 10°C. 
Pred uložením čerstvého betónu,  prebehne skúška sadania kužeľa. Trieda čerstvého betónu bude  
C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3.   Celkové množstvo čerstvého betónu je cca 330m3 betonáž 
bude realizovaná pomocou domiešavača Schwing  AM 9 o kapacite 9m3. Vozidlo bude jazdiť 
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na vzdialenosť cca 6 km z firmy Českomoravský beton, Křížikova 68e, Brno Královo pole. Bude 
nutné realizovať 37 návozov domiešavača.  Na mb pilot je potreba cca 0,64m3 čerstvého betónu. 
Počet výpažníc na stavbe je 15 ks o dĺžke 3m.  Pilóty budú realizované vždy pod 45m bežných. 
Pred objednávkou betou je nutné spočítať presný objem. Objem návozu na jednu betonáž  
nebude presahovať  32 m3 = návoz 4x 8m3 čerstvého betonu. Betonáž bude prebiehať pomocou 
sypánkovej rúry o priemere 210mm.   
 
  Vyťahovanie výpažníc bude prebiehať pomocou pilotovacej sústavy a je možné až po 
dosiahnutiu dostatočného stĺpca ktorý udrží výstuž v uloženej polohe a nedôjde k zboreniu stien 
pilót do betónu.  Vyťahovanie bude prebiehať bez rotácie, pri odpájaní spoja výpažnice je nutné 
zaklinovať nevytiahnutú výpažnicu aby nedošlo k zapadnutiu naspäť do vrtu. Po vytvrdnutí 
betónu budú vybúrané neprajúce časti hlavy pilóty.    
      
 
   Základové hlavice budú realizované na uloženie základových prahov. Pred realizáciou 
samotných lavíc sa odkope okolo pilót 10cm hlboká ryha o priemere jednotlivých pätiek kde osa 
bude stred pilóty, rovnaké ryhy sa vyhĺbia pod zákl. prahmi kde bude realizovaná základová päta 
pre stabilizáciu prahov. Realizovaný podkladaný betón pod pätky z triedy C16/20  o ploche 
cca65m2. Podkladný betón pod prefabrikované prahy ktoré majú navrhnutú monolitickú patu, 
ktorá plní stabilizačnú funkciu. Ďalej bude realizovaný podkladný betón pod priestory dojazdu 
výťahu na únikovom schodisku.  Plocha podkladného betónu  pod patu monolitickú :88m2, 
plocha podkladného betónu  pod dojazd výťahov je 27m2. Objem podkladového betónu je cca 
18 m3 čerstvého betónu.    Realizované budú 2 návoze 2x 9m3 domiešavačom Schwing  AM 9 
o kapacite 9m3 bude realizovaný v jeden deň. 
 
    Po vytvrdnutí podkladaného betónu budú realizované hlavice pre uloženie prefabrikovaných 
základových pásov. Bude vytvorené debnenie kruhové pomocou kari sieť S6- 100/100 4/1,45m 
+ lepenka na štvorcové pätky bude použité debnenie doka.  Hlavice budú realizované z betónu 
triedy   C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3 o objeme cca 68m3  čerstvého betónu. Realizované 
bude 9 návoz domiešavačom Schwing  AM 9 o kapacite 9m3 a budú  rozdelené do 2 etáp podľa 
harmonogramu. 
     
    V čase počas realizácie debnenia hlavíc bude prebiehať betonáž dosiek pod dojazd výťahov.  
 Plocha  železobetónových dosiek je cca 45m2. Hrúbka dosky je 300mm a použitý betón C25/30, 
XC1, XA1 D-max 16, S3. Doska bude vystužená 2 x kari sieť S6- 100/100 o ploche 90m2. 
Objem čerstvého betónu je 13,5m3.  dovoz bude prebiehať spoločne s dovozom betónu pre 
pätky. Výstuž bude dovážaná na stavbu spoločne s návozom výstuže na pätky a ich debnenie. 
Pred betonážou bude realizovaný potrebný násyp zo štrkodrte 16-32mm ktorá bude ponechaná 
na skládke na stavenisku.  
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    Nasleduje ukladanie prefabrikovaných prahov, táto časť etapy sa bude realizovať po 
dosiahnutí minimálne 50% pevnosti betónu a musí byť uložená vodorovná vrstva hydroizolácie 
asfaltové pásy s dvojitou SBS modifikáciou na doskách pre dojazd výťahov.  Požadovanú 
pevnosť dosiahne betón po cca 3 dňoch od betonáže pri vhodných klimatických podmienkach 
čiže teplote ovzdušia nad 5°C. Táto skutočnosť bude preverená skúškou Schmidtovým 
kladivkom. Po betonáži bude na stavbe postavený vežový žeriav Liebher 202 EC-B 10 Litronic 
ktorý bude využitý počas všetkých nasledujúcich etáp. Žeriav bude využitý na sekundárnu 
dopravu prefabrikovaných prvkov častí skeletovej konštrukcie na miesto uloženia a na skládku 
v priestoroch staveniska. Prefabrikované základové prahy budú dovážané na stavbu pomocou 
MAN TGX 8x4/4 BBS s návesom Goldhofer SPZ-DL 3-39/80 o ložnej dĺžke 13,3 – 19,8 m. Vďaka 
teleskopickému návesu je možne previesť všetky prvky. Najväčší dodávaný prvok bude mať 
dĺžku 7,35m a prvok s najväčšou hmotnosťou 9,66t.  Celkový počet základových prahov  je 22ks 
a budú dovážané na stavbu v zostavách nepresahujúcich úžitkovú hmotnosť 36t. Celková 
hmotnosť prefabrikovaných prvkov je 141t, to znamená že bude potrebné min 5 návozov. 
Návozy budú realizované podľa potreby stavby.    
     
 Ukladanie prahov zo skládok staveniska na miesto zabudovania bude realizované pomocou 
žeriavu Liebher 202 EC-B 10.  Práca s žeriavom je možná za vhodných klimatických podmienok  
a to vietor max 5m/s a viditeľnosť nad 10m.   
  

   
  Hmotnosť všetkých prvkov: 72,6*2,5 t =181,5t  
Najneväčší prvok: 6,350m x 1,750m a váha  10t.  
Základové prahy  budú navážané MAN TGX 8x4/4 BBS + náves  
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Základové prahy budú navážané na stavenisko pomocou návesu s ložnou dĺžkou 13,3 – 29,8 m. 
Vďaka teleskopickému návesu je možne previesť všetky prvky Prvky budú na náves ukladané 
v zostavách podľa plánu kladenia, tak aby neprekračovali max možnú povolenú úžitkovú 
hmotnosť.  
  
   Po uložení základových prahov budú realizované monolitické stabilizačné pätky. Pätky budú 
realizované z betónu C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3 plocha pätiek je 88m2 a hrúbka 250mm, 
na betonáž bude potrebných 22m3 čerstvého betónu. Pred betonážou bude potrebné so spodnej 
hrany základových prahov navŕtať oceľové tŕne z ocele triedy B500 B priemeru 12mm. Samotné 
tŕne budú mať dĺžku 1m a budú vo dvoch radoch pod sebou. Osová vzdialenosť bude 1000mm 
na dĺžke cca 90m. Na vyhotovenie bude potrebné 180mb oceľových tŕňov ktoré budú kotvené 
na chemické kotvy.   
 

 
   Po realizácii uloženia základových pasov bude realizovaná hydroizolácia spodnej stavby 
podľa výkresu bude pred pokladaním stropov spiroll a realizáciou zásypov vytiahnutá zvislá 
hydroizolácia asfaltové pásy s dvojitou SBS modifikáciou+ polystyrén ako ochranná 
a tepelnoizolačná vrstva. Zvislé a vodorovné časti musia byť  dokonale napojené natavením.  
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  Posledná časť realizácie spodnej stavby bude  realizácia podlahových konštrukcií. Sú tu riešené 
dva konštrukčné systémy podlahovej konštrukcie. Časť je riešená ako monolitická 
železobetónová  podkladná  doska hr.  250mm vystužená kari sieťami. Druhá polka je riešená 
panelmi spiroll uloženými na základových prahoch.   
   
 
 
 
  
  
 
  Strop ŽB. 405m2  
                                                        Strop spiroll  

                                                     Cca 450 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ŽB. doska bude realizovaná na násyp štrkodrte 0-35mm, o objeme cca 122m3. Na zásyp bude 
použitá všetka štrkodrť, ktorá bude na stavbe z výkopov pre podkladné betóny  a dosky dojazdov 
výťahov. Chýbajúce množstvo bude dovezené pomocou nákladného vozidla Tatra t815 8x8. 
Následne musí byt štrkodrť zhutnená na hodnotu Edef,2= 80MPa, podľa požiadavkou projektu.  
Na žb dosku hr. 200mm a ploche cca 405m2  bude použitý beton  C25/30, XC1, XA1 D-max 
16, S3 o objeme cca 81m3 čerstvého betónu. Betón bude dovážaný pomocou autodomiešavača  
Schwing  AM 9. Bude realizovaných 9 návozov o objeme 9m3. Na sekundárnu dopravu 
betónovej zmesi bude použité autočerpadlo Schwing s 36X. 
  Doska bude vystužená 2 x kari síť S6- 100/100 o ploche 810 m2. Kari sieť bude navážaná 
pomocou nákladného automobilu MAN s návesom .  
   Pred betonážou dosky budú ochránené debnením a zaklopením  priestory pre následné 
uloženie stĺpov. 
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    Realizácia ukladania stropných nosníkov spiroll môže prebiehať v rovnakom čase keďže na 
betónovanie nebude využitý žeriav ale čerpadlo. Položených bude 42 panelov spiroll. Šírka 
panelov bude 1,2m a najdlhší bude panel 5,75 metru. A hrúbke 250mm. Paneli budú na stavbu 
dovážané nákladným automobilom MAN TGX 8x4/4 BBS + náves. V priestoroch pod stop 
z panelov je možné uložiť prebytočnú zeminu o objeme cca 200m3 zo stavby.  
  
   

 
 Po uložení panelov a zabetónovaní podkladnej dosky je ukončená etapa spodnej stavby a bude 
realizovaná  výstupná kontrola správnosti vyhotovenia. Výsledok bude zapísaný do stavebného       

 
Rekapitulácia zdrojov:  
 
Použitý materiál :  
 
 
Výkaz strojov použitých na etapu spodní stavba:  
 
 
       

Druh materiálu: Množstvo:  
Vyvŕtaná zemina:  130m3 
Armovacia výstuž pre pilóty: 12,75t 
Betón na pilóty: C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3 329m3 
Podkladaný betón: C16/20   18m3 
Betón zákl. hlavice+ stabilizačné paty a dojazdy 
výťahov : C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3 

68m3 hlavice + 23m3 päta+  
13,5m3 dorazy výťahov   

Štrkodrř na zásyp pod podkladnú desku  130m3 
Armovacia výstuž pre hlavice: 2,92t 
Betón podkladná doska žb.: 
 C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3 

81m3  

Kari siete:  kari sieť S6- 100/100 900m2 
Prefabrikované prahy 22ks celková hm: 141t 

Stroj:  Názov:  Počet:  Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 20 

Tatra  t185 6x6 1 2 

Ťahač MAN +náves  MAN TGX 8x4/4 BBS 1 5 

Domiešavač Schwing  AM 9 1 14 

Vežoví žeriav Liebher 202 EC-B 10 1 26 

Autočerpadlo  Schwing  s 34X 1 1 

Pilovovacia súprava 
+45mb výpažnic  

Bauer BG 15H 1 20 
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Personálne obsadenie strojníkov a pracovníkov na etape: 
 
+ pomocníci s ručnými nástrojmi (lopata, krompáč a podobne) 3ks. 
+ tesári (debnenie na hlavice ) 3ks. 
 

Akosť a kontrola kvality 
Vstupná 
- Kontrola PD 
- preškolenie pracovníkov BOZP, PO 
- kontrola materiálu 
- Rovinnosť základovej spáry 
- Čistota základovej spáry 
- Zhutnenie 
- Únosnosť základovej spáry 
- Vytýčenie 
- Napojenie na inžinierske siete 
- Zabezpečenie pracoviska 

Medzioperačná 
- Kontrola spôsobilosti pracovníkov 
- Kontrola klimatických podmienok 
- Skladovanie materiálu 
- Kontrola zhotovenia debnenia 
- Kontrola tesniacich systémov 
- Uloženie výstuže 
- Krytie výstuže 
- Odoberanie vzoriek betónu – kontrola parametrov 
- Ukladanie betónovej zmesi 
- Hutnenie 

Stroj:  Názov:  Počet 
strojníkov 

 Čas využitia na etape: dny

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 20 

Tatra   t185 6x6 1 2 

Ťahač MAN +náves  MAN TGX 8x4/4 BBS 1 5 

Domiešavač Schwing  AM 9 1 14 

Vežoví žeriav Liebher 202 EC-B 10 1+viazač 26 

Pilovovacia súprava 
+45mb výpažnic  

Bauer BG 15H 1+3 
pomocníci  

20 



25 
 

- Rovinatosť povrchu 
- Správnosť uloženia prefabrikovaných prvkov skeletu   
- Rovinatosť uloženia prefa prvkov  
 
 
 
Výstupná 
- Vizuálna kontrola 
- Zhutnenie betónu 
- Tvar 
- Pravouhlosť 
- Vodorovnosť 
- Kvalita povrchu kontrola pevnosti 
- Správnosť uloženia prefabrikovaných prvkov skeletu   
- Rovinatosť uloženia prefa prvkov  
 
 
 BOZP 
 
    Všetci pracovníci, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku, budú používať OOPP. Je to 
ochranná prilba, pracovné oblečenie, reflexná vesta, prípadne oblečenie s reflexnými 
prvkami, 
pracovné rukavice a pracovná obuv S3. Pri prácach spojených s vysokou hlučnosťou budú 
používať chrániče sluchu a pri prácach, kde je potreba si chrániť zrak, budú používať 
ochranné okuliare. 
Pred započatím všetkých prác budú pracovníci zoznámení s možnými rizikami, ktoré sa 
môžu pri činnosti vyskytnúť a budú o nich poučení na základe podpisu do knihy BOZP. 
 
Rizika a opatrenia BOZP pre pilotáž: 
 
   Tieto riziká sú spracované v prílohe  – Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci 
 
 Nakladanie s odpadmi: 
 
   Na stavenisku budú umiestnené kontajnery určené na demoličný odpad, drevo, obalový 
odpad a komunálny odpad. Každý kontajner musí byť označený príslušným číslom odpadu 
podľa vyhlášky č. 93/2016 Sb, Vyhláška o katalogu odpadů, zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v znení zákona č. 320/2002 Sb. Taktiež musí 
byť na kontajneri napísaný druh odpadu. 
 
  V čase výstavby sa nepredpokladá negatívny vplyv na okolité prostredie. Stavenisko sa 
nachádza v nezastavanej oblasti, preto nie je nutné robiť protihlukové a opatrenia a opatrenia 
proti prašnosti. 
Práce budú prebiehať rozmedzí od 7:00 do 18:00. 
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1.5.3 Etapa 3. hrubá vrchná stavba: 

    Pred začatím etapy hrubej vrchnej stavby, dôjde k predaniu staveniska medzi zástupcom 
generálneho dodávateľa stavby a dodávateľa montáže skeletovej konštrukcie.  Následne bude 
uskutočnená kontrola správnosti vyhotovenia spodnej hrubej stavby a to  za účasti zástupcu 
generálneho dodávateľa, zástupcu dodávateľa hrubej spodnej stavby, zástupcu dodávateľa 
vrchnej hrubej stavby a za prítomnosti TDS, AD prípadne iných dotknutých strán.   
Kontrolovať sa bude najme správna poloha spodnej stavby geometrická presnosť, výšková 
úroveň, správnosť vyhotovenia montážnych spojov. Po kontrole sa vyhotoví zápis do 
stavebného denníku  a príslušného KZP.  
     
    Návoz jednotlivých prvkov skeletovej konštrukcie bude na stavenisko pokračovať 
v nadväznosti na harmonogram a plán kladenia. Na ukladanie prvkov bude použitý vežový 
žeriav Liebher 202 EC-B 10.  Práca s žeriavom je možná za vhodných klimatických podmienok  
a to vietor max 5m/s a viditeľnosť nad 10m. 
 Návrh žeriavu bude riešený v strojnej zostave. 
     
    Ako prvé budú uložené stĺpy 1NP. Postup montáže stĺpov bude vždy realizovaný od 
najvzdialenejšieho stĺpu od žeriavu po najbližší.  Stĺpy budú ukladané do kalichov základových 
pätiek. Z kalichových pätiek bude predpripravená výstuž ktorá bude spojená so stĺpmi zváraním 
v príslušných montážnych spojoch. Všetky montážne spoje budú zaliate cementovou zálievkou. 
         Stĺpy  budú pred odstránení zo žeriavu uvedené do zvislej polohy, zavetrované  pomocou 
drvených hranolov a uchytené v montážnych spojoch dostačujúcim bodovým zvarom.  
   Montáž bude prebiehať vždy ako sústava stĺpov a väzníkov tak aby po konci montážneho dňa 
bola zaistená ich priestorová tuhosť. Na stavbu budú privážané vždy stĺpy a k nim priliehajúce 
väzníky.   
         Väzníky budú ukladané do cementového lôžka o hr 10mm a budú spojené  v jednotlivých 
montážnych spojoch.  Pred uložením väzníkov prebehne medzioperačná kontrola správnosti 
vyhotovenia a to najmä  zvislosti prvkov, správnosť vyhotovenia zvarov montážnych spojov   
pomocou ultrazvuku,  a výšková poloha stĺpov.  
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    Niektoré prvky pre ich veľkú výložnú dĺžku bude nutné uložiť za pomoci mobilného 
autožeriavu Liebher LTM 1100-5.2.  Riešené v návrhu strojnej zostavy.  
     
  Ďalej budú ukladané schodišťové steny a schodišťové ramená priliehajúce k jednotlivým 
poschodiam. Pred uložením jednotlivých prvkov bude  prebiehať medzioperačná kontrola 
správnosti vyhotovenia predchádzajúcich a nadväzujúcich činností.  
  
  Na záver budú vždy v každom podlaží uložené panely siroll ktoré budú ukladané pomocou 
autožeriavu do maltového lôžka hr. 10mm. prvý panel bude uložený z rebríku.  Pred uložením 
panelov prebehne medzioperačná kontrola  uložených prvkov a to výškové uloženie prievlakov, 
rovnosť, vzdialenosti, kolmosť, rovnobežnosť jednotlivých prievlakov a správnosť vyhotovenia 
zvarov podľa ultrazvuku. 
 
    Na stavenisku, na jednotlivých skládkach bude vždy minimálne jedno kompletné montážne 
pole predom privezené, tak aby sa nezastavili  montáž a nevznikali zbytočné  prestoje strojov. 
 
   
  Výpis prvkov prefabrikovaného skeletu:  
     Zvislé nosné konštrukcie:  
     Stĺpy:  

        
 
Hmotnosť všetkých stĺpov: 77,8*2,5 t =194,5t  
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Najneväčší prvok: 16,3m a váha  6,6t.  
Stĺpy budú navážané pomocou  MAN TGX 8x4/4 BBS + náves  
Stĺpy budú navážané na stavenisko pomocou návesu s ložnou 13,3 – 29,8 m. Vďaka 
teleskopickému návesu je možne previesť všetky prvky. Prvky budú na náves ukladané 
v zostavách podľa plánu kladenia, tak aby neprekračovali max možnú povolenú úžitkovú 
hmotnosť.  
 
  Skladane stĺpov z návesu a premiestnenie na medzi skládku až na miesto uloženia bude 
pomocou stacionárneho žeriavu, pri prvkoch väčšej hmotnosti  bude nutná asistencia autožeriavu 
Liebherr LTM 1100.         
 
 
Prievlaky:   
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Hmotnosť všetkých prievlakov: 357*2,5 t =894t  
Najneväčší prvok: 12m a váha  42t. a bude musieť byť prevážaný ako nadmerná doprava 
a ukladaný do konštrukcie pomocou špeciálnej techniky.  
Najneväčší prvok pre klasickú dopravu : 15m a váha 20t.  
 
Prievlaky  budú navážané pomocou  MAN TGX 8x4/4 BBS + náves  
Prievlaky budú navážané na stavenisko pomocou návesu s ložnou dĺžkou 13m  a úžitkovú  
nosnosťou 36 ton. Prvky budú na náves ukladané v zostavách podľa plánu kladenia, tak aby 
neprekračovali max možnú povolenú úžitkovú hmotnosť. Prvky ktoré budú náves presahovať 
o viac ako 1m budú označené červeným práporom.  
 
  Skladane prievlakov z návesu a premiestnenie na medziskládku až na miesto uloženia bude 
pomocou stacionárneho žeriavu, pri prvkoch väčšej hmotnosti  bude nutná asistencia autožeriavu 
Liebherr LTM 1100.  Prvky s nadrozmernou váhou budú ukladané pomocou špeciálneho 
autožeriavu.       
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Schodiskové steny a schodiská: 
 

 

 
 
Hmotnosť všetkých prvkov: 186,58*2,5 t =421,45t  
Najneväčší prvok: 1300m x 4850m a váha  6,5t.  
Prvky schodiska budú navážané pomocou  MAN TGX 8x4/4 BBS + náves  
Prvky schodiska budú navážané na stavenisko pomocou návesu s ložnou dĺžkou 13m  a úžitkovú  
nosnosťou 36 ton. Prvky budú na náves ukladané v zostavách podľa plánu kladenia, tak aby 
neprekračovali max možnú povolenú úžitkovú hmotnosť. Prvky ktoré budú náves presahovať 
o viac ako 1m budú označené červeným práporom.  
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  Skladane stĺpov z návesu a premiestnenie na medzi skládku až na miesto uloženia bude 
pomocou stacionárneho žeriavu, pri prvkoch väčšej hmotnosti a vzdialenejšom rohu schodiska  
bude nutná asistencia autožeriavu Liebherr LTM 1100.         
 
  Stropné predpäté nosníky Spiroll:   

 
      Celková plocha  panelov spiroll: 2208,1m2 
      Plošná hmotnosť panelov hr. 250 je 331kg/m2 
      Hmotnosť celková predpätých stropných prvkov je : 731t.  
       
     Návoz stĺpov bude  pomocou nákladného automobilu MAN s max úžitnou hmotnosťou 36t. 
návozy budú realizované podľa max únosnosti, alebo veľkosti nákladu a postupne po 
jednotlivých podlažiach.  
 
Strešný plášť: 
  
  Po uložení všetkých prvkov bude nasledovať realizácia strešného plášťa: 
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Časť strechy nad 3NP je realizovaná ako pochôdzna k možnému využitiu na relaxáciu 
alebo prípadnú športovú aktivitu.  Nosná konštrukcia je tvorená prefabrikovanými predpätými 
panelmi spiroll hr 250mm. Parotesná vrstva je  z netaviteľného asfaltového pásu SBS s nosnou 
vložkou z AL fólie tl. 4mm. Spádová vrstva je tvorená  pomocou spádových klinov 
s izolačných dosiek  EPS 100S s tepelnou vodivosťou λ =0,034(W.m-1.K-1) . Tepelná izolácia je 
tvorená  tepelnou izolačnými doskami EPS 150S s tepelnou vodivosťou λ =0,034(W.m-1.K-1).  
Ako separačná vrstva je použitá sklovláknitá textília 120g/m2. Hydroizolačná vrstva mäkčené 
PVC tl. 1,5mm stabilizovaná priťažením.  Ďalej je nutná drenážna vrstva z HDPE nopovej 
fólie s perforovaným dolným povrchom hr. 20mm. Filtračná vrstva z polypropylénovej 
textílie s plošnou hmotnosťou 500g/m2. Vrstva praného drveného kameniva frakcie 4/8mm 
v najvyššom mieste hr. min. 100mm  na priťaženie krytiny.  Konečná  vrstva podlahy je 
realizovaná pomocou športových  pryžových vode priepustných  dosiek 500x500 pripadne 
1000x1000 mm.  

Nepochodza časť strechy a strecha nad výťahovou šachtou je realizovaná po 
hydroizolačnú vrstvu z mäkčeného PVC ktoré je kotvené k nosnej vrstve stropu pomocou 
kotevného systému.   

Realizácie bude prebiehať nasledovne:  
- Realizácia asfaltovej penetrácie na čistý finálny povrch panelov spiroll. 
- Realizácia parotesnej vrstvy natavením.  
- Realizácia spádových vrstiev z tepelnej izolácie a realizácia tepelnej izolácie EPS .  
- Realizácia hydroizolačnej fólie PVC-P použiteľná pre zaťaženie. 
- Realizácia kotvenia pomocov kotevného systému v miestach kde nebude strecha 

zaťažená drveným kamenivom 16/32+ sklovláknitá textília 
- Realizácia nášľapnej vrstvy športovej  pryžovej dosky     

Počas realizácie budú prebiehať vstupné kontroly( správne vyhotovenie panelov spiroll, 
rodinnosť, čistota panelov.) medzioperačné ( kontrola správnosti vrstiev a tesnosti 
hydroizolačnej vrstvy, skúška ihlou prípadná zátopová skúška hlavnej hydroizolácie pred 
uložením kameniva) výstupná kontrola( správnosť vyhotovenia vrstiev, protokoly 
o vykonaných skúškach a zápis do stavebného denníku)  
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  Skladba strešných plášťov:  
            

 
 
      
   

 

Na strechu bude materiál dopravovaný pomocou stacionárneho žeriavu a na stavbu bude 
materiál dovážaný pomocou nákladného auta.  
  

   Po uložení a natavení parotesnej vrstvy z modifikovaného asfaltového pásu bude možná 
realizácia obvodového plášťa budovy, fasádnym panelovým systémom PIR s povrchovou 
úpravou pozinkovanie, v niektorých miestach opláštenie panelov trapézovým pozinkovaným 
plechom.   Montáž bude prebiehať podľa montážneho plánu, na miesto uloženia budú panely 
prepravované pomocou stacionárneho žeriavu a montáž bude prebiehať z vysokozdvižnej 
plošiny. Panely budú ukladané na seba a spájané na pero a drážku. A dĺžky panelov budú 
podľa osových vzdialeností stĺpov, max vzdialenosť bude 6m a budú montované na 
systémové konštrukcie.   
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Obvodový plášť objektu a výplne: 

   
 

  Interiérová časť obvodového plášťa  bude riešená v miestach sociálneho 
zázemia,  priestorov baru a chodieb zakrytím sadrokartónovou konštrukciou.   
V priestoroch  telocvične  bude v niektorých miestach realizovaná stena zo strateného 
debnenia ktorá bude využitá na realizáciu lezeckej steny. V Niektorých miestach bude 
priznaný panel.  
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Materiál:  

 
 
 
Použité stroje:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh materiálu: Množstvo:  
ŽB skelet (stĺpy, prievlaky, schodiskové steny ramená)  1510t 
Stropné panely Spiroll: 741 t 
Obvodový plášť  PIR 1819m2 
Obvodové výplne:   58ks 
Strešný plášť: Tep izolácia EPS 100s (spád. Kliny)   950m2 
Strešný plášť: Tep izolácia EPS 150s  950m2 
Strešný plášť: poistná fólia asfaltový pás: 950x1,2(presahy ) 1140m2 
Strešný plášť: fólia PVC 1,5mm  950x1,2(presahy ) 1140m2  
Prané drvené kamenivo16-32: (priemerná hr 200mm)  900m2*0,2=180m3 
Športové pryžové dosky: 500x500x50 900m2+63mb obrubník  

Stroj:  Názov:  Počet:  Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 20 

Teleskopický 
manipulátor 

MANITOU  MT 1840 1 28 

Ťahač MAN +náves  MAN TGX 8x4/4 BBS 1 70 

Výťah stevebný  GEDA 500 1 45 

Vežoví žeriav Liebher 202 EC-B 10 1 71 

Autožeriav   Liebherr LTM 1100 1 20 

Autočerpadlo  Schwing  s 34X 1 19 
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Personálne obsadenie:  

Personálne obsaenie:  
+ 4x vazači 
+2x montážníci  
+5x zedníci 5x pomocníci  
+3x izolatér 
 
 
 

Akosť a kontrola kvality 
 
Vstupná 
 
- Kompletnosť PD 
- Rovinatosť predošlých konštrukcií 
- Geometria 
- Technický stav strojov 
- Kontrola výstuže – DL, štítky 
- Kontrola pracovníkov BOZP, PO 
 
Medzioperačná 
 
- Klimatické podmienky 
- Rovinatosť 
- Kontrola spôsobilosti pracovníkov 
- Skladovanie materiálu 
- Kontrola betónu – vzorky 
- Kontrola prestupov podľa PD 
- Kontrola správnosti ukladania prvkov skeletu 
- Kontrola montážnyh spojov  
- Kontrola rovinnosti jednotlivých prvkov skeletu  
- Kontrola zalievkového  betónu 
- Kontrola  montáže obvodového plášta  
 

Stroj:  Názov:  Počet 
strojníkov: 

 Čas využitia na etape: 
dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 20 

Vysokozdvižná plošina NISAN 160 ALU  1 28 

Ťahač MAN +náves  MAN TGX 8x4/4 BBS 1 70 

Výťah stevebný  GEDA 500 1 45 

Vežoví žeriav Liebher 202 EC-B 10 1 71 

Autožeriav   Liebherr LTM 1100 1 20 

Autočerpadlo  Schwing  s 34X 1 19 



37 
 

 
Výstupná 
- Rovinatosť 
- Tvar 
- Kontrola geometrickej presnosti 

- Kontrola pevnosti 
 
 BOZP 
 
    Všetci pracovníci, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku, budú používať OOPP. Je to 
ochranná prilba, pracovné oblečenie, reflexná vesta, prípadne oblečenie s reflexnými 
prvkami, 
pracovné rukavice a pracovná obuv S3. Pri prácach spojených s vysokou hlučnosťou budú 
používať chrániče sluchu a pri prácach, kde je potreba si chrániť zrak, budú používať 
ochranné okuliare. 
Pred započatím všetkých prác budú pracovníci zoznámení s možnými rizikami, ktoré sa 
môžu pri činnosti vyskytnúť a budú o nich poučení na základe podpisu do knihy BOZP. 
 
    
 
 Nakladanie s odpadmi 
 
   Na stavenisku budú umiestnené kontajnery určené na demoličný odpad, drevo, obalový 
odpad a komunálny odpad. Každý kontajner musí byť označený príslušným číslom odpadu 
podľa vyhlášky č. 93/2016 Sb, Vyhláška o katalogu odpadů, zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v znení zákona č. 320/2002 Sb. Taktiež musí 
byť na kontajneri napísaný druh odpadu. 
 
  V čase výstavby sa nepredpokladá negatívny vplyv na okolité prostredie. Stavenisko sa 
nachádza v nezastavanej oblasti, preto nie je nutné robiť protihlukové a opatrenia a opatrenia 
proti prašnosti. 
Práce budú prebiehať rozmedzí od 7:00 do 18:00. 
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1.5.4 Etapa 4. Dokončovacie práce: 

  Vnútorné dokončovacie práce: Priečky, omietky, podlahy maľby.  

   Pred realizáciou priečok bude všade realizovaná hydroizolačná vrstva. 

   Počas ukladania plášťa a obvodových výplní budú realizované vnútorné priečky 
z pórobetónu Ytong. Ytong P2-500 tl. 100, 150 a 200mm. Deliace priečky sú navrhnuté 
v súlade zo zásadami navrhovania akustických  pravidiel a požadovaných požiarnych 
odolností.  

   Po vymurovaní  priečok vudú realizované rozvody  ZTI, VZT a elektro. Po roztahaní 
všetkých rozvodov nastane kontrola a výsledok bude zapísaný do denníku.  

   Predsteny u zriaďovacích predmetov sú realizované z obmurovky tvárnic Ytong. steny 
budú omietnuté tenkovrstvou omietkou + výstužná sieťka. 

   Po realizácii omietok podláh a obkladov budú realizované dokončivacie práce ZTI, 
VZT a elektro. Ďalej bude realizovaný podklad  a nakoniec nášľapné vrstvy podláh.  

Všetok materiál potrebný na dokočovacie práce bude  budú na miesto uloženia prevážané 
pomocou stavebného výťahu Geda 500, ktorý bude využívaný aj na prepravu 
omietkových zmesí ostatného materiálu, drobného náradia a pracovníkov.   

   Po vymurovaní priečok a osadení vnútorných  bude nasledovať realizácia tenkovrstvej 
omietky a ďalej budú riešené podkladané vrstvy podláh,  maľby a na záver  budú 
realizované finálne vrstvy podláh.   
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Akosť a kontrola kvality 
 
Vstupná 
 
- Kontrola PD 
- Kontrola rovinatosti podkladu stropnej konštrukcie 
- Poloha otvorov 
- Skúška inštalácií 
- Rovinatosť zvislých konštrukcií 
- Čistota 
- Rovinatosť vodorovných konštrukcií 
- Vlhkosť podkladu 
 
Medzioperačná 
 
- Klimatické podmienky 
- Spôsobilosť pracovníkov 
- Technologický postup 
- Hrúbka omietky 
- Rovinatosť omietky 
- Kročajová izolácia – tesnosť 
- Separačná fólia – spoje 
- Kontrola ukotvenia fasádnych dosiek 
- Kontrola vrstiev a finálnej omietky 

- Kontrola pravouhlosti dverí, predstien 
 
Výstupná 
 
- Kontrola zhody s PD 
- Kontrola rovinatosti omietok 
- Prídržnosť omietok 
- Rovinatosť podláh 
- Vzhľad fasády 
- Osadenie výplní otvorov – zvislosť 
- Zvislosť priečok 
- Pravouhlosť priečok 
  
BOZP 
  Všetci pracovníci, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku, budú používať OOPP. Je to 
ochranná prilba, pracovné oblečenie, reflexná vesta, prípadne oblečenie s reflexnými 
prvkami, 
pracovné rukavice a pracovná obuv S3. Pri prácach spojených s vysokou hlučnosťou budú 
používať chrániče sluchu a pri prácach, kde je potreba si chrániť zrak, budú používať 
ochranné okuliare. 
Pred započatím všetkých prác budú pracovníci zoznámení s možnými rizikami, ktoré sa 
môžu 
pri činnosti vyskytnúť a budú o nich poučení na základe podpisu do knihy BOZP. 
Riziká a opatrenia BOZP 
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- Tieto riziká sú spracované v prílohe  – Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci 

 Nakladanie s odpadmi 

 

 

 

 

 

Materiál dokončovací práce:  

 

 

 

 

 

Druh materiálu: Množstvo:  
Omietky:  2069m2 
Murivo:  107m3 
SBS modifikované pasy:  2300m2 
Tepelná izolácia podláh: XPS 140 333m2 
Tepelná izolácia podláh: EPS 150 33m2 
Tepelná izolácia podláh: EPS 140 570m2 
Roznášacia betónová vrstva :   322m3 
Kari siete do betónovej vrstvy:   2300m2 
Separačná PE fólia  936m2  
Nášľapné vrstvy podľa miestností:     936m2 
Podhľady cementovláknité dosky:  550m2 
Maľby: 2069m2 
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1.5  HLAVNÉ STROJE A MECHANIZMY : 

Zemní práce:  

     
 
Hrubá spodní stavba:  

 
 
 
Hrubá vrchní stavba: 

Stroj:  Názov:  Počet:  Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 7 

Buldozér  CAT D6N 1 5 

Vibračný valec CAT CS-583E 1 5 

Tatra  t 815 8x8 2 3 

Stroj:  Názov:  Počet:  Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 20 

Tatra   t185 6x6 1 2 

Ťahač MAN +náves  MAN TGX 8x4/4 BBS 1 5 

Domiešavač Schwing  AM 9 1 14 

Vežoví žeriav Liebher 202 EC-B 10 1 26 

Autočerpadlo  Schwing  s 34X 1 1 

Pilovovacia súprava 
+45mb výpažnic  

Bauer BG 15H 1 20 

Stroj:  Názov:  Počet:  Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 20 

Vysokozdvižná plošina NISAN 160 ALU  1 28 

Ťahač MAN +náves  MAN TGX 8x4/4 BBS 1 70 

Výťah stevebný  GEDA 500 1 45 

Vežoví žeriav Liebher 202 EC-B 10 1 71 

Autožeriav   Liebherr LTM 1100 1 20 

Autočerpadlo  Schwing  s 34X 1 19 
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1.6  KONCEPT A CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA  STAVENISKA: 

  
     1.6.2 Lokalita  staveniska: 

   Lokalita staveniska je v širšom centre Brna v časti Řečkovice. Stavenisko sa nachádza 
na okraji oblasti so zástavbami rodinných domov a bytových domov. Na Sever od 
staveniska a v tesnej blízkosti sa nachádzajú priemyslové haly a objekty pre 
administratívy výroby. 

     
     1.6.3 Struční popis staveniska:  

   Stavenisko bude na prednej časti pozemku na mieste budúceho parkoviska. Násyp bude 
realizovaný zo štrku ktorý bude v budúcnosti použitý ako podkladová vrstva pod 
parkovisko. Stavenisko bude prejazdné a na staveniskové komunikáciu dosiahne stacionárny 
žeriav, ktorý bude materiál vykladať na skládku a následne na miesto zabudovania. Ďalej 
bude na stavenisku zázemie s bunkami pre pracovníkov, kancelársku bunku pre vedenie 
stavby a hygienické bunky. Ďalej sa bude nachádzať na stavenisku kontajner na skládku 
materiálu a drobnej mechanizácie. Ďalej skládky prefabrikovaných dielov, miešacie 
centrum, krytá skládka maltových zmesí a prípadnej výstuže. Na stavbe bude tiež zriadený 
staveniskový výťah Geda 500. 
 
   Stavenisko je napojené na vedľajšiu komunikáciu, takže vozidlá nebudú obmedzovať 
plynulosť dopravy na hlavnom dopravnom ťahu. Parkovanie pre stavbu bude riešené na 
stavenisku bližšie viď výkres zariadenia staveniska. 
Stavenisko bude oplotené mobilným plotom min výšky 180cm. Bližšie viď výkres 
zariadenia staveniska. 

Mechanizácia na stavenisku je rozpísaná v  HLAVNÉ STROJE A MECHANIZMY.  

 

 
1.7  BOZP  

1.7.1 Ochranné pásma 

Na základe noriem ČSN je potreba dodržiavať ochranné pásma vedení. 
 
  Ochranné pásmo vodovodu do DN500 od povrchu siete činí 1,5 m (vzdialenosti od budov 
při súbehu).Ochranné pásmo kanalizácie do DN500 od povrchu siete činí 1,5 m, nad DN500 
je to 2,5 m. 
 
  U vodovodných radov alebo kanalizačných stôk o priemere nad 200 mm a ich dno je 
uložené v hĺbke väčšej ako 2,5 m pod upraveným povrchom sa vzdialenosti od vonkajšieho 
líca zvyšujú o 1 m ak sa v ochrannom pásme stoky alebo vodovodu zhotovujú zemné práce, 
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stavby alebo sa umiestňujú konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré by mohli ohroziť ich 
technický stav alebo plynulú prevádzku a taktiež, ak sa budú vysadzovať trvalé porasty. 
 
  Podľa ČSN 73 6005, najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu alebo krížení 
podzemných sietí sú uvedené v tab. č. 1 Vzdialenosti sú merané od povrchu k povrchu sietí.  
 
  U súbehu (hodnoty bez zátvoriek) sa jedná o vzdialenosti vodorovné, u kríženia (hodnoty v 
zátvorkách)sa jedná o vzdialenosti zvislé. Pri realizácii je potrebné sa riadiť vzdialenosťami 
určenými normou. 

 

 
 Podľa zákona č. 458/2000 Sb. je ochranné pásmo energetických sietí „vymedzené súvislými 
rovinami vedenými po oboch stranách zariadení na výrobu či rozvod tepelnej energie vo 
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo k tomuto zariadeniu a vodorovnou rovinou, vedenou 
pod zariadením pre výrobu alebo rozvod tepelnej energie vo zvislej vzdialenosti, meranej 
kolmo k tomuto zariadeniu a činí 2,5 m.“ 
 „U predávacích staníc, ktoré sú umiestnené v samostatných budovách, je ochranné pásmo 
vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 2,5 m kolmo na pôdorys 
týchto staníc a vodorovnou rovinou, vedenou pod týmito stanicami vo zvislej vzdialenosti 
2,5 m. 

Ochranné pásmo u napätia vedeného pod zemou do 110 kV je 1 m a to po oboch 
stranáchkrajného káblu. Pri napätí nad 110 kV je 3 m po oboch stranách krajného káblu. 
 

1.7.2 Plán BOZP 

 
  Podľa zákona č. 591/2006 Sb. je zhotoviteľ povinný poveriť poverenú osobu, teda 
koordinátora BOZP, ak práce a činnosti vystavujú fyzickú osobu zvýšenému ohrozeniu 
života alebo poškodenia zdravia, taktiež vzniká povinnosť spracovať plán BOZP. 
 
Sú to tieto činnosti: 
   - Práce, pri ktorých hrozí pád z výšky alebo do voľnej hĺbky viac ako m 
   - Práce vykonávané v ochranných pásmach energetických vedení poprípade zariadení 
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      technického vybavenia 
   - Práce spojené s montážou a demontážou ťažkých konštrukčných stavebných dielov 
      kovových, betónových a drevených pre trvalé zabudovanie do stavieb 
 
  Ďalej je zhotoviteľ povinný spracovať plán BOZP na základe zákona č. 309/2006 Sb., 
nakoľko celkový plánovaný objem prác a činností behom realizácie presiahne 500 
pracovných dní v prepočte na jednu fyzickú osobu. 
Zhotoviteľ je povinný poveriť koordinátora BOZP na základe zákona č. 309/2009 Sb., kedy 
na stavenisku budú pôsobiť zamestnanci viac než jedného zamestnávateľa. 

 
1.7.3 Prehľad platných právnych predpisov týkajúcich sa výstavby  

  
  Pri výstavbe bude nutné dodržovať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci.  

Sú to predpisy:  

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

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci  

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků  

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

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

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práce, v aktuálním znění předpisem 246/2018 Sb  

- Nařízení vlády č. 201/2010  Sb.  kterým  se  stanoví  způsob  evidence,  hlášení  a  
zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu, v aktuálním znění předpisu 170/2014 Sb.  

- Vyhláška  č.  192/2005  Sb.,  kterou  se  mění  vyhláška  Českého  úřadu  
bezpečnosti  práce č. 48/1982  Sb.,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky  k  
zajištění  bezpečnosti  práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, v aktuálním znění předpisu 405/2004 Sb.  

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v aktuálním znění předpisu 225/2017 Sb.  
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1.9 ENVIROMENTÁLNE POŽIADAVKY A EKOLÓGIA  

  
Pri prácach bude zvýšená prašnosť a hlučnosť. Čas, kedy budú práce prebiehať je od 7:00 
do 18:00.   
   Proti znečisteniu ovzdušia prachom poslúži oplotenie, na ktorom bude upevnená ochranná 
fólia. Při suchom počasí v náväznosti s pojazdom strojov môže byť komunikácia na 
stavenisku prašná, preto při vznikajúcej prašnosti bude komunikácia kropená vodou.  Při 
výjazde strojov zo staveniska bude potřebné všetky kolesá strojov očistiť, aby neznečisťovali 
verejnú komunikáciu. Na stavenisku bude zriadená plocha, na ktorej toto čistenie vždy 
prebehne. Čistenie bude prebiehať vysokotlakým čističom. Znečistená voda bude odtekať po 
vyspádovanej ploche do jímky, z ktorej bude táto voda přečerpávaná do kanalizácie. Aby 
bolo zabránené znehodnocovaniu pôdy, například při betonáži, kde môže betón kvapkať na 
zeminu zo žľabu autodomiešavača, z potrubia čerpadla, při miešaní betónu, budú tieto miesta 
prekryté geotextíliou. Na stavenisku bud zriadená aj výplachová vaňa, ktorá bude slúžiť na 
vyčistenie strojov od materiálov nimi prevádzaných. Pri odstávke strojov, budú tieto stroje 
riadne zaistené a motory sa vypnú. Zo strojov nesmú unikať prevádzkové kvapaliny. Pri 
úniku kvapalín bude pod stroj umiestnená odkvapová vaňa a následne bude zaistená oprava 
poruchy stroju. Pre skladovanie pohonných hmôt, prevádzkových kvapalín a ostatných 
kvapalín budú použité záchytné vane, ktoré zabránia prípadnej kontaminácii zeminy únikom 
týchto kvapalín.  
Odvod povrchovej dažďovej vody bude riešený odvodom do zatrávneného priestoru a 
vsakovaním vody.  
  
 

 

  Pri nakladaní s odpadom bude postupované podľa ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, v platném znění pozdějších úprav a vyhláškou MŽP č. 27/2015 Sb. o nakládání 
s odpady. Odpady boli zatriedené podľa vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu 
odpadů.  
 
Odpady vznikajúce pri prevádzke staveniska  

Kód 

odpadu  
Názov odpadu  Nakladanie s 

odpadom  
Kategória 

odpadu  

15 01 01   Plastové obaly  Recyklácia  O  

15 01 06  Zmesné obaly  Skládka  O  

20 03 01  Zmesný komunálny odpad  Skládka  O  

20 01 11  Testilné materiály  Skládka  O  

20 01 10  Odevy  Skládka  O  

20 01 28  Farby, tlačiarenské farby, 

lepidlá  
Recyklácia  O  

20 01 08  Biologicky rozložiteľný odpad  Skládka  O  

 

Odpady vznikajúce pri prevádzke strojov 



47 
 

Kód odpadu  
Názov odpadu  

Nakladanie s 

odpadom  
Kategória 

odpadu  

16 01 13  Brzdové kvapaliny  Likvidácia  N  

16 01 15  Nemrznúce kvapaliny  Likvidácia  N  

13 07 01  Motorový benzín  Likvidácia  N  

13 07 01  Topný olej a motorová nafta  Skládka  N  

13 02 08  motorové, prevodové a mazacie 

oleje  
Likvidácia  N  

 

Odpady vznikajúce pri výstavbe  

Kód 

odpadu  
Názov odpadu  Nakladanie s 

odpadom  
Kategória 

odpadu  

15 01 01   Plastové obaly  Recyklácia  O  

15 01 02  Papierové a lepenkové obaly  Recyklácia  O  

17 02 02  Plasty  Recyklácia  O  

17 02 01  Drevo  Recyklácia  O  

20 02 02  Zemina a kamene  Skládka  O  

17 01 01  Betón  Recyklácia  O  

17 04 07  Zmesné kovy  Zber  O  

17 01 02  Tehly  Recyklácia  O  

17 02 02  Sklo  Recyklácia  O  

17 03 02  Asfaltové zmesi  Skládka  O  

17 04 05  Železo a oceľ  Zber  O  

17 06 03  Izolačné materiály  Recyklácia  O  

17 08 02  Stavebný materiál na bázi 

sadry  
Recyklácia  O  

17 09 04  Stavebne a demoličné 

odpady  
Recyklácia  O  

 

 
1.10  ZDROJE   

    Zdrojom sú podklady stavebnej dokumentácie. Technické správy, Google , podklady 
do cvičenia a vyhlášky.  
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2 ŠIRŠIE VZTAHY DOPRAVNÝCH TRAS  

  

2.1 POLOHA STAVBY A POPIS ÚZEMIA 

  

  Stavba športového centra bude prebiehať v Brne, presnejšie v jeho severnej časti Řečkovice. 

Stavenisko sa bude nachádzať  po blíž cesty európskej cesty E 461. Na stavenisko nebude problematická 

dostupnosť a vďaka svojej polohe sa nenachádza ďaleko od priemyselnej oblasti, čiže väčšina materiálu 

sa nebude dovážať z ďaleka. Najdlhšiu cestu bude absolvovať žeriav Liebher 202-EC-B, ktorý bude na 

stavenisko dovážaný z Brno- Popúvky, čo je cca 16km. 

 

Poloha stavby v rámci Brna: 

  

 

 

2.1.1  Základné informácie 

  Kapitola je zameraná na dopravu vežového žeriavu Liebher 202 EC-B 10 Litronic.  Sústreďuje sa 

hlavne na možnosť bezpečnej a plynulej dopravy žeriavu z miesta na stavenisko . Stavenisko sa 

nachádza v meste Brno v mestskej časti Brno- Řečkovice na ulici Maříkova. Poloha staveniska je 

v širšom centre mesta. V tesnej blízkosti sa nachádzajú prevažne objekty obchodov halového typu 

a sklady. V okolí staveniska sa však nachádzajú aj objekty rodinných a bytových domov.  Stavenisko 

budúceho športového centra  bude napojené na komunikáciu dočasnými spevnenými plochami. Skládky 

budú riešené štrkovým násypom  a vnútrostavenisková komunikácia bude riešená betónovými panelmi 

600x1200mm.  Ďalej budú s týchto panelov zriadené plošiny pre rozloženia a manipuláciu autožeriavom 

. Vnútrostavenisková komunikácia sa bude napájať na komunikáciu stávajúceho parkoviska a cestu 

slúžiacu na dopravnú obsluhu prevádzky za staveniskom, tá sa napája na ulicu Maříkova .  
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2.2 DOPRAVNÉ TRASY  

 

2.2.1 Trasa 1. –Doprava žeriavu Liebher 202 EC-B 10 Litronic  

Doprava žeriavu z firmy LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. zo sídlom v Popúvkach. 
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Návoz bude prebiehať pomocou ťahača Man TGX 8x4/4 BBS  s návesom teleskopickým návesom  

Goldhofer SPZ-DL 3-39/80         

             Názov Firmy:                        LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.  

             Sídlo firmy :                         Vintrovna 216/17, 66441 Popúvky   

Vzdialenosť :                        16 km  

Doba dopravy:                     cca 18 min 

Vozidlo:   Man TGX 8x4/4 BBS   s návesom Goldhofer SPZ-DL 3-39/80         

Rozmery vozidla 

 s návesom :                           dĺžka: 13 300- 29 800mm šírka: 2550mm výška: 3550.  

Hmotnosť vozidla:  11990 kg 

Ložná plocha valníku:  7330x2480mm 

Nosnosť valníku:    36 t. 

počet náprav/kolies:           5 x 2 ks min. polomer otočenia: 15 m 

 

 

 

Trasa z firmy na stavenisko:  
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Obr.č.:2- Trasa dovozu žeriavu  

  Trasa  :   

       Plánovaná trasa dopravy žeriavu Liebherr na stavenisko začína na sídle LIEBHERR-STAVEBNÍ 

STROJE CZ s.r.o.  Dĺžka trasy bude cca 16 km a potrvá približne 18 minút. Stavebniny sa nachádzajú 

v širšom centre mesta a trasa povedie z väčšej časti  po Európskej ceste E461 ktorá prechádza  mestom 

Brno.  

Posudzované miesta:  

a) Prejazd kruhovým objazdom v obci Veselice.   

            V obci Veselice sa nachádza kruhový objazd s polomerom možného prejazdu 17m.  

Minimálny polomer otáčania vozidla MAN s návesom je 15 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   
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b) Odbočka na ulicu Gromešova.   

            V Brne sa nachádza ostrejšia odbočka na ulicu Gromešova s polomerom možného prejazdu 

40 m.  Minimálny polomer otáčania vozidla MAN s návesom je 15m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Trasa 2. –doprava autožeriavu Liebherr LTM 1100 5,2.   

Doprava autožeriavu z firmy Hanyš jeřábnícké práce s.r.o. zo sídlom v Modřicích. 

              Názov Firmy:                        Hanyš jeřábnícké práce s.r.o. zo sídlom v Modřicích  

              Sídlo firmy :                        U Vlečky, 664 42 Modřice 

 Vzdialenosť :                       21,8 km  

 Doba dopravy:                    cca 22 min 

 Vozidlo:    Liebherr LTM 1100 5,2 

 Rozmery vozidla :                dĺžka: 13750mm šírka: 2850mm výška: 3950.  

 Hmotnosť vozidla:    60 000 kg 
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 Trasa :   

       Plánovaná trasa dopravy žeriavu Liebherr LTM 1100 5,2 na stavenisko začína na sídle Hanyš 

jeřábnícké práce s.r.o. zo sídlom v Modřicích. Dĺžka trasy bude cca 22 km a potrvá približne 22 minút. 

Stavebniny sa nachádzajú v širšom centre mesta a trasa povedie z väčšej časti  po Európskej ceste E461 

ktorá prechádza Brnom. 

 

Dopravný prostriedok:   MAN Liebherr LTM 1100 5,2   , Min. vonkajší polomer otáčania 12,6m. 

Obr.č.:5- Trasa autožeriavu  

 

Obr.č.:5- Autožeriav Liebherr LTM 1100  

 

 



55 

 

Posudzované miesta:  

a) Výjazd z ulice Havlíčkova.   

            Po výjazde zo sídla firmy v Modřicích sa nachádza na ulici havlíčkova  180 0 zatáčka ktorá 

má polomer 14,5 m.  Minimálny polomer otáčania autožeriavu je 12,6 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   

 

 

 

 

b) Odbočka na ulicu Gromešova.   

      V Brne sa nachádza ostrejšia odbočka na ulicu Gromešova s polomerom možného prejazdu 40 

m.  Minimálny polomer otáčania autožeriavu je 12,6 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   
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 2.2.3 Trasa 3. –Odvoz zeminy zo stavby.   

Doprava zeminy bude prebiehať pomocou vozidiel Tatra t 815 8x8 zo stavby Maříkova 2, Brno 

na prekladisko  Thermoservis Roviny 4 Brno Chrlice 

              Názov Firmy:                       Thermoservis s.r.o  

              Sídlo firmy :                         Roviny 4 Brno Chrlice 

Vzdialenosť :                         21,8 km  

Doba dopravy:                       cca 25min 

Vozidlo:      Tatra – t 185 6x6 

Rozmery vozidla :                   dĺžka: 7660 mm šírka: 2850mm výška: 3150.  

Hmotnosť vozidla:      31 000 kg s nákladom  

Polomer zatáčania :             9,5m 

 

 

.   

 

 Trasa :   

       Plánovaná trasa dopravy zeminy bude zo staveniska Maříkova 2 na prekladisko firmy Thermoservis 

s.r.o zo sídlom firmy Roviny 4 Brno Chrlice. Vzdialenosť je 20km a doba jazdy cca 25m. 

 

Dopravný prostriedok:   Tatra – t 185 6x6, Min. vonkajší polomer otáčania 9,5m. 



57 

 

 

 

Posudzované miesta:  

a) Odbočka na ulicu Roviny u sídla firmy.   

            Po výjazde zo sídla firmy Thermoservis s.r.o sa nachádza odbočka z ulice Roviny na cestu 

380 ktorá má polomer 16 m.  Minimálny polomer otáčania Tatry je 9,5 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   

 

 

        

 

b) Výjazd z ulice Průmyslová.   

            Po trase na stavenisko sa nachádza  90 stupnová zákruta na ulicu  Průmyslová s polomerom 

polomer 18 m.  Minimálny polomer otáčania Tatry  je 9,5 m. 
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Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   

 

 

c) Odbočka na ulicu olomoucká.   

            Po trase na stavenisko sa nachádza  90 stupnová zákruta na ulicu  Olomoucká  s polomerom 

polomer 15,5 m.  Minimálny polomer otáčania Tatry  je 9,5 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla. 
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2.2.4 Trasa 4. –doprava čerstvého betonu na stavbu.   

Doprava autodomiešavačom z betonárky TBG Betonmix a.s. Královo pole. 

              Názov Firmy:                      TBG Betonmix a.s. Královo pole   

              Sídlo firmy :                        Křižíkova 2964, 612 00 Brno-Královo Pole 

Vzdialenosť :                        5 km  

Doba dopravy:                     cca 8 min 

Vozidlo:     Schwing  AM 9 

Rozmery vozidla :                 dĺžka: 7 000 mm šírka: 2 500 mm výška: 3900.  

Hmotnosť vozidla:     20 000 kg 

 Trasa :   

       Plánovaná trasa dopravy čerstvého betónu  na stavenisko začína na sídle TBG Betonmix a.s. 

v Královem poly.  Dĺžka trasy bude cca 5 km a potrvá približne 7 minút. Betonárka sa nachádzajú 

v širšom centre mesta a trasa povedie z väčšej časti  po Európskej ceste E461 ktorá prechádza Brnom. 

Dopravný prostriedok:   Schwing  AM 9, Min. vonkajší polomer otáčania 9,5 m. 
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Posudzované miesta:  

a) Odbočka na ulicu Křížíkova.   

            Po trase na stavenisko sa nachádza  90 stupnová zákruta na ulicu  Křížikova  s polomerom 

polomer 14,5 m.  Minimálny polomer otáčania autodomiešavača   je 9,5 m. 

Výška podjazdu je cca 5m  výška autočerpadla je 3.9m, výška prejazdu je dostacujúca. 

 

  

2.2.5 Trasa 5. –doprava autočerpadla na stavbu.   

Doprava autočerpadla je z firmy TBG betonpumpy morava s.r.o. táto firma patrí pod TBG 

betonmix a.s. a má sídlo oproti betonárni čiže doprava bude totožná s dopravou čerstvého 

betónu.   

              Názov Firmy:                      TBG betonpumpy morava s.r.o    

              Sídlo firmy :                        Křižíkova 2964, 612 00 Brno-Královo Pole 

Vzdialenosť :                        5 km  

Doba dopravy:                     cca 8 min 

Vozidlo:     SCHWING S 34 X    

Rozmery vozidla :                 dĺžka: 10810 mm šírka: 2 500 mm výška: 3850.  

Hmotnosť vozidla:     26 000 kg 
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Dopravný prostriedok:   SCHWING S 34 X  Min. vonkajší polomer otáčania 9,5 m. 

 

Dopravný prostriedok:   Schwing  AM 9, Min. vonkajší polomer otáčania 9,5 m.  

Trasa :   

       Plánovaná trasa dopravy čerstvého betónu  na stavenisko začína na sídle TBG Betonmix a.s. 

v Královem poly.  Dĺžka trasy bude cca 5 km a potrvá približne 7 minút. Betonárka sa nachádzajú 

v širšom centre mesta a trasa povedie z väčšej časti  po Európskej ceste E461 ktorá prechádza Brnom. 
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Posudzované miesta:  

a) Odbočka na ulicu Křížíkova.   

            Po trase na stavenisko sa nachádza  90 stupnová zákruta na ulicu  Křížikova  s polomerom 

polomer 14,5 m.  Minimálny polomer otáčania autočerpadla  je 9,5 m. 

Výška podjazdu je cca 5m  výška autočerpadla je 3.9m, výška prejazdu je dostacujúca. 

        

 

2.2.5 Trasa 5. –Doprava vrtnej zostavy  Bauer BG 15H 

Doprava vrtnej zostavy buďe z firmy PILOT SERVISE s.r.o. zo sídlom Jundrovská 1303/43, 

6400 Brno, Komín  

    

¨    Návoz bude prebiehať pomocou ťahača Man TGX 8x4/4 BBS  s návesom STZ-L4-45/80A     

F1  3-39/80 z firmy PILOT SERVISE s.r.o. 
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             Názov Firmy:                        PILOT SERVISE s.r.o. 

             Sídlo firmy :                         Jundrovská 1303/43, 6400 Brno, Komín  

Vzdialenosť :                        8,5 km  

Doba dopravy:                     cca 18 min 

Vozidlo:    Man TGX 8x4/4 BBS   s návesom STZ-L4-45/80A     F1  3-39/80 

Rozmery vozidla 

 s návesom a nákladom :     dĺžka: 25 800mm šírka: 3000mm výška: 4 325.  

Hmotnosť vozidla:   11990 kg 

Hmotnosť s nákladom:   62 000 kg 

Ložná plocha valníku:  7330x2480mm 

Nosnosť valníku:    80 t. 

počet náprav/kolies:           5 x 2 ks min. polomer otočenia: 15 m 

 

 

Trasa z firmy na stavenisko:  

 

 



64 

 

  

 Trasa  :   

       Plánovaná trasa dopravy vrtnej súpravy  na stavenisko začína na sídle firmy PILOT SERVISE s.r.o.  

Dĺžka trasy bude cca 8,5 km a potrvá približne 15 minút. Firma  sa nachádza v časti Brna Komín  a trasa 

povedie z väčšej časti  po Európskej ceste E461 ktorá prechádza  mestom a cestov 640. po ceste sa 

nachádzajú podjazdy a zákruty ktoré budú bodom záujmu posudzovania.   

Posudzované miesta:  

a) Výjazd z firmy PILOT SERVISE s.r.o 

            Odbočka na ulicu Podveská, polomer zákruty je 15,5m a vozidla MAN s návesom má 

polomer  15 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   

 

 

    

 

b) Zákruta na ulici Veslařská  

            Zákrta na ulici Veslařská,  polomer zákruty je 21m a vozidla MAN s návesom má polomer  

15 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   
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c) Zákruta na ulici Gromešova  

            Zákrta na ulicu Gromešova,  polomer zákruty je 25m a vozidla MAN s návesom má polomer  

15 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   

 

 

d) Podjazd na ulici Žabovřeská  

            Výška podjazdu na ulici Žabovřeská je 4,8m a vozidla MAN s nákladom má výšku 4,4m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam súpravy.   
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2.2.6 Trasa 6. –Doprava prefa prvkov z Prefa Brno so sídlom v Kuřimi.   

Doprava prefabrikovaných prvkou skeletu bude prebiehať z Prefa Brno a.s., Blanenská 1190, 

664 34 Kuřim. 

Návoz bude prebiehať pomocou ťahača Man TGX 8x4/4 BBS  s návesom teleskopickým 

návesom  Goldhofer SPZ-DL 3-39/80         

             Názov Firmy:                        Prefa Brno a.s.  

 Sídlo firmy :                         Blanenská 1190, 664 34 Kuřim. 

Vzdialenosť :                         8 km  

Doba dopravy:                     cca 10 min 

Vozidlo:   Man TGX 8x4/4 BBS   s návesom Goldhofer SPZ-DL 3-39/80         

Rozmery vozidla 

 s návesom :                           dĺžka: 13 300- 29 800mm šírka: 2550mm výška: 3550.  

Hmotnosť vozidla:  11990 kg 

Ložná plocha valníku:  7330x2480mm 

Nosnosť valníku:    36 t. 

počet náprav/kolies:           5 x 2 ks min. polomer otočenia: 15 m 
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Trasa z firmy na stavenisko:  

 

 

  Trasa  :   

       Plánovaná trasa dopravy prefabrikovaných prvkov  na stavenisko začína na sídle Prefa Brno a.s.  

Dĺžka trasy bude cca 8 km a potrvá približne 10 minút.  Trasa povedie z väčšej časti  po Európskej ceste 

E461.  

Posudzované miesta:  

a) Odbočka na ulicu Blanenská.   

            Odbočka na ulicu blanenská s polomerom 16m.  Minimálny polomer otáčania vozidla MAN 

s návesom je 15 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   
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b) Odbočka z ulicu Blanenská na cestu E461   

            Odbočka na ulicu blanenská s polomerom 24m.  Minimálny polomer otáčania vozidla MAN 

s návesom je 15 m. 

Miesto vyhovuje  dopravným požiadvakam vozidla.   

  

 

2.3 Nadrozmerná doprava. 

 

  Pre vrtnú súpravu a niektoré dielce prefabrikovaného skeletu bude potrebné zabezpečiť nadrozmernú 

dopravu vzhľadom na ich rozmery alebo hmotnosť. Pre povolenie tejto dopravy je potrebné požiadať o 

povolenie na dopravnom správnom úrade príslušného kraja so žiadosťou o zvláštne užívanie 

komunikácie podľa vyhlášky č. 104/1997 Sb. Nadrozmerná doprava bude prebiehať v čase 

najmenšieho dopravného zaťaženia to znamená v nočných prípadne večerných alebo skorých ranných 

hodinách.  

 

 O udelenie súhlasu k zvláštnemu užívaniu komunikácie je nižšie uvedený vzor žiadosti. Šablóna 

žiadosti bola stiahnutá zo stránky Ministerstva dopravy ČR. 
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MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): 

nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 

 V zastoupení: 

Datum: ....................................... 

 

č. j.: ............................................. 

(vyplní žadatel) 

Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 

          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry 

nebo hmotnost přesahují míry stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a 

spojitelnosti vozidel. 

 

Údaje o předmětu přepravy 

Náklad (druh, hmotnost): .............  ..........................................................................  .........  t 

Podvozek (typ, RZ, hmotnost):  ......   ........................................  .........  t 

Tahač (typ, RZ, hmotnost): ...........    ........................................  .........  t 

Souprava – celková délka: ..............    ...................  m včetně postrku: ....  ...........  ......... m 

max. šířka: ...................  ...................  m 

max. výška: ..................  ...................  m 

celková hmotnost: ...........  ...................  t včetně postrku:......  ...........  .........  t 

zatížení jedn. náprav: ...  ....................................................................................  t 

rozvor náprav: ...........  .................................................................................... m 

počet náprav/kol: ........  .......................  ks min. poloměr otáčení: ..........  ........  m 

 

Požadovaný termín přepravy:    od ............................................   do ............................................ 

Přeprava  z: .................................................................................... okres ....................................................... 

  

                 do: ...................................................................................  okres ....................................................... 

Návrh přepravní trasy: 

(vyplní žadatel) 
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Poznámka:  

• Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, pokud 

žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného 

způsobu přepravy, a že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek (ověřené statickým posouzením) umožní 

realizaci přepravy.  

• U vozidla (soupravy) nad 60 t k žádosti přiložte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech 

rozměrů a umístění nákladu (formát A4). 

Doklady potřebné k vydání povolení 

• Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku vč. zplnomocnění (v případě, že žadatel není současně 

statutárním orgánem žadatele). 

• Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz 

silničního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního vozidla 

nebo silničního vozidla). 

 

 

vyřizuje: ................................................... 

 

telefon: .....................................................                                              ........................................................... 

                                                                                                                          razítko a podpis žadatele 

e-mail: ..................................................... 
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3. ČASOVÝ A FINANČNÝ PLÁN -OBJEKTOVÝ  

   Súčasťou diplomovej práce je aj  spracovanie objektového časového a finančného plánu stavby pre 

Športové centrum Brno. Plán obsahuje sedem inžinierskych objektov a hlavný stavebný objekt ktorý je 

rozdelený do 4 podskupín.   

   

   Finančný plán stavby je stanovený na základe technicko-hospodárskych ukazovateľov (THU) a 

časový na základe produktivity pracovníkov pre dané práce. Pre časový plán bola zvolená najmenšia 

časová jednotka – polka mesiaca. V rámci tejto kapitoly bol vyhotovený i celkový časovo-finančný 

objektový plán. Tieto plány sú súčasťou prílohy v podobe:  

Príloha č. 3.1 – Rozpočet stavby podľa THU  

Príloha č. 3.2 – Časovo-finančný objektový plán  

Rozpočet podľa THU bol vypracovaný v programe BUILDpower S a časovo-finančný plán bol 

spracovaný v programe Microsoft Office Excel. 
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1. Všeobecné informácie  
 

1.1.Obecné informácie o stavbe: 

  

Názov stavby:    Centrum športovaných aktivít 

  

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:    Budova pre športovú aktivitu  

Miesto stavby:  

  
 

Brno - Řečkovice 
 

Názov stavby:    Centrum športovaných aktivít 

Charakter stavby:   Novostavba 

  

1.2 Charakteristika staveniska  

 

  Lokalita staveniska je v širšom centre Brna v časti Řečkovice. Stavenisko sa nachádza na okraji oblasti 

so zástavbami rodinných domov a bytových domov. Na Sever od staveniska a v tesnej blízkosti sa 

nachádzajú priemyslové haly a objekty pre administratívy výroby.  

  Parcela má plochu o celkovej výmere 2001m2. Parcela sa nachádza v zastavanom území v širšom 

centre časti mesta Brno. V súčasnej dobe je pozemok nezastavaný s trávnatým porastom. Pred zahájením 

stavebných prác bude na stavenisku zriadené zariadenie staveniska slúžiace na ochranu pracovníkov 

pred nepriaznivým počasím a pre skladovanie materiálu. Pred zahájením stavebných prác bude 

prevedená skrývka ornice v miestach pod plánovanou stavbou a predpokladaných násypov v hrúbke 200 

mm. 

      

  Pozemok staveniska je rovinatý . Približná výšková úroveň okolitého terénu je 249,700 mnm Pri 

hydrogeologickom prieskume boli zistené vrstvy podložia a  z hladina podzemnej vody v úrovni 

7,5 m pod úrovňou terénu (242,200m.n.m.)       

  Prípojky vybudované  už pred začatím stavebných prác. Pre dažďovú a splaškovú kanalizáciu 

bude vybudovaná revízna šachta, z ktorej povedie prípojka do delenej kanalizácie. 

 

Delenie objektu :  

SO.01: Hlavní objekt:  

   Novostavba objektu Centra športových aktivít 

 

Inžinierske objekty:                            

 SO.02: Komunikácia a spevnené plochy, delenie:  

 

 SO.02.1: Komunikácia a spevnené plochy – verejný chodník 
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 SO.02.2:  Komunikácia a spevnené plochy – ostatné komunikácie 

 SO.03 : Kanalizácia dažďová 

 SO.04 :  Kanalizácia splašková 

 SO.05 :  Vodovod pitný 

 SO.06  : Plynovod – vypustený z projektu  

 SO.08  : Prípojka SLP 

 SO.09   : Vonkajšie osvetlenie 

 SO.10   : Trafostanica 

 

 

 

1.3 Objekty zariadenia staveniska : 

 

  Po zhutnení násypu pod spevnené plochy z a  pred začatím prác budú na stavenisku zriadené 

potrebné priestory na prevádzkové účely. Jedná sa o kanceláriu (bunka pre stavbyvedúceho 

prípadne majstra), ďalej sú to sklady a skládky pre stavebný materiál, spevnené plochy, mobilné 

oplotenie staveniska, staveniskové komunikácie a jednotlivé staveniskové rozvody (voda, 

elektrina). Na sociálne účely tu budú umiestnené hygienické bunky. Ide o sprchy s oddeleným 

WC a šatne. Jednotlivé rozmiestnenie a materiálové varianty objektov zariadenia staveniska je 

znázornené na výkrese - ZARIADENIE STAVENISKA.   

  Zázemie pre pracovníkov a ostatný personál bude vybudované z mobilných kontajnerov. 

Kontajnery budú umiestnené na určené miesto, na pripravený podklad zo štrkové drviny frakcie 

16/32 v hrúbke 200mm. Všetky bunky budú napojené na elektrickú sieť potrebnú k prevádzkovým 

účely. Bunky sociálnym a hygienickým zázemím budú pripojené ešte na prípojku vody a 

kanalizácie. 

 

1.3.1 Kontajnery navrhnuté od firmy TOI- TOI: 

 

Konštrukcia kontajnera (obytné, hygienické)  

Rozmery: 2438 x 6058 x 2800 

Konštrukcia : oceľová zváraná pevná konštrukcia s kombináciou vhodne navrhnutej tepelnej izolácie 

vnútorných priečok a podláh od firmy toi toi .  Vybavenie bunky el. zásuvkami 16A ,el. Ohrievačom 

a neónovou žiarivkou . 

 

  Kontajner na stavebný odpad  

  

Na stavenisku bude umiestnený kontajner pre zmesné materiály, pre obalové materiály  a pre suť. 

Taktiež bude na stavenisku kontajner pre železo, drevo. Tieto kontajnery budú priebežne 

vyvážané na určenú skládku podľa druhu odpadu a musia byť riadne označené štítkom s popisom 

a číslom odpadu.  

- Max. nosnosť:  6t  

- Objem:    4 m3  

- Rozmery:                dĺžka 3,4 m  

Šírka 2,1 m  

                                                   Výška 0,65 m  
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 Plastové kontajnery  

  

Plastové kontajnery poskytnú Technické služby mesta Brna, aby mohol byť riadne separovaný odpad 

na stavenisku. Samostatný kontajner je pre papier, plasty a komunálny odpad. Technické služby mesta 

Brna budú tieto kontajnery vyvážať podľa rozpisu vývozu v stanovené dni.   

- Rozmery:   1465x1370x1070 mm  

- Nosnosť:   420 kg  

  
 

Konštrukcie skladovacieho kontajnera  

 

Rozmery: 2438 x 6058 x 2800 

Konštrukcia : Oceľová konštrukcia skladovacieho kontajneru s pevnými stenami a uzamykateľnými, 

veľkými vrátami pre bezpečné skladovanie rozličného materiálu a náradia.   
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2.1 Provozné objekty  

 

2.1.1Kancelárie 

 

Na stavenisku bude umiestnená jedna bunka pre stavbyvedúceho (prípadne pre majstra). Bunka 

bude umiestnená na  severovýchodnej strane plánovaného staveniska. Navrhnuté bunky sú typu 

TOI TOI o Rozmery tejto modulové rady sú 2438 x 6058 x 2800mm, vnútorná výška 2650 mm. 

Bunka bude na stavenisko dopravená pomocou nákladného automobilu s hydraulickou ruku ktoré 

zaistí firma TOI TOI, ktorá  ju osadí na požadovanú vodorovnú plochu na drevené hranoly v 

tolerancii ± 10 mm. Po osadení bude bunka zapojená do siete. 

 

 
 

parametre   

Vonkajšie rozmery:  6055 × 2435 × 2591 mm  

Vnútorná výška:   2300 mm  

vybavenie:   vchodové dvere, jednokrídlové - 875 × 2000 mm    

   ISO okno 900 × 1200 mm s roletou  

Elektroinštalácia:  1 ks dvojzářivka s krytom a dvoma trubicami 2 × 36 W    

   2 ks zásuvka, 1 ks zásuvka pre kúrenie, 1 ks vypínač svetla    

kúrenie:    individuálne cez elektrické vykurovanie    

 

2.1.2 Oplotenie  

 

   Okolo staveniska bude zabezpečené mobilné oplotenie od firmy PlotySkala.s.r.o Oplotenie je 

zložené z troch častí. Jedná sa o plotové dielce, nosné pätky a upevňovacie svorky. Rozmery 

plotového dielca sú 2,5 m na dĺžku a 2,0 m na výšku. Dielec bude opatrený závesnou tieniacou 

tkaninou Tempoline. Rozmiestnenie so závesnými hákmi otvorov a rozmery tkaniny odpovedajú 

veľkosti jednotlivých plotových dielcov mobilného oplotenia systému Tempoline. Rám je tvorený 

horizontálnym oválnym profilom a vertikálnom kruhovým profilom, aby bolo zaistené ľahké 

vsadenie plotového dielca do otvorov nosnej pätky. V miestach, kde je potreba vytvoriť vjazd, sa 

nezaloží nosné pätky a vynechá sa pevnostné spona. Krajná spony sa iba mierne dotiahnu. Vzniká 

tak prakticky 5 m široká brána, ktorej krídla sa otáčajú v otvore nosnej pätky a medzi 

uchycovacími časťami pevnostnej spony ako v pántoch. V prípade potreby možno dočasne 
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vytvoriť bránu v akomkoľvek mieste oplotenia. U vjazdu bude z bezpečnostných dôvodov 

umiestnená ceduľa s upozornením zákazu vstupu. 

 

Parametre plotového dielca:    Parametre betónové pätky  

Dĺžka:    2 500 mm    Dĺžka:   600 mm  

výška:    2 000 mm    Šírka:   200 mm  

hmotnosť:   17 kg     výška:   140 mm  

Rozstup ok:   50 × 50 mm    hmotnosť:  27 kg  

Vertikálne rúrka:  Ø 42 mm      

Horizontálne rúrka:   Ø 25 mm      

2.1.3 Stavenisková  komunikácia  

 

   Vjazd je navrhnutý z vedľajšej komunikácie na ktorú sa odbáča z ulice Maříkova   a bude 

napojený na vyhotovenú staveniskovú komunikáciu, ktorého podklad je tvorený huneným  štrkom 

frakcie 16/32 v hrúbke 200 mm a na ňom uložené ŽB panely. Komunikácia je na juhozápadnej 

časti pozemku , kde bude slúžiť pre dopravenie strojov pre zemné práce ďalej pre dopravu 

pilotovacej zostavy na zakladanie a dovezenie žeriavu na stavbu prístup žeriavu a ďalej bude 

slúžiť pre dopravu ŽB skeletu, autodomiešavača, autočerpadla a nákladného automobilu so 

stavebným materiálom dovážaného na skládky. Ďalej bude realizovaná odstavná  plocha na 

juhovýchodnej časti staveniska ktorá bude slúžiť na rozloženie autožeriavu pre uloženie 

vzdialených prvkov skeletovej konštrukcie.  Po dokončení stavebných prác budú rozložené panely 

komunikácie a odvezené, podsyp ktorý bol realizovaný pre vrchnú vrstvu skladby pre spevnené 

plochy.     Viac výkres  - ZARIADENIE STAVENISKA. 

 

2.1.4 Skládky  

 

  Na stavenisku budú zriadené priestory na skladovanie materiálu, jedná sa najme o skladovanie 

prefabrikovaných prvkov montovaného skeletu a jednotlivích častí objektu. Bude riešená skládka 

pre jednotlivé prvky skeletu.  

   Skládka pre hrubú spodnú stavbu:  

 Po realizácii násypov a privezenia bunky pre THP pracovníkov bude realizovaná pilotáž. Pre 

stroje ktoré budú realizovať násypy budú mat zrealizované rampy pre pohyb strojov. Tieto rampy 

bude využívať aj pilotážny stroj.   Priestor bude riešený pre dočasné skladovanie zeminy z vrtov 

ktorá bude následne odvážaná na skládku. Ďalej bude  priestor využitý na skladovanie výpažníc 

a strojov použitých pre túto etapu. Počas realizácie základov bude skládka využitá pre uloženie 

základových prahov, stropné panely spiroll a výstuž pre monolitický strop.  

  Dielce sa skladujú na rovnej a spevnenej ploche. Tyčové prvky úzkeho prierezu (pomer 

výška/šírka je väčší než 4:1), v konkrétnom prípade ide o základové prahy  je nutné skladovať tak, 

aby bola zaistená dostatočná stabilita, tj. v stojanoch alebo pri dielcoch s úložnými plochami nad 

úrovňou svojho ťažiska, uložením koncov na vyvýšené stabilné podpory. 

   

 Skládka pre hrubú  vrchnú  stavbu:  

 Počas tejto etapy bude nutné upraviť počet skladovacích jednotiek ktoré budú navrhnuté pre 

maximálny počet pracovníkov 15.  

  Skládky na stavenisku budú realizované pre jednotlivé prvky nosnej konštrukcie. Počas stavby 

hlavnej nosnej konštrukcie budú priestory využité na skladovanie Stĺpov prievlakov a panelov 
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spiroll. Tyčové prvky úzkeho prierezu (pomer výška/šírka je väčší než 4:1), v konkrétnom prípade 

ide o základové prahy  je nutné skladovať tak, aby bola zaistená dostatočná stabilita, tj. v stojanoch 

alebo pri dielcoch s úložnými plochami nad úrovňou svojho ťažiska, uložením koncov na 

vyvýšené stabilné podpory. 

  Ďalej budú využité na skladovanie  muriva a murovacích hmôt. Tieto materiáli budú skladované 

na paletách a  budú ochránené pred klimatickými vplyvmi pomocou plachiet.  

  A pri realizácii montovaného obvodového plášťa bude priestor využitý na skladovanie panelov 

PIR. Panely PIR sa budú skladovať v balíkoch ktoré budú dovážané na stavbu kamiónom, tieto 

balíky budú skladované 250 mm nad zemou a v max množstvách 2 kusov balíkov na sebe.  Na 

premiestňovanie balíkov s pomocou žeriavu  bude nutné použiť traverzu a textilné viazacie 

popruhy.   

   Skladovanie kari sietí pre vyśtuž podláh  bude skladovaná na drevených hranoloch, aby nebola 

v kontakte so zemou  a zabránilo sa prípadnému kontaktu výstuže s vodou.    

  

     Skládka pre dokončovacie práce:  

  Palety s maltovými zmesami, keramické obklady budú skladované vonku na paletách  a zakryté,  

postupne budú navážané do objektu pomocou výťahu.  

 

 

2.1.5 Staveniskové rozvody  

 

 Pre zariadenia staveniska budú vybudované rozvody elektrickej energie, kanalizácie a vody.  

Elektrická prípojka  

Elektrická energia bude na stavenisku vedená káblom z trafostanice ktorá bude realizovaná pred 

začatím stavby a z nej bude vedená prípojka k hlavnému staveniskovému rozvádzaču 

s elektromerom. Od hlavného rozvádzaču bude napojená bunka ďalej budú napojené na hlavný 

rozvádzač pridružené rozvádzače ktorých počet sa bude hýbať podľa realizovanej etapy. 

K stacionárnemu žeriavu bude prívod z pridruženého zovádzača ktorý bude vybavený 

samostatným ističom pre žeriav.   Všetky rozvody musia byť uzemnené uzemňovacím pásikom.  

Vodovodná prípojka  

Voda pre zariadenie staveniska bude zabezpečená napojením vodovodného potrubia pod zemou 

na novo vybudovanú prípojku vody pre budovu občianskej vybavenosti. Na túto novo vybudovanú 

prípojku bude umiestnená vodomerná súprava. Taktiež bude vybudované nápojné  Prípojka bude 

z plastového potrubia DN 25 mm. Využitie vody bude ako pre prevádzkové, tak aj na hygienické 

účely.  

Kanalizačná prípojka  

Pre odvod odpadových vôd z hygienických buniek je navrhnutá kanalizácie napojením na novo 

vybudovanú splaškovú  kanalizačnú prípojku z PVC potrubia DN 150 mm so spádom min. 2%.  

Plocha pre čistenie vozidiel je vyspádovaná do staveniskovej vpusti ktorá bude viesť do nádrže 

ORL (odličovač ropných látok) ktorá bude slúžiť dočasne iba počas priebehu stavby. Po 

dokončení stavby a pred uložením finálnej skladby spevnených plôch bude  odstránený 

a prípojky zaslepené a zasypané.    
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2.1.6 Protihluková stena Akustic-L 

  Pri realizovaní pilót bude na rohu stavebnej jamy vybudovaná dočasná protihluková stena ktorá bude 

brániť šíreniu hluku do obývanej oblasti aby šírenie hluku vyhovovalo hygienickým požiadavkám. 

Výška steny 2m , Dĺžka 10m v tvare L a hrúbka 100mm. Poloha v rámci staveniska je spracovaná 

v prílohe P4.1- Zariadenie staveniska pre pilóty.  

   

 

2.2 Sociálne objekty  

 

2.2.1Hygienické zázemie - WC, sprchy  

 

  Na stavenisku budú umiestnená bunka pre sociálne zázemie personálu. Jedná sa o sanitárnu 

bunku obsahujúcu WC a sprchy typ TOI TOI kombinovaná bunka. Rozmery  bunky sú 6055 × 

2435 × 2800 mm, vnútorná výška 2650 mm. Manipulácia bude rovnaká ako u ostatných buniek. 

Po osadení sa bunka pripojí k elektrickej sieti, vodovodnej a kanalizačnej prípojke. 
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parametre   

Vonkajšie rozmery:  6055 × 2435 × 2800mm  

Vnútorná výška:   2650mm  

vybavenie:   vchodové dvere, jednokrídlové - 875 × 2000 mm    

   vnútorné dvere, jednokrídlové - 875 × 2000 mm, 625 × 2000 mm  

   2 × ISO okno 600 × 600 mm       

   5 × umývadlo, 2 × WC, 2 × pisoár, 2 × sprcha, bojler, zrkadlá, poličky, držiaky  

   toaletného papiera, háčiky uterákov  

Elektroinštalácia:  štandardné  

kúrenie:    priamovýhrevný panel 2 kW  

 

2.2.2 Šatna  

 

 Ako šatne bude pracovníkom slúžiť kancelárska bunka TOI TOI . Rozmery tejto modulové rady 

sú 2438 x 6058 x 2800mm, vnútorná výška 2650 mm. Bunka bude na stavenisko dopravená 

pomocou nákladného automobilu s hydraulickou ruku ktoré zaistí firma TOI TOI, ktorá  ju osadí 

na požadovanú vodorovnú plochu na drevené hranoly v tolerancii ± 10 mm. Po osadení bude 

bunka zapojená do siete. 
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parametre  
 

Vonkajšie rozmery:  6055 × 2435 × 2591 mm  

Vnútorná výška:   2300 mm  

vybavenie:   vchodové dvere, jednokrídlové - 875 × 2000 mm    

   ISO okno 900 × 1200 mm s roletou  

Elektroinštalácia:  1ks dvojzářivka s krytom a dvoma trubicami 2 × 36 W    

   2 ks zásuvka, 1 ks zásuvka pre kúrenie, 1 ks vypínač svetla    

kúrenie:    

 

individuálne cez elektrické vykurovanie (Za príplatok)  

3.1 Návrh mobilných buniek  

 

V časovom harmonograme  je navrhnutý možný  počet  15 ľudi   kde pre jedného pracovníka sa 

uvažuje 1,75m2. V prípade že by mala táto situácia nastať bude sa musieť tento problém riešiť 

mobilnými bunkami OB6 

Potrebná plocha šatní:  

 15 x 1,75 = 26,25 m2 - 2. obytné bunky OB6 (celková plocha = 28 m2)  

 

4.1 Zdroje pre stavbu  

 

4.1.1  Elektrická energie pre staveniskovú prevádzku  

 

stavebný stroj   Príkon (kW)  

Žeriav Liebher 202-EC-B   65 

Elektrický výtah geda 500  5,5  

Elektrická píla Dewalt DWE3973  1,35  

Ohýbačka oceľových prútov Hitachi   0,51  

Ponorný vibrátor ENAR M 6AFP 16m   2,0  

Zvárací invertor Pegas 162 E PFC   4,8  

Bojler a priamotop v sanitárnej kombinačnej bunke TOI TOI   4  

 Celkový príkon P1  93,16  

 

 

 staveniskové bunky   Príkon (kW)  

kancelária stavbyvedúceho    0,144  

Šatňa    0,144 

WC, umyváreň    0,072  

  Celkový príkon P2  0,36 

Tab. 2 - Príkon pre vnútorné osvetlenie 

  P3- vonkajšie osvetlenie staveniska nebude riešené. 
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Nutný príkon elektrickej energie  

 

S = 1,1 x √ (0,5 𝑥𝑃1 + 0,8 𝑥𝑃2 + 1,0 𝑥𝑃3)2 + (0,7 𝑥𝑃1)2 [kW]  

 [kW]  

1,1 – koeficient rezervy pre nepredvídateľné zvýšenie príkonu 0,5 – 

koeficient súčasnosti elektrických motorov  

0,7 – koeficient súčasnosti elektrických motorov  

0,8 – koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia  

 

S = 1,1 x √ (0,5 𝑥92,06 + 0,8 𝑥0,36+ 1,0 𝑥0)2 + (0,7 𝑥93,16)2 [kW]  

 [kW]  

 

S = 88 kW  - minimálny príkon elektrickej energie pre realizáciu vybrané etapy hrubej vrchnej 

stavby  

 

 

 

4.1.2 Potreba vody pre staveniskovú prevádzku  

 

Na nový vodovodný rad sa napojí vodovodná prípojka pre stavbu. Vo vodomernej šachte bude osadený 

vodomer, z ktorého sa môže odčítať spotreba vody v dobe realizácie stavby.  

  

Pre výpočet bol použitý vzorec:  

  

Qn=(A*1,5+B*2,7)/t*3600  

  

Qn – množstvo vody [l/s]  

A – potreba vody pre prevádzkové účely [l]  

B – potreba vody pre hygienické a sociálne účely [l]  

T – čas, po ktorý je voda odoberaná  

1,5 – koeficient nerovnomernosti odberu pre prevádzkové účely  

2,7 – koeficient nerovnomernosti odberu pre hygienické a sociálne účely 

 

 Voda pre prevádzkové účely A    

Potreba vody  Merná 

jednotka  

množstvo  Stredná 
hodnota  

[l]  

Potrebné  

množstvo vody  

[l]  

Potrebné množstvo 

vody na deň [l]  

Ošetrovanie 

betónu  

M3  880  150  132 000  734  

Umývanie  

strojov  

1 vozidlo  9  80  720  720  

Murovanie 

priečok 

M3  107 270  28 890 1 699 

Omietky  M2  2300 25  57 500 3 833 

Celkom A   6 986 
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Voda na hygienické účely    

potreba vody  
merná jednotka  

Množstvo (mj)  Stredná norma  
Potrebné množstvo 

vody (l)  

Umývadlá, WC  1 osoba  10 40  400 

sprchy  1 osoba  10 50  500  

Potreba vody celkom B  900 

 

Spotreba vody je orientačná, nakoľko túto spotrebu môže ovplyvniť počasie. U potreby vody pre 

hygienické a sociálne účely je spotreba taktiež orientačná, nakoľko nevieme dopredu koľko pracovník 

spotrebuje vody za deň. Vo výpočte je to hrubý odhad.  

 

 

 Qn=(A*1,5+B*2,7)/t*3600  

Qn=(6 986*1,5+900*2,7)/8*3600  

Qn = 0,44 l/s  

 

Spotreba vody je 0, 44l / s. Navrhovaná dimenzia vodovodného potrubia je DN 25. 

 

Návrh priemeru potrubia: 25 mm 

Dimenzovanie vodovodného potrubia:  

 
Požiarna voda sa nemusí riešiť lebo je v dosahu do 200m od stavby požiarny hydrant. 

5.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

 

Všetky vykonávané práce na stavbe musí byť v súlade s vládnymi nariadeniami a normami. 

Pracovníci budú s týmito nariadeniami a normami podrobne oboznámení a budú pri práci používať 

osobné ochranné pomôcky. Svojim podpisom potvrdzujú, že boli s týmito podmienkami 

oboznámení. 

Použité zákony a nariadenia vlády.  

 

• Zákon, kterým se mění 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), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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• 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 způsobilostiNařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na 

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

hloubky  

 

• Nařízení vlády č 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 

6.1 Vplyv stavby na životné prostredie  

Počas celej realizácie stavby nedôjde k záberu pozemkov patriacich do poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu. Prevádzanie  stavby neovplyvní horninové prostredie ani nenaruší žiadne ložisko 

nerastných surovín. Ďalej musí byť zamedzené znečistenie pôdy a spodných vôd a ničenia  zelene 

pri vykonávaní stavebných prác a prevádzkou stavebnej mechanizácie. Nevhodné vplývanie 

realizácie na podzemné a povrchové vody sa nepredpokladá. 

 

 

 

6.1.1 Odpady vznikajúce z prevádzky staveniska : 

 

 

číslo odpadu  Názov odpadu  Kategória  spôsob likvidácie  

15 01 01  Papierové a kartónové obaly  O  Recyklácia  

15 01 02  plastové obaly  O  Recyklácia  

16 07 99  Odpady inak neurčené  O  Odvoz na skládku  

17 01 01  betón  O  Odvoz na skládku  

17 01 03  Tašky a keramické výrobky  O  Odvoz na skládku  

17 01 06  
Iné zmesi betónu, tehál, škridiel a  

keramiky obsahujúce nebezpečné látky  
N  Odvoz na skládku  

17 02 01  drevo  O  Recyklácia  

17 02 03  plasty  O  Recyklácia  

17 02 04  
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky 

alebo kontaminované nebezpečnými látkami  
N  Odvoz na skládku  

17 04 05  Železo a oceľ  O  Recyklácia  

20 03 99  Komunálne odpady inak bližšie neurčené  O  Odvoz na skládku  

 

7.1 Literatúra a zdroje  

 

 Použitá literatúra a zdroje sú uvedené v súhrnnom zozname literatúry a zdrojov.  
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5. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÉHO STAVEBNÉHO OBJEKTU SO.01. 

5.1 Časový harmonogram  

 

  Pre riešený stavebný objekt SO.01 Centrum športových aktivít bol v rámci diplomovej práce 

vypracovaný harmonogram v programe CONTEC.   

Prílohy:  

 P5.1 - Bilancia pracovníkov  

 

5.2 Technologický normál   

 

   Technologický normál bol vypracovaný na základe harmonogramu pomocou programu CONTEC. 

 Prílohy:  

P5.2- Technologický normál 

 

 5.3 Bilancia pracovníkov  

 

  Bilancia pracovníkov na stavbe v časovom období v mesiacoch vypracovaný c programe CONTEC. 

P5.3- Bilancia pracovníkov na stavenisku.       
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6. POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRE HRUBÚ STAVBU SO.01  VÝKAZ 

VÝMER A LIMITKY. 

6.1 Položkový  rozpočet a výkaz výmer    

 

  Pre riešený stavebný objekt SO.01 Centrum športových aktivít bol v rámci diplomovej práce 

vypracovaný pložkový rozpočet ktorého súčasťou je aj výkaz výmer. Rozpočet bol riešený v programe 

BUILDpowerS.  

Prílohy:  

 P6.1 – Položkový rozpočet s výkazom výmer. 

 

6.2 Limitky zdrojov   

 

   Pre riešený stavebný objekt SO.01 Centrum športových aktivít bol v rámci diplomovej práce 

vypracované limitky zdrojov. Limitky zdrojov sú vypracované pomocou programu BUILDpowerS. 

 Prílohy:  

P6.2 až P6.4- Limitky zdrojov. 
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7. TP Spodná hrubá stavba.  

7.1 Základné identifikačné údaje  

 7.1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:    Centrum športovaných aktivít 

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:    Budova pre športovú aktivitu  

Miesto stavby:    

 

Brno - Řečkovice 

 

Kraj:     Jihomoravský  

Celková plocha pozemku:  2 001 m2 

Zastavená plocha:   919,6 m2  

Obostavaný priestor:   Cca 13 469 m3 

Predpokladaná cena :   76 000 000 Kč 

 

 Začiatok výstavby:   2/2020        

  Koniec výstavby:   11/2020  

 

 7.1.2 Základní popis stavby a pozemku  

Jedná sa o novostavbu športového areálu v zastavanom území mesta Brna. Architektonický výraz objektu 

spočíva jednak z funkčnosti objektu a tiež z lokality, do ktorej je zasadený, tá je z veľkej časti tvorená 

objektmi výrobných hál. Objekt tvorí trojpodlažná montovaná hala exteriérovo opláštená profilovanými 

trapézovými plechmi sendvičových panelov PIR ladených do šedej farby s výraznými architektonickými 

prvkami. Tvarové  riešenie stavby je pravouhlé, jednotvárnosť  je výrazne narušená zmenou tvaru objektu na 

dvoch pohľadových stranách, toto dopĺňajú dekoratívne fasádne prvky z hliníkových panelov. 
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Z hľadiska funkčného riešenia sa jedná o objekt s jedným využitím na  voľnočasové športové aktivity 

občanov. Objekt obsahuje všetky potrebné priestory pre prevádzku tohto druhu  stavby. 

Dispozičné riešenie nadväzuje na funkčnosť objektu a na požiadavky investora, ale tiež odráža potreby 

budúcich klientov aj vplyv dnešných potrieb na riešenie objektov s týmto využitím. Pri vstupe do 

športového centra sa nachádza recepcia s informáciami pre návštevníkov, na recepcii nadväzuje priestor 

športového baru, ktorý je opticky oddelený zeleňou od hlavného komunikačného priestoru pred vstupom. 

Tento bar slúži pre stretávanie športovcov, klientov, návštevníkov centra, pre oddych po ukončení cvičenia 

a podobne. Hygienické zázemie je vlastné oddelené od šatní. Tu sa tiež nachádza zázemie obsluhujúceho 

personálu. V podlaží 1NP na recepcii nadväzujú priestory šatní, riešené oddelene podľa pohlavia. Šatne 

majú vstup z komunikačného priestoru. Zo šatne je potom prístup do hygienických priestorov (wc, 

umyvárne, sprchy) a do priestoru telocvične. V podlažiach 2NP a 3NP je veľkoplošný priestor na cvičenie a 

samostatné hygienické zázemie. Vertikálne komunikáciu zabezpečujú dva schodišťové priestory a jeden 

výťah. Strecha je pochôdzna  zo zeleňou a sedením pre relaxáciu. 

 

Celková zastavaná plocha je 919,6 m2, celková plocha pozemku je 2001 m2 a obostavaný priestor je 13 500 

m3. Pozemok sa nachádza v mestskej časti Řečkovice v zastavenej oblasti výrobných hál. Zaťaženie do 

zeminy je prenášané plávajúcimi ŽB pilótami . Základy sú tvorené prefrikovanými hlavicami a tužidlami. 

Vrchná stavba je tvorená prefabrikovaným ŽB skeletom. 

 

 

 Návrh novostavby vychádza z požiadavku na vybudovaní športovaného objektu  pro širokú verejnosť. 

Stavba samotná slúži ako ukážka architektúry v duchu udržateľného rozvoje. Cieľom bolo vytvoriť 

modelový objekt zapadajúci svojou architektúrou do danej oblasti. Pozemok sa nachádza v mestskej časti 

Řečkovice v zastavenej oblasti výrobných hál. 

 

 Budova má štvorcoví pôdorys. Vchod a bar je orientovaný na juhozápad, takže vstupné priestory sú 

dostatočne presvetlené počas celého dňa. Naopak športové priestory sú orientované  na severovýchod a 

osvetlenie je väčšinu času riešené umelo. Úlohou  bolo stavbu navrhnúť s ohľadom na svetové strany aby sa 

návštevníci cítili príjemne.  

  

 Objekt je koncipovaný ako trojpodlažní železobetónový prefabrikovaný skelet s obojsmerným stužením. 

Založený je na prefabrikovaných hlavách ktoré sú uložené na ŽB monolitických  plávacích palotách.  

   

 Objekt tvorí trojpodlažná montovaná hala exteriérovo opláštená profilovanými trapézovým plechom 

sendvičových panelov PIR ladných do šedej bravy s výraznými architektonickými prvky
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 Úloha tohto  technologického predpisu je postup vytvorenia  hlbinných základov objektu. Jedná o vŕtanie a 

samotné zriadenie pilot. Jedná sa o vrty pilót o Ø 600 a 900mm v dĺžke  od 5,5 do 15 m realizované vŕtaním 

a s použitím výpažníc. Na pilóty bude  použitý betón C25/30  XC2 XA1, vystužený armokošmi. Ďalej rieši 

uloženie základových prefabrikovaných hlavíc ktoré budú uložené na pilotách a tvoria kalich pre uloženie 

stĺpov. Prefabrikované základové hlavice slúžia aj ako podklad pre uloženie základových pasov 

a prievlakov pod 1 NP.  Predpis sa tiež  zaoberá  uložením týchto základových pasov, prievlakov a taktiež 

pokládkou  žb. Paty  ktorá zaisťuje  stabilitu  základových pasov. 

 

 7.1.3 Údaje o technologickom predpise. 

  Náplň technologického predpisu je realizácia etapy spodnej hrubej stavby.  Etapa spodnej hrubej stavby sa 

skladá  z vŕtania piót o priemere  600 a 900mm, betonáži pilot, betonáži podkladných vrstiev z prostého 

betónu c16/20, betonáži monolitických hlavíc pre uloženie základových prahov,  uloženie prefabrikovanej 

konštrukcie spodnej stavby a betonáž monolitickej podkladnej dosky hr 250mm.  

7.2. Pripravenosť a prevzatie staveniska  

7.2.1 Prevzatie pracoviska 

 

K prevzatiu pracoviska prišlo medzi stavebníkom a zhotoviteľom v zmluvne dohodnutom 

termíne . O prevzatí pracoviska bol zhotovený odovzdávací protokol a zápis do stavebného denníku. 

Medzi firmou  ktorá bude realizovať pilóty a firma ktorá zabezpečovala etapu  Zemné práce dochádza 

taktiež k predaniu staveniska medzi generálnym dodávateľom stavby a subdodávateľom ktorý zaisťuje 

pilotovanie. Pred predaním staveniska musia byt dokončené všetky predchádzajúce činnosti zemných 

prác ktoré obsahujú výkop základovej jamy a vytvorenie násypu do výšky pilotovacej roviny.      

Pred predaním staveniska prebehne kontrola zrealizovaných prác predchádzajúcej etapy Zemné 

práce. Kontroly sa musia zúčastniť zástupcovia všetkých dotknutých strán, jedná sa o zástupcov 

generálneho dodávateľa stavby, subdodávateľa zaisťujúceho realizáciu etapy Zemné práce, 

subdodávateľa zaisťujúca pilotáž, technický dozor stavebníka. Kontrola bude prebiehať vizuálne 

a meraním, dôležitá je kontrola výšky pilotovacej roviny. Pri zistení prípadných nedostatkov a vád  je 

nutné vady odstrániť do  dohodnutého termínu. Po uvedení pracoviska do súladu s požiadavkami, bude 

o tejto kontrole vytvorený predávajúci protokol a zápis do stavebného denníku.   

 

7.2.2 Pripravenosť staveniska  

 

Vjazd na stavenisko pre pilotovaciu súpravu, nákladný automobil Tatra  a domiešavač bude 

riešený z vedľajšej panelovej komunikácie. Vjazd a výjazd  na stavenisko pre zemné práce a pilotáž  

bude realizovaný jednou bránou B1, pri navážaní častí prefabrikovaného skeletu bude zriadená druhá 

brána B2 pre lepší výjazd vozidiel s návesom.  Výjazd bude pokračovať na cestu stávajúceho parkoviska 

kde je nutné aby vozidlá vychádzali prázdne. Stavenisková komunikácia medzi bránami bude zo   

spevnených betónových panelov, ktoré budú využité aj ako čistiaca zóna pri výjazde dopravnej obsluhy 

na komunikáciu a v etape Zemné práce, Vrchnej hrubej stavby a Dokončovacích prác. Panely budú 

realizované aj z boku objektu  ako plošina pre rozloženie autožeriavu. Pilotovacia rovina je vytvorená 

zo štrkodrte 16-32mm a  je zhutnená v celej ploche na odporúčanú únosnosť 80MPa, čo je únosnosť 

potrebnú pre vytiahnutie výpažníc a pohybu strojov a dopravnej obsluhy. 

Na stavenisko je riešený prívod el. energie z trafostanice ktorá je realizovaná pred začatím 

stavby. Táto el. energia bude využitá na napájanie staveniskových buniek pre zamestnancov 
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a pracovníkov, ďalej bude slúžiť na napájanie strojov na el. energiu. Po stavenisku bude el. energia 

rozvádzaná pomocou staveniskových rozvádzačov. Voda pitná bude na stavenisko privedená 

z vodomernej šachty. Šachta je realizovaná v rámci prípojky ktorá je umiestnená v juhozápadnej časti 

staveniska z vodomernej šachty bude zrealizovaný vnútoroareálový rozvod až do SO01 pri zemných 

prácach. Voda sa bude používať najme na ošetrovanie betónu, očistenie mechanizácie pred výjazdom 

na komunikáciu a pre staveniskové bunky. V blízkosti vodovodu bude zrealizovaný v etape zemných 

prác aj splašková kanalizácia do ktorej bude napojená kombi bunka s wc, umývadlami a sprchou. 

Na uloženie výstužných armokošov bude na stavenisku vyhradená skládka, armokoše budú 

uložené na drevených hranoloch výšky  150mm aby bol zabránený kontakt zo zemou. Armokoše do 

zapažených vrtov budú vkladané pomocou pilotovacej zostavy Bauer BG 15H. Oceľové výpažnice 

budú uložené v mieste budúcich  vrtov a neskôr odkladané na skládku na stavenisku. 

Na stavenisku je v rámci realizácie etapy Zemné práce realizované strhnutie ornice v celej 

ploche staveniska.  Táto plocha je zasypaná a zhutnená štrkodrťou frakcie 16-32 a v etape Dokončovacie 

práce bude na tejto ploche realizované parkovisko pre budúcich zamestnancov a návštevníkov  

športového centra.  Tento priestor bude využitý ako skládka prefabrikovaných prvkov.  V etape Spodná 

stavba sú to prefabrikované prievlaky, základové prahy a panely spiroll . 

  

Stavenisko bude oplotené mobilným plotom výšky 2,0 m. Na stavenisko budú vytvorené 2 

uzamykateľné vjazdy ktoré budú opatrené ceduľami s upozornením na zákaz vstupu.  Plot bude opatrený 

tieniacou závesnou tkaninou.  

Ďalej bude stavenisko vybavené bunkami pre potrebu pracovníkov, kancelárske bunky, šatne , 

WC, sprchy, sklady.  Všetky bunky mimo skladov budú napojené na rozvody el. energie. Sanitárne 

bunky budú  napojené na prívod vody a kanalizácie. 
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7.3. Materiál, doprava, skladovanie 

 

7.3.1 Materiál 

 

Betón : C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3. 

Výstuž: Betonárska výstuž  B500 B alebo B500 A. 

Výpažnice: Oceľové výpažnice. 

Prefabrikované prvky: Panely spiroll, základové prahy, prievlaky pod 1NP. 

Železobetón: Základové pätky, základové dno dojazdov výťahov, podkladaná doska. C20/25 

XC2.  

Výpis materiálov: 

Betón pilóty : C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3 
 

 

 

Zn. 

 

Ø (mm) 
Dĺžka pilóty 

(m) 

Objem betónu 

(m3) 

 

Počet pilot (ks) 
Celkový objem 

betónu (m3) 

V1 900 14 8,910 1 8,910 

V2 900 10 6,360 2 12,726 

V3 900 15 9,544 12 114,526 

V4 900 13 8,272 10 82,713 

V5 900 14 8,910 4 17,815 

V6 900 10,4 6,617 6 39,702 

V7 600 13 3,677 2 7,353 

V8 600 11 3,111 3 9,332 

V9 600 7 1,798 3 5,939 

V10 600 13 3,676 2 7,353 

V11 600 11 3,111 5 15,553 

V12 600 5,5 1,555 1 1,555 

V13 600 7 1,980 2 3,959 

V14 600 4 1,131 1 1,131 

Celkom 328,562 m3 
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    Výstuž pilót: B500 B alebo B500 A 
 

 Zn. 

 

Ø (mm) 
Dĺžka pilóty 

(m) 

Hmotnosť 

výstuže 1ks (t) 

 

Počet pilot (ks) 
Celková hm. 

výstuže(t) 

V1 900 14 0,4387 1 0,4387 

V2 900 10 0,3056 2 0,6112 

V3 900 15 0,3566 12 4,2792 

V4 900 13 0,2327 10 2,327 

V5 900 14 0,360 2 0,720 

V6 900 10,4 0,2249 6 1,3494 

V7 600 13 0,2543 2 0,5086 

V8 600 11 0,1799 3 0,5397 

V9 600 7 0,1119 3 0,3357 

V10 600 13 0,1979 2 0,3958 

V11 600 11 0,1806 5 0,903 

V12 600 5,5 0,0997 1 0,0997 

V13 600 7 0,0896 2 0,1792 

V14 600 4 0,0604 1 0,0614 

Celkom 12,75 t 

 

Celkové množstvo výstuže:  12,75 t 

Prefabrikované prvky  

 

Monolitické  hlavice: betón: C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3 
 

Zn. 

 

Ø (mm) 
Dĺžka hlavice 

(m) 

Objem 1ks 

(m3) 

 

Počet  (ks) 
Celkový objem 

hlavíc (m3) 

H1 1250 1,45 1,79 19 34,01 

H2 1,45 1,45 2,11 4 8,44 

H3 2,6 1,2 6,37 3 19,11 

H4 1,2 0,8 0,91 3 2,73 

H5 1,6 1,45 2,92 1 2,92 

Celkom 67,21 m3 

Celkový objem  prvkov :  141,36  t 



99 

 

     Hmotnosť výstuže pre hlavice:                                    3,7t          

Prefabrikované prvky: 

 

Prefabrikované prahy:  
 

Zn. 

L Prahu 

m 
B Prahu 

m 

H Prahu 

m 

 

Počet  (ks) 
Hmotnosť prahu. hlavíc 

(t) 

ZN01 7,35 0,36 1,35 1 5,14 

ZN02 5,35 0,36 1,35 1 5,2 

ZN03 1,8 0,36 1,35 1 2,175 

ZN04 4,8 0,36 1,35 1 4,66 

ZN05 5 0,36 1,35 1 4,86 

ZN06 5,35 0,36 1,35 1 5,2 

ZN07 8,9 0,36 1,75 1 11,2 

ZN08 6 0,36 1,75 1 7,56 

ZN09 5,6 0,36 2,3 5 9,66*5=48,3 

ZN10 4,6 0,35 2,3 3 7,4*3=22,2 

ZN11 1,06 0,35 2,3 1 1,72 

ZN12 2,7 0,35 2,3 1 4,34 

ZN13 1,6 0,35 2,3 1 2,58 

ZN14 6,35 0,36 1,75 1 8 

ZN15 5,25 0,36 1,75 1 6,6 

ZN16 5,6 0,36 1,75 1 7,04 

Celkom 140,175t 

Celková hmotnosť prvkov :  140,175  t 

 

Prefabrikované prievlaky:  
 

Zn. 

 

Výška 

   (m) 

 

Dĺžka  

(m) 

Hmotnosť 1ks  

(t) 

 

Počet  (ks) 
Celková hm. 

hlavíc (t) 

PZ01 0,5 4,6 4,3 2 8,6 

PZ02 0,5 7,3 6,81 6 40,85 

PZ03 0,5 9,6 8,95 1 8,95 
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Celkom 58,4 t 

Celková hmotnosť prvkov :  58,4  t 

 

Prefabrikované panely spiroll:  

 

 

Celkový počet prefa panelov spiroll: 38ks  

Calková plocha: 392,44m2 

Plošná hmotnosť panelu spiroll 250: 331kg/m2 

Hmotnosť panelov spiroll celkom: 331*392,5= 130t 

 

Monolitické dosky:  
 

Zn. 

 

Betón 

(m3) 

 

Výstuž 

(t ) 

Základová 

doska: 

81 2,52 

Dno výtah. 

šachet 

12,4 1,5 

Zákl.pata: 21 7,32 

Celkom:  94,4 11,34 

      Ocelové výpažnice 
 

Pro piloty Ø 600 mm (P4): 3 × 3 m  (1 074 kg/kus) 

Pro piloty Ø 900 mm (P2 + P3): 4 × 3 m  (1 552 kg/kus) 
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7.4. Doprava 

7.4.1 Doprava primárna 

 

   Doprava výstuže pre piloty na stavenisko:  

 

  Vyviazané armokoše budú na stavbu dovážané ťahačom značky Man s prívesom na prevážanie nákladu 

o max dĺžke 12m. Predpoklad realizácie piotáže je 16 dní. Dodanie armokošov bude realizované piatimi 

doodávkami podľa potreby na stavbu. Výstuž bude na stavbu dovážaná ako hotové koše o max dĺžke 

15m ktoré budú prevážané pomocou ťahača MAN TGA 18.450 XLX s návesom RH125P o ložnej 

dĺžke 13 m. Pri preprave košov o dĺžke ktorá bude presahovať dĺžku o viac ako 1m, bude náklad 

označený červeným práporom na výstrahu, jedná sa cca o 2 ks košov.  Koše budú dovážané na 

stavbu zo vzdialenosti cca 15 km.  Na jeden návoz bude možné prepraviť 3 tony nákladu, celková 

hmotnosť dovážanej výstuže je 12,75t.  Na stavbu bude potrebných 5 návozov. Návozy  sa budú 

realizovať  podľa potreby stavby a bude závisieť na postupe realizácie pilot.  Výstuž bude B500 B 

alebo B500 A. 

 

Doprava výstuže pre hlavice na stavenisko:  

 

  Hlavice budú vystužené pomocou výstuže B500 B alebo B500 A. Hmotnosť výstuže je 3,7t a bude 

navážaná pomocou nákladného automobilu MAN TGA 18.450 XLX s návesom RH125P. 

 

Doprava výstuže pre podkladnú dosku na stavenisko: 

 

  Doska bude vystužená 2 x kari sieť S6- 100/100 o ploche 810 m2. Kari sieť bude navážaná pomocou 

nákladného automobilu MAN s návesom . 

Pred betonážou dosky budú ochránené debnením a   priestory pre následné uloženie stĺpov. 

 

Doprava čerstvého betónu pre pilóty: 

 

 Celkové množstvo čerstvého betónu je cca 330m3 betonáž bude realizovaná pomocou domiešavača 

Schwing  AM 9 o kapacite 9m3. Vozidlo bude jazdiť na vzdialenosť cca 6 km z firmy Českomoravský 

betón, Křížikova 68e, Brno Královo pole. Bude nutné realizovať 37 návozov domiešavača.  Na mb pilot je 

potreba cca 0,64m3 čerstvého betónu. Objem návozu na jednu betonáž  nebude presahovať  32 m3 = návoz 

4x 8m3 čerstvého betónu. Betonáž bude prebiehať pomocou sypánkovej rúry o priemere 210mm. 

 

Doprava čerstvého betónu pre podkladný betón: 

 

  Plocha podkladného betónu  pod patu monolitickú :88m2, plocha podkladného betónu  pod dojazd 

výťahov je 27m2. Objem podkladového betónu je cca 18 m3 čerstvého betónu.    Realizované budú 2 

návoze 2x 9m3 domiešavačom Schwing  AM 9 o kapacite 9m3 bude realizovaný v jeden deň. 

 

Doprava čerstvého betónu pre monolitické hlavice: 

 

  Hlavice budú realizované z betónu triedy   C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3 o objeme 68 m3  čerstvého 

betónu. Realizované bude 9 návoz domiešavačom Schwing  AM 9 o kapacite 9m3 a budú  rozdelené do 2 

etáp podľa harmonogramu. 
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Doprava čerstvého betónu pre podkladnú dosku: 

 

 Na žb dosku hr. 200mm a ploche cca 405m2  bude použitý beton  C25/30, XC1, XA1 D-max 16, S3 

o objeme cca 81m3 čerstvého betónu. Betón bude dovážaný pomocou autodomiešavača  Schwing  AM 9. 

Bude realizovaných 9 návozov o objeme 9m3. Na sekundárnu dopravu betónovej zmesi bude použité 

autočerpadlo Schwing s 36X. 

 

  Doprava prefabrikovaných prvkov: 

   

Dopravu prefabrikátov na stavenisko zaobstaráva firma ktorá realizuje skeletový konštrukčný systém. Na 

stavbu budú dovážané  

 

 

Na prepravu náradia a drobného materiálu bude slúžiť úžitkový automobil Mercedes Transportér. 

 

 

 

7.4.2 Doprava sekundárna 

  

 Sekundárna doprava pre pilóty:  

  

 Sekundárne doprava na stavenisku bude predovšetkým zaistená pomocou vŕtacej  súpravy, ktorá bude 

vykonávať vŕtanie, paženie a následne osadzovať armokoša do pažených vrtov pilot. 

Pri betónovaní bude pre prepravu čerstvej betónovej zmesi použije domiešavač spoločne so sypákovou rúrou 

priemeru 210 mm. 

 

Sekundárna doprava pre prefabrikované prvky:  

 

  Doprava prefabrikovaných prvkov na stavenisku sa bude realizovať pomocou stacionárneho žeriavu Liebher 

202 EC-B 10 a k preprave prvkov nad únosnosť žeriavu (steny schodiskového jadra a vzdialené prievlaky) 

bude použitý autožeriav Liebherr LTM 1100 ktorý sa rozloží na spevnenej ploche z vonkajšej strany 

staveniska, tieto prvky budú ukladané priamo z nákladného vozidla. 

 

Sekundárna doprava pre čerstvý betón:  

 

 Doprava čerstvého betónu pre pilóty, podkladné betóny základovú patu a základové hlavice bude realizovaná 

pomocou sypánkovéj rúry ktorá je súčasťou auto domiešavača Schwing  AM 9, podkladanú dosku 

a monolitické dná výťahových šachiet bude realizovaná pomocou autočerpadla  Schwing  s 26X, ktoré 

dopraví čerstvý betón priamo z autodomiešavačov na miesto určenia. 

 

Kompletné výpis a posúdenie strojnej zostavy je riešený v samostatnej časti DP. 
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7.5. Skladovanie materiálu:  

 

Skladovanie armokošov bude na skládke staveniska a to konkrétne na spevnenej ploche 

z betónových panelov. Navyše bude výstuž uložená na drevených hranoloch výšky 150mm aby neprišlo 

ku kontaktu so zemou. Každý armokoš a prvok výstuže do monolitických dosiek bude mať vlastný 

identifikačný štítok. 

Čerstvý betón sa na stavbu bude dopravovať pomocou autodomiešavačov z betonárky priamo 

do zapažených vrtov pilot.  Do vrtov bude ukladaná samospádom pomocou sypánkovej rúry  na dopravu 

čerstvého betónu. Skladovanie čerstvého betónu na stavbe nebude nutné betón bude z betonárky 

ukladaný priamo na miesto určenia.  

Prefabrikované prievlaky budú skladované taktiež na dočasnej skládke priamo na stavenisku. 

Skládka bude spevnená a odvodnená, prievlaky je nutné ukladať na drevené podložky aby neprišlo 

k poškodeniu prvkov. Prievlaky je nutné ukladať v takej polohe ako budú zabudované do konštrukcie, 

je možné skladovať max 2 na sebe. Na skládke bude vždy max 10 prvkov a budú navážané vždy jeden 

až 2 dni pred zabudovaním do konštrukcie. Na skládke musí byť dodržaná bezpečnosť a manipulačné 

priestory. Uličky medzi prefa prvkami musia byť min 600mm.  

Tyčové prvky úzkeho prierezu (pomer výška/šírka je väčší než 4:1), v konkrétnom prípade ide 

o základové prahy a prievlaky  je nutné skladovať tak, aby bola zaistená dostatočná stabilita, tj. v 

stojanoch alebo pri dielcoch s úložnými plochami nad úrovňou svojho ťažiska, uložením koncov na 

vyvýšené stabilné podpory. 

Drobné náradie a drobná mechanizácia bude uložená v uzamykateľných mobilných plechových 

skladoch  typu SK20. 

 

7.6 Pracovné podmienky 

 

7.6.1. Obecné pracovné podmienky 

 

Na stavenisku je určená pracovná doba  smeny na 8 hodín. Začína v 7:00 a končí v 15:30, pauza 

na obed bude trvať 30 minút a to  od 10:00 do 10:30. Týmto bude zabezpečené že pracovná doba je za 

denného svetla, čiže nie je nutné riešiť nočné osvetlenie.   

Stavebné práce bude možné vykonávať iba za predpokladu vhodných klimatických podmienok. 

Ak tieto podmienky nebudú splnené stavebné práce bude nutné prerušiť  Jedná sa hlavne o zníženú 

viditeľnosť v dôsledku hmly keď klesne pod 30m, zhoršené pracovné podmienky hlavne za 

intenzívneho dažďa, snaženia, silného vetra ktorý prekročil hranicu 11m/s. Montáže na zvýšených 

plošinách, lešeniach alebo rebríkoch nad 5 m výšky sa zastavuje práca od 8m/s. Práca sa preruší aj keď 

teplota klesne pod -10C°. 

 

Pred zahájením prác na stavenisku  musia byť všetci pracovníci preškolený ohľadom BOZP 

a zapísaný v knihe BOZP. Počas prác na stavenisku musia používať osobné ochranné pomôcky 

a dodržiavať zásady platné na pracovisku. Pre vykonávanie odborných prác musia mať pracovníci 

dostatočne odborné vzdelanie. Pred začatím prác musí majster skontrolovať nutné preukazy. Jedná sa 

hlavne o viazačské preukazy a strojnícke preukazy. 
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7.6.2. Pracovné podmienky k technologickému procesu 

 

Pilóty a betónovanie monolitických dosiek:  

   Vzhľadom k obdobiu realizácie pilót bude predpokladaná teplota v rozsahu 0°C – 15°C. Pri  betonáži pilót 

je rozhodujúca  teplota prostredia, ktorá by nemala klesnúť pod 5C°a najvyššia teplota by nemala presiahnuť 

30C°. Pri dovoze a ukladaniu čerstvého betónu je dôležité aby zmes neklesla pod 10°C. Pri  vyšších  

teplotách  je  betonáž  možná pod podmienkou pravidelného kropenia kde príde k  zabráneniu vysušovaniu 

betónu. Taktiež musí  byť povrch betónu chránený pred priamym slnkom a si lným dažďom.  Betonárske 

práce sa musia prerušiť aj v prípade že nastane silný vietor zníženie viditeľnosti. V prípade že nebudú 

vyhovovať klimatické podmienky a teplota ovzdušia klesne pod 5 C° je možné s úpravou betónu a to 

ohriatím kameniva, či zámesovej vody alebo pridaním prísad pre betónovanie za nízkych teplôt.       

 

Ukladanie armokošov a  prefabrikovaných  prvkov :  (základové hlavice, základové prahy,  prievlaky.) 

prefabrikované panely spiroll budú  na miesto uloženia prepravované pomocou žeriavu Liebher 202 EC-B 

10 a prvky schodišťových stien budú ukladané pomocou autožeriavu Liebherr LTM 1100.  Montáž 

prvkov spodnej hrubej stavby bude prebiehať zo zeme prípadne z murárskych kôz.  Montáž bude 

prerušená v prípade že teplota klesne pod 0° C, viditeľnosť na pracovisku klesne pod 30m, vietor prekročí 

hranicu 11m/s, za silného dažďu alebo sneženia. Zalievanie montážnych spár čerstvým betónom sa nesme 

vykonávať ak teplota ovzdušia klesne pod 5° 
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7.7. Pracovní postup 

7.8.1. Prípravné práce:  

 

Pred  samotným vytýčením jednotlivých pilót je dôležité skontrolovať, či je celá plocha 

pilotovacej roviny pokrytá štrkodrťou frakcie 16-32 ktorý bude zhutnený po celej ploche a vytvorí sa 

tak pracovná rovina pre pilotáž a po ktorej bude možný pojazd pilotovacej sústavy. O zhutnení musí byť 

vyhotovený protokol o statickej hutniacej skúške ktorá bude mať kladný výsledok hutnenia na 80kPa.  

Objem betónového recyklátu je cca 340m3 a bude vytvorený v rámci etapy I. Zemné práce. Následne 

sa za pomoci geodetov vytýčia jednotlivé  pilóty podľa projektovej dokumentácie.  Budú sa vytyčovať 

osy pilót a tieto osy budú označené klasickým geodetickým vytyčovacím kolíkom ktorý bude 

nastriekaný reflexným sprejom. Pred začatím vrtu  bude geodetický kolík odstránený.  Osy pilót budú 

taktiež vynesené na drevené lavičky mimo stavebnú jamu pre prípadnú kontrolu.  

Pred vŕtania je možné do pilotovacieho zariadenia zadať body vrtov v GPS súradniciach a tým 

môže prebehnúť kontrola správnej polohy vrtov.  Taktiež pred vŕtaním je nutné aby prebehla kontrola 

technického stavu vrtnej súpravy, kontrola správneho priemeru vrtáku a výpažnice ktorý je daný 

projektovou dokumentáciou.  

 

7.7.2 Vŕtanie a paženie pilot 

 

           Pomocou geodetického prieskumu boli na mieste stavby zistené nesúdržné zeminy. Tým pádom je 

navrhnutý systém vŕtania pilót za pomoci oceľových výpažníc. Výpažnice musia mať dostatočne hrubé 

steny a reznú hranu z tvrdej ocele. Priemer reznej hrany výpažnice môže byť väčší max o 20mm od 

priemeru výpažnice.   

          Pri vŕtaní pilót bude v prvom kroku zatlačená oceľová výpažnica, ktorá je opatrená vŕtacou 

korunkou do zeminy pomocou rotačného pohybu do oboch smerov, tak  aby došlo k zaisteniu paženia 

vrtu. Paženie bude postupovať v predstihu oproti vŕtaniu tak, aby sa zabránilo nakypreniu zeminy pod 

vrtom počas hĺbenia. V mäkkých alebo nesúdržných horninách je potrebná dĺžka predstihu väčšia alebo 

rovná ako polka priemeru výpažnice. Pri vrtoch 900mm to bude min 225mm a pri vrtoch 600mm to bude 

min 150mm. Po zatlačení výpažnice do dostatočnej hĺbky sa môže začať vŕtať prvý záber. Vŕtanie 

prebieha do chvíle, než je vrták kompletne zaplnený zeminou. V tej chvíli dôjde k odpojeniu výpažnice 

od vrtnej súpravy povolením upínacích čapov a vrták sa vytiahne z vrtu aj so všetkou vyťaženú zeminou. 

Vrtná súprava dokáže sama kontrolovať zvislosť vrtov s určitou korekciou, prvé metre sa zvyknú 

kontrolovať ručne vodováhou. vrtáku sa súprava otočí, aby následné odstránenie zeminy z vrtáka 

neprebiehalo nad samotným vrtom. Odstránenie zeminy sa vykoná rýchlym rotačným pohybom vrtáka. 

Vyťažená zemina bude následne pomocou rýpadlo - nakladača premiestnená na nákladný automobil a 

odvezená mimo stavenisko na skládku zeminy. Vrtná súprava znova osadí vrták do výpažnice a vŕtanie 

prebieha úplne rovnako, ako pri prvom zábere. Vo chvíli, keď sa vrták priblíži ku koncu výpažnice resp. 

k blízkosti  korunky, dôjde k upnutiu čapov pilotovacej súpravy do drážok v hlave pažnice a následným 

rotačným pohybom bude výpažnice zatlačená hlbšie do zeminy. Týmto spôsobom sa pokračuje, až kým 

je výpažnica skoro celá zatlačená do zeminy. V tej chvíli dôjde k nadstaveniu ďalšej výpažnice. Jednotlivé 

diely sa spájajú pomocou čapov, ktoré sú umiestnené na koncoch každej výpažnice. Diely majú dĺžku 3 

m. Celý tento proces sa opakuje až do doby, než sa dosiahne požadovanej hĺbky vrtu. Najdlhší vrt má 15m 

takže na stavenisku bude potrebných naraz min. 5 výpažníc. Po skončení vŕtania musí byť výpažnice nad 

úrovňou terénu ideálne max. 1 m z dôvodu dodávky betónovej zmesi.  
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       Hĺbenie jednej pilóty má prebiehať nepretržite a vrt sa má zabetónovať v ten istý deň, v ktorom sa 

zhotovil. Preberanie vrtu sa má zahájiť najneskoršie 2 h po skončení vŕtania. Pred betonážou nie skôr než 

1 h pred osadením armokoša sa odvŕta sediment na dne vrtu. 

           V prípade prekážok vŕtania (balvany, staré betóny a podobne) v blízkosti povrchu tak sa  vŕtanie 

pilót preruší prekážka sa odstráni a výkop sa zasype vhodnou zeminou. Následne sa vŕtanie zopakuje. 

V prípade ak prekážku nie je možné odstrániť o ďalšom postupe rozhodne projektant a zúčastnené strany. 

    Vyvŕtané pilóty sa musia  zabetónovať v ten istý deň, kedy sa vyvŕtali. Pilóty, ktoré sa nebude možné  

dokončiť do konca pracovnej zmeny, treba v nasledujúci deň dokončiť hĺbením vrtu na dĺžku dvoch 

priemerov pilóty (min. 1,5 m) bezprostredne pred betonážou aby bola päta pilóty čistá. 

 

7.7.3. Vystužovanie pilót 

 

                  Po dosiahnutí projektom požadovanej hĺbky sa vrt vyčistí a pripraví sa na vloženie stanovenej 

výstuže. Armokoše budú dopravené pomocou rýpadlo - nakladače zo skládky k blízkosti ich budúceho 

osadeniedo pilóty. Pomocou hákov bude výstuž zavesená pod lopatu nakladača, ktorý ho prepraví na určené 

miesto. Armokoše musia byť dostatočne tuhé aby pri preprave nedošlo k poškodeniu.  Ešte pred samotným 

osadením armokošov dôjde k ich kontrole, predovšetkým rozmerov a umiestnenia dištančných prvkov ďalej 

sa kontroluje či neprišlo k ich  poškodeniu alebo znečisteniu. Po dokončení vrtu sa armokoš naviaže na 

oceľové laná vrtné súpravy a zdvihne do zvislej polohy. Následne sa pomocou vrtnej súpravy umiestni 

armokoš tak, aby jeho os bola v osi vyvŕtané pilóty. Vo chvíli, keď sa osy armokošu a vrtu  prekrývajú, 

dôjde k vloženiu armokoša do vrtu a jeho správne výškové umiestnenie sa skontroluje pomocou 

nivelačného prístroja. Vo chvíli, kedy je armokoš v správnej pozícii, stabilizuje sa pomocou silného drôtu 

ktorý sa priviaže na výpažnicu. Nad pilótou musí zostať trčať výstuž cca 1000mm pre betónovanie 

pilótovacích hláv. 

 

7.7.4. Betonáž pilot do sucha  

 

Vrt je nutné zabetónovať v ten istý deň ako bol zhotovený. Betón musí byť dostatočne 

spracovateľný a to na hranici spracovateľnosti S3 min sadnutie kužeľu je 150mm.  Betónovať je nutné 

aby vznikol priebežný monolitický driek pilóty bez pracovných škár. Vzhľadom k dodávke čerstvého 

betónu pre pilóty bude dovážaný po dokončení min dvoch pilót. Objem domiešavača je cca (8 m3) preto 

bude plánované betónovanie pilot nasledujúce:  

 

Zriaďovanie pilót bude postupovať od hranice stávajúcej budovy na hranici staveniska 

k východu. Za 24 hodín nemôžu byť zriaďované pilóty ktoré sú od seba bližšie ako 5 metrov.  Za jeden 

deň bude vyvŕtaných cca 45m pilót čo obsahuje cca 32m3 betónu. Za deň budú na stavbu privezie: 

4x8m3 betónu. 

 !! Na stavenisku je zistená podzemná voda v hĺbke 7m. Pri vyťahovaní výpažnice počas 

betónovania sa v hĺbkach väčších ako 7m musí udržiavať pretlak betónovej zmesi proti podzemnej vode. 

Spodná hrana výpažnice musí byť vždy aspoň 1 m pod vrchnú hladinou betónovej zmesi. Počas 

vyťahovania výpaţníc treba počítať s poklesom hladiny betónu a zabudovaná výstuž sa nesmie 

poškodiť!!
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  Betonáž bude prebiehať pomocou sypákovej rúry priemere 210 mm, ktorá bude umiestnená do vrtu tak, aby 

jej spodná hrana bola v maximálnej vzdialenosti 1,5 m od dna vrtu. Tým sa predíde k oddeleniu jednotlivých 

zložiek betónu pri jeho doprave  do vrtu. Bude sa kontrolovať čas spracovania betónovej zmesi vzhľadom k 

jej prvému zamiešaniu uvedeného v dodacom liste. Čas medzi týmito bodmi nesmie presiahnuť 90 minút. 

Vzhľadom na obdobie v ktorom sa bude predpokladať teplota  rozsahu 0°C – 15°C sa musí dať pozor aby 

betonáž neprebiehala pod 5°C, v prípade betonáže v nižších teplotách je nutné ohrievať zámesovú vodu 

prípadne, kamenivo. Teplota čerstvého betónu pri ukladaní nesmie klesnúť pod 10°C. Betonáž každej pilóty 

bude prebiehať súvisle bez prestávok alebo prerušenia. Vo chvíli, keď hladina betónu dosiahne projektovanej 

výšky, dôjde k ukončeniu betonáže. Nasleduje uvoľnenie drôtu, ktorý držal armokoš v správnej pozícii. 

 

7.7.5. Vytiahnutie výpažníc. 

 

         Vyťahovanie výpažníc  môže začat iba vtedy, ak je vo výpažnici dostatočný stĺpec betónu, ktorý 

zabezpečí dostatočný pretlak aby zabránilo vnikaniu zeminy do betónu a aby nedošlo k potiahnutiu armokoša.  

Po dokončení betonáže sa na vystupujúce časť výpažnice nad terénom osadí kovová objímka s rovnakým 

priemerom ako výpažnica. Vrtná časť pilotovacej súpravy bez vrtáka sa pripojí pomocou čapov k výpažnici 

nad terénom a začne sa s jej vyťahovaním. Vyťahovanie bude prebiehať bez akejkoľvek rotácie a pohybu 

vrtnej súpravy. Vo chvíli, keď dôjde k vytiahnutiu spoja výpažnice, vložia sa do objímky oceľové kliny, ktoré 

vplyvom trecej sily zabráni spodnej výpažnice v spätnom zapadnutie do vrtu. Povolí sa čapy na spoji 

výpažnice a vrchný výpažnice sa položí v blízkosti vrtu. Tento proces pokračuje dovtedy, než je z vrtu 

vytiahnutá posledná výpažnica s vrtnou korunkou, s ktorou bude vytiahnutá aj kovová objímka. Nasleduje 

očistenie hlavy pilóty v prípade znečistenia pri vyťahovaní posledného dielu. 

       !! Na stavenisku je zistená podzemná voda v hĺbke 7m. Pri vyťahovaní výpažnice počas betónovania sa 

v hĺbkach väčších ako 7m musí udržiavať pretlak betónovej zmesi proti podzemnej vode. Spodná hrana 

výpažnice musí byť vždy aspoň 1 m pod vrchnú hladinou betónovej zmesi. Počas vyťahovania výpaţníc treba 

počítať s poklesom hladiny betónu a zabudovaná výstuž sa nesmie poškodiť!! 

Postup vŕtania : 

 

 

 

a) Vŕtanie pilóty. 

b) Nadstavenie výpažnice. 

c) Vkladanie armokošov. 
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d) Betónovanie pomocou autodomiešavača a sypánkovej rúry.  

 

 

7.7.6. Odbúranie hláv pilót 

 

  Hlavy pilót sa budú môcť odbúravať až po dostatočnom zatvrdnutí betónu, betón dosiahne cca po 2 dňoch 

70% tuhosti. Z hláv pilót sa musí odstrániť všetok znečistený a nekvalitný betón. Po odbúraní nežiadúceho  

betónu musí po celom obvode zostať kvalitný betón. Betón sa bude odbúravať pomocou mechanického 

zariadenia. Pri odbúravaní treba postupovať opatrne aby neprišlo k poškodeniu výstuže a netvorili sa trhliny. 

 

Poloha pilót : 
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7.7.7. Vytvorenie monolitických pilotových  hlavíc.  

                   Po zatvrdnutí pilót sa začne s prípravou vytvorenia monolitických pilótových hlavíc. Pred 

zhotovením je nutné vyhĺbiť jamy pre ich zhotovenie. Jamy musia byť vykopané 100mm pod úroveň pilóty 

kvôli podkladanému betónu C16/20 o hrúbke 100mm.   Pred začatím armovania hlavíc treba skontrolovať 

dĺžku nadväzujúcej výstuže. V prípade nedostačujúcej dĺžke výstuže bude pilóta doplnená o nové oceľové 

prúty ktoré budú zakotvené do pilóty chemickou kotvou.  

                  Pred začiatkom armovania je taktiež nutné znovu vyznačiť osy pilót a skontrolovať ich polohu. 

Potom môže začať zhotovenie debnenia. Pätky majú kruhový a štvorcový prierez. Ako debnenie pre kruhové 

pätky  bude použitá kari síť S6- 100/100 4/1,45m + lepenka.  V prípade vrtu do ílovej zeminy debnenie nebude 

nutné. Na debnenie štvorcových hlavíc budú použité debniace dielce Doka. Debnenie sa dostatočne stabilizuje 

a skontroluje sa poloha v nadväznosti na os pilóty. Po stabilizácii debnenia sa začne s armovaním. Použitá je 

oceľ 10 505 je dôležité dodržať krytie výstuže ktoré je 50mm  k dosiahnutiu krytia budú použité distančné 

podložky. Po kontrole správneho vystuženia a polohy výstuže nastáva betonáž. Betónovať sa bude 

z domiešavača za pomoci  žľabu na presné betónovanie. Betón sa zhutní pomocou ponorného vibrátoru. 

Betónovanie prebehne na 2 etapy podľa harmonogramu : 1. podetapa sú hlavice pod monolitickou podlahou 

1NP. Druhá podeetapa bude pod podlahou spiroll. Na prvú etapu je potrebné 32m3 betónu = 4x domiešavač 

(8m3)  a na 2 etapu bude potreba 24m3 betónu =3x domiešavač (8m3). Betón triedy C25/30 XA1 

                

                

7.7.8. Osadenie prefabrikovaných základových pásov. 

                 V čase zhotovovania základových hlavíc sa taktiež zhotovia aj monolitické dosky pre dojazd 

výťahov. Dosky pre dojazd výťahov budú betónované priamo na pilóty. Pod monolitickým dnom je treba 

vytvoriť takisto podkladový betón. Podkladový betón je v hrúbke 100mm betón C16/20, a pod dosky 

stavebného dna ho bude treba 7m3. Po položení a zatvrdnutí podkladového betónu sa vytvorí debnenie 

z reziva. Ďalej sa vyviaže výstuž dosky podľa projektovej dokumentácie. Na armovanie sa použije 1,5t ocele. 

B500B. Po kontrole vyviazanej výstuže môže sa prejsť k betónovaniu. Betonáž bude prebiehať priamo 

z autodomiešavača pomocou koryta na betónovanie. Po uložení betónu bude betón zhutnený doskovým 

vibrátorom a vrch uhladený hladítkom.  Doska má hrúbku 250mm a je vytvorená z betónu C25/30 XA1. 

počas celej doby je nutné kontrolovať výšku nivelačným prístrojom.  Objem betónu je 14m3. betón bude na 

stavbu privezený v 2 autodomiešavačoch (8m3) = 2 x 7m3= 14m3 čerstvého betónu.  

      

7.7.9.Osadenie prefabrikovaných základových pásov a spodnej časti schodiskových stien. 

                  Osadenie prefabrikovaných základových pásov bude prebiehať pomocou stacionárneho žeriavu 

a pri prvkoch za bodom únosnosti bude treba asistencie autožeriavu. Pred ukladaním základových prahov 

bude potrebné vyhĺbiť ryhy, ryhy sa nachystajú už aj na šírku základovej paty ktorá spolupôsobí v určitých 

miestach. Šírka prahu zo základovým pásom je 1860mm. Poloha základového prahu a pásu je určená 

v projektovej dokumentácii. Ďalej sa vytvorí podkladný betón pre prefabrikované základové pásy a pre  

budúcu základovú pätu. Podkladový betón je triedy C16/20. hrúbka podkladového betónu je 100mm a bude 

potreba 8m3 betónu.  Po zatvrdnutí podkladového betónu sa budú ukladať dielce prefabrikovaných  

základových dielcov, ktoré sa budú ukladať na tŕny ktoré budú navŕtané do monolitických pätiek, v ploche 

styku panelu s hlavicou bude vytvorené cementové lôžko hrúbky 10mm.  

                   Osadenie schodiskových stien bude realizované  na tŕne a cementové lôžko 100mm. Zvislé spoje 

budú riešené pomocou  zvarov a priestor bude vyplnený betónovou zálievkou. Pre lepšiu stabilitu je možne 

vytvoriť do vnútra schodiskového priestoru rozpery z hranolov aby pri hutnení neprišlo k poškodeniu alebo 

prípadnému posunutiu jadra. Schodiskové steny budú privezené na stavbu po základových prahoch. 

Rez cez dosku dojazdu výťahu:  
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7.7.10. Vytvorenie základovej päty a zásypy. 

                    Po osadení základových pásov sa vybetónuje základová päta, ktorá je spojená oceľovými  tŕňmi, 

ktoré budú navŕtané do základových pasov podľa projektovej dokumentácie pred začatím armovania 

a betonáže. Poloha oceľových tŕňov je zadaná v projektovej dokumentácii. Základová päta je hrubá 300mm. 

Použitá výstuž B500B a betón C25/30 o objeme 21m3 = 3 x domešavač (8m3). Betónovanie bude realizované 

za pomoci autočerpadla  SCHWING. Po vybetónovaní  a zatvrdnutí pätiek sa bude realizovať zásyp do výšky 

pilotových hlavíc v mieste kde bude  železobetónová monolitická podlaha. V mieste panelov spiroll je nutné 

zasypať min polovicu výšky pilotových hláv. Zásyp je realizovaný z betónového recyklátu a hutnený na  

únosnosť min. 50MPa. Zhutnené plochy budú vytýčené podľa výkresu.  Zhutňovanie bude  realizované 

pomocou vibračného  valca CAT CS-583E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rez cez monolitickú pätu a podkladanú dosku:   
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7.7.11. Uloženie prievlakov a panelov spiroll pod 1NP. 

                 V mieste kde nie je navrhnutý monolitický strop bude strop riešený z panelov spiroll.. Panely 

budú uložené na prefabrikovaných prievlakoch. Prievlaky budú ukladané na monolitické  hlavice pomocou 

tŕňov a ložná špára bude vyplnená cementovým lôžkom hrúbky 10mm.  Tŕne budu vyhotovené dodatočne 

pomocou vyvŕtaní dier, do ktorých budú osadené trny z roxoru B500 o priemere 12mm.  Je nutnosť 

kontrolovať vodorovnosť a polohu prvkov aby nebol problém pri ukladaní panelov spiroll.  

  Panely spiroll hr 250 budú ukladané pomocou žeriavu Liebher 202- EC B 10 

 

 

 

7.8. Personálne obsadenie.  

 

                Počas všetkých prác prebiehajúcich v etape zakladaní bude na prácu dohliadať kvalifikovaná 

osoba stavbyvedúceho alebo majster. Všetci robotníci budú preškolení a oboznámení s daným pracovným 
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úkonom. Budú oboznámení s predpismi BOZP a po celú dobu práce musia používať osobné ochranné 

pracovné pomôcky. Všetci účastníci na stavenisku budú zapísaný v denníku BOZP. Osoby ktoré obsluhujú 

stroje alebo budú viazať bremená musia mať platné preukazy. Tieto preukazy bude kontrolovať 

stavbyvedúci.   

7.8.1. zloženie pracovnej čaty:  

 

Pre každý druh práce bude určená 1. pracovná čata s vlastním vedúcim  čaty. Jedná sa o 

obsluhu strojov, viazača  a betonára. 

• 1 × vedúci čaty – stavební pracovník  s dostatočnou kvalifikáciou  

• 2 × obsluha vrtnej súpravy  

• 3 × viazač bremien  

• 3 × stavební pracovník, tesár  

• 2x betonár,2 x armovací pracovník   

• 3× strojník (rýpadlo – nakládač, autočerpadlo, žeriav) 

• 4 × vodič (autodomiešavač, nákladní automobil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9. Mechanizácia, náradie a pomôcky BOZP 

 

7.9.1. Stroje 



113 

 

7.9.2. Náradie: 

 

1 × Vahadlo pro záves, 1 × Nivelační prístroj, 1 × Zváračský agregát Pegas 162 E PFC, 2 × 

Viazačka výstuže, 1 × uhlová brúska Bosch BWS 9-115 P, navádzacie laná, stavebný fúrik, lopata, 

kladivo, palica, vŕtačka, kliešte, vodováha, murárska lyžica, murárska  naberačka.  

 

7.9.3. Pomôcky BOZP 

 

Pracovní odev, pevná pracovná obuv, helma, pracovné rukavice, reflexná vesta, ochranné 

okuliare, zváračský štít/kukla 

Stroj:  Názov:  Počet:  Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 20 

Tatra  t 815 8x8 1 2 

Ťahač MAN +náves  MAN TGA 18.450 XLX 1 5 

Domiešavač Schwing  AM 9 1 14 

Vežoví žeriav Liebher 202 EC-B 10 1 26 

Autočerpadlo  Schwing  s 26X 1 1 

Pilovovacia súprava 

+45mb výpažnic  

Bauer BG 15H 1 20 
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7.10. Akosť a kontrola kvality 

7.10.1 Vstupná 

- Kontrola PD 

- preškolenie pracovníkov BOZP, PO 

- kontrola materiálu 

- Rovinnosť základovej spáry 

- Čistota základovej spáry 

- Zhutnenie 

- Únosnosť pilotovacej roviny  

- Vytýčenie pilót   

- Napojenie na inžinierske siete 

- Zabezpečenie pracoviska 

7.10.2 Medzioperačná 

- Kontrola spôsobilosti pracovníkov 

- Kontrola klimatických podmienok 

- Skladovanie materiálu 

- Kontrola zhotovenia debnenia pre hlavice  

- Kontrola tesniacich systémov 

- Uloženie výstuže 

- Krytie výstuže 

- Odoberanie vzoriek betónu – kontrola parametrov 

- Ukladanie betónovej zmesi 

- Hutnenie 

- Rovinatosť povrchu 

- Správnosť uloženia prefabrikovaných prvkov skeletu   

- Rovinatosť uloženia prefa prvkov  

 

7.10.3 Výstupná 

- Vizuálna kontrola 

- Zhutnenie betónu 

- Tvar 

- Pravouhlosť 

- Vodorovnosť 

- Kvalita povrchu kontrola pevnosti 

- Správnosť uloženia prefabrikovaných prvkov skeletu   

- Rovinatosť uloženia prefa prvkov  

 

 

7.11. BOZP 

Všetci pracovníci budú oboznámený s podmienkami BOZP budú nosiť osobné ochranné 

pomôcky.



115 

 

  Všetci pracovníci, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku, budú používať OOPP. Je to 

ochranná prilba, pracovné oblečenie, reflexná vesta, prípadne oblečenie s reflexnými prvkami, 

pracovné rukavice a pracovná obuv S3. Pri prácach spojených s vysokou hlučnosťou budú 

používať chrániče sluchu a pri prácach, kde je potreba si chrániť zrak, budú používať 

ochranné okuliare. 

Pred započatím všetkých prác budú pracovníci zoznámení s možnými rizikami, ktoré sa môžu pri 

činnosti vyskytnúť a budú o nich poučení na základe podpisu do knihy BOZP.  

 

Riziká a opatrenia BOZP pre pilotáž:Tieto riziká sú spracované v prílohe  – Plán bezpečnosti a ochrany 

zdravia pripráci 

 

Zoznam zákonov a nariadení : 
 

• Zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

• Nařízení vlády č 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

 

7.12. Nakladanie s odpadom, a  ekológia 

 
   Na stavenisku budú umiestnené kontajnery určené na demoličný odpad, drevo, obalový odpad a 

komunálny odpad. Každý kontajner musí byť označený príslušným číslom odpadu podľa vyhlášky č. 

93/2016 Sb, Vyhláška o katalógu odpadov, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v znení zákona č. 320/2002 Sb. Taktiež musí byť na kontajneri napísaný druh odpadu. 

 

  V čase výstavby sa nepredpokladá negatívny vplyv na okolité prostredie. Stavenisko sa 

nachádza v nezastavanej oblasti, preto nie je nutné robiť protihlukové a opatrenia a opatrenia 

proti prašnosti. 

Práce budú prebiehať rozmedzí od 7:00 do 18:00. 
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Na stavbe budú vznikať  odpady: 

 

Číslo odpadu Názov odpadu Kategórie Zapôsob likvidácie 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N Odvoz na skládku 

13 02 Odpadní motorové, prevodové a mazací oleje N Odvoz na skládku 

13 07 Odpady kvapalných palív N Odvoz na skládku 

15 01 01 Papierové a lepenkové obaly O Recyklácia 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklácia 

15 01 06 Zmiešané obaly O Odvoz na skládku 

 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zbytky nebezpečných látok 

nebo obaly týmito látkami znečistené  

 

N 
 

Odvoz na skládku 

 
 

15 02 02 

Absorpčná činidla, filtračné materiály (vrátane 

olejových filtrov inak bližšie neurčitých), 

čistiace tkaniny a ochranné odevy znečistene 

nebezpečnými látkami 

 
 

N 

 
 

Odvoz na skládku 

 

 

 

 

 

 

 

7.13. Literatúra a zdroje 

Použitá literatúra a zdroje sú  uvedené v súhrnom zozname zdrojov.  

Číslo odpadu Názov odpadu Kategórie Zapôsob likvidácie 

17 01 01 Betón O Odvoz na skládku 

 

17 01 06 
Zmesi nebo oddelené frakcie betónu, cihiel, tašiek 

a keramických výrobkov obsahujúce nebezpečné 

látky 

 

N 
 

Odvoz na skládku 

17 02 01 Drevo O Odvoz na skládku 

 

17 02 04 
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné 

látky nebo nebezpečnými látkami 

znečistené 

 

N 
 

Odvoz na skládku 

17 04 05 Železo a oceľ O Recyklácia 

20 03 99 Komunálny odpady inak bližšie neurčený O Odvoz na skládku 
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Táto kapitola rieši druhy a typy stavebných strojov a mechanizmov potrebných pre realizáciu 

hrubej stavby objektu SO.01 Športové centrum Brno Řečkovice. Ku každému so strojov sú vybrané 

dôležité technické parametre na základe ktorých bolo prihliadnuté pri ich návrhu a opísaný ich účel 

návrhu.   

  

8.1 Prehlaď navrhnutých strojov a mechanizmov    

 

8.1.1. Hrubá spodná stavba : 
 

8.1.2. Hrubá vrchná stavba:  

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Popis hlavných stavebných strojov a mechanizmov  

 

Stroj:  Názov:  Počet:  Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 20 

Tatra  T185 6x6 1 2 

Ťahač MAN +náves  MAN TGX 8x4/4 BBS 1 5 

Domiešavač Schwing  AM 9 1 14 

Vežoví žeriav Liebher 202 EC-B 10 1 26 

Autočerpadlo  Schwing  s 34X 1 1 

Pilovovacia súprava 

+45mb výpažnic  

Bauer BG 15H 1 20 

Stroj:  Názov:  Počet:  Čas využitia na etape: dny 

Rýpadlonakladač CAT 432f2 1 20 

Teleskopický 

manipulátor 

MANITOU  MT 1840 1 28 

Ťahač MAN +náves  MAN TGX 8x4/4 BBS 1 70 

Výťah stevebný  GEDA 500 1 45 

Vežoví žeriav Liebher 202 EC-B 10 1 71 

Autožeriav   Liebherr LTM 1100 1 20 

Autočerpadlo  Schwing  s 34X 1 19 
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8.2.1. Kolesový rýpadlo nakladač Caterpillar 432F2  
Manipulácia so zeminou bude realizovaná pomocou kolesového rýpadlo nakladača 

Caterpillar 432F2. Rýpadlo nakladač bude na stavbe použité na nakladanie zeminy či už vyvŕtanej 

alebo z depónie na zásyp, k výkopovým prácam pre základové konštrukcie a taktiež pre výkop a 

zásyp prípojok.   

  

Technické parametre rýpadlo nakladača:   

  Typ:           Caterpillar 434F2  

  Rozmery (d x š x v):       5 710 x 2 350 x 2 890 mm  

  Výkon motoru:       74,5 kW  

  Typ použitia prednej lopaty:     viacúčelová lopata s vidlami   

  Objem prednej lopaty:     1,03   

  Objem lopaty rýpadla:     0,08-0,29 m3  

  Max. hĺbkový dosah:      6,5 m  

  Max. dosah:        7,3 m  

• Prevádzková hmotnosť:        8 480 kg  

• Akustický výkon pôsobiaci na okolie:   100 dB  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Nákladný automobil TATRA T185   
Nákladný automobil Tatra T185 je trojstranný sklápací stroj, ktorý bude slúžiť na odvoz 

nenosnej zeminy zo staveniska, premiestnenie zeminy medzi depóniou a miestom výkopu alebo 

zásypu. Pred jazdou po bežnej komunikácii je nutné vozidlo očistiť.    
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Technické parametre nákladného automobilu:  

• Značka, typ:         TATRA T185 – 8P6R33.341   

• Motor:         PACCAR MX-11, EURO 6, 291 kW  

• Úžitečné zaťaženie                               16 300 kg 

• Prevodovka:        ZF 16S EcoSplit, manuálna  

• Pohon:         6x6  

• Kabína:         dvojdverová, dvojmiestna  

• Rázvor:         3 440 + 1 774 mm  

• Objem sklápacej korby:     12 m3  

• Stúpanie pri 30 000 kg:     100%  

• Max. zaťaženie náprav:     9 000 + 2 x 11 500 kg  

• Max. rýchlosť:       85 km/hod  

 

 

 

 

 

8.2.3. Ťahač MAN TGX 8x4/4 BBS  
  Navrhnutý ťahač spolu z nižšie uvedenými návesmi budú na stavbu dopravovať stavebné stroje 

ktoré nebudú schopné sa dopraviť na stavbu po vlastnej osy a stavebný materiál väčších rozmerov 

alebo ťažších prvkov skeletu. Bol navrhnutý ťahač s tromi zadnými nápravami, kvôli vyššiemu 

zaťaženiu pri preprave ťažkých stavebných strojov.    

  

Technické parametre ťahača:  

• Výkon motora:      680 HP  (485 kW)      

• Maximálny krútiaci moment:  2700 Nm (1991 lb.ft) medzi 1000 a 1600 ot / min  

• Systém riadenia motora:  Regulácia motora EDC (Electronic Diesel Control)  

• Emisné kategória:    Euro 5  

• Konfigurácia nápravy:   8x4  
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Nízko podlažný náves Goldhofer STZ-L4-45/80A F1   

Náves spolu s ťahačom bude použitý na prepravu vrtnej súpravy Bauer na stavenisko z 

technického parku firmy Zakládání staveb, a. s. a následne späť. Pri preprave dôjde k preprave s 

nadrozmerný nákladom, z toho vyplýva, že pre presun na stavenisko bude treba povolenie od 

príslušného cestného správneho úradu - Krajského úradu v Prahe. Ten vydá povolenie k opakovaným 

prepravám. Preprava bude zahŕňať taktiež sprievodné vozidlá vybavené výstražným svetlom 

oranžovej farby avšak nebude potrebný sprievod vozidiel Polície ČR. Všetky povolenia pre prepravu 

zaistí firma Zakládání staveb, a. s.  

  

Technické parametre návesu:  

• Maximálna hmotnosť nákladu:     80 t   

• Minimálna ložná výška:       50 mm  

• Šírka súpravy s naloženou vrtnou súpravou:  3,0 m  

• Výška súpravy s naloženou vrtnou súpravou:  4 325 mm  

  

  

  
 

 

Teleskopický rovinný náves Goldhofer SPZ-DL 3-39/80  

Náves spolu s ťahačom bude použitý na prepravu armokošov a železobetónových 

prefabrikovaných prvkov   

  

Technické parametre návesu:  

• Maximálna hmotnosť nákladu:     36 t   

• Minimálna ložná výška:       300 mm  

Maximálna dĺžka nákladu:      30 m  
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Sprievodné vozidlo – osobný automobil  

  

8.2.4. Vrtná súprava Bauer BG 15H  
Vrtná súprava bude realizovať vrty pre pilóty ø630 a 900 mm a hlavice ø1 350 a 1 500mm. 

Vrtná súprava bude dodávaná spoločne predlžovacími tyčami Kelly BK a vrtnými nástrojmi (vrtný 

hrniec a vrtná korunka). Na stavbe budú k dispozícii taktiež náhradné výmenné nože, ktoré bude 

možné vymeniť v prípade potreby.    

  

Technické parametre vrtnej súpravy:     

  Krútiaci moment:      151 kNm  

  Maximálny priemer pilóty:    1 500 mm  

  Štandardná hĺbka vŕtania:    18,5 m  

  Maximálny hĺbka vŕtania:    40,7 m   

  Maximálny zdvih:      12 130 mm  

  Prevádzková hmotnosť:    49,5 t   

  Hydraulický výkon:      123 kW  

  Hydraulický tlak:      300 bar  

  

  

  
Obrázok 37 Vrtná súprava Bauer BG 15H (zdroj: [17])  
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8.2.5. Nákladný automobil MAN TGS 6x4 s hydraulickou rukou Hiab XS 144 E-5 HiPro  
Nákladný automobil s hydraulickou rukou bude využitý na dopravu stavebného materiálu a 

prípadne malých strojov a náradí zo stavebnín a taktiež pri budovaní zariadenia staveniska. Vďaka 

jeho hydraulickej ruke nebude potreba na jeho vyloženie žiadne iné zdvíhacie zariadenie.   

  

Technické parametre nákladného automobilu:  

• Výkon motora:        294 kW  

• Úžitkové zaťaženie:      14,5 t  

• Prípustne hmotnosť:      23,5 t  

• Maximálna rýchlosť:       110 km/h  

• Rozmery valníka (d x š x v):    6,26 x 2,5 x 0,8 m   

• Celková dĺžka vozidla:      9, 645 m  

• Rozvor:         4,5 + 1,35 m  

• Nadstavby:        hydraulická ruka  

  

  
 

Technické parametre hydraulickej ruky:  

• Max. zdvíhacia kapacita:         132 kNm  

• Terénne hydraulické rozšírenie:      15,1 m   

• Terénne manuálne rozšírenie:       17,4 m  

• Otočný uhol:            190-415°  

• Maximálny dosah a nosnosť:        15,0m  / 720 kg  

• Minimálny dosah a nosnosť:        2,6m / 5 000 kg   

• Výška v sklopenej polohe:        2261 mm  

• Šírka v sklopenej polohe:        2519 mm  

• Potrebný inštalačný priestor:        1021 mm  

• Štandardná hmotnosť žeriavu bez stabilizátoru:   2190 kg  
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• Hmotnosť stabilizačného zariadenia:      244-385 kg  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

Posúdenie únosnosti:   

Pomocou hydraulickej ruky bude skladaný bežný stavebný materiál na skládku odkiaľ bude 

následne pomocou iného zdvíhacieho zariadenia premiestnený na potrebné miesto. Predpokladaným 

najťažším materiál zdvíhaným hydraulickou rukou sú palety tvaroviek Liapor. Na jednej palete 

predpokladáme 50 kusov tvaroviek s celkovou hmotnosťou 1,3t. S týmto materiál bude možná 

maximálna manipulácia do vzdialenosti 8m a výšky 13 m.   

V prípade každého ťažšieho materiálu je potrebné preveriť pred jeho manipuláciou 

maximálnu možnú manipulačnú plochu na základe diagramu únosnosti.  

      

8.2.6. Vežový žeriav  Liebherr 202 EC-B10 
Vežový žeriav Liebherr bude slúžiť na prepravu prefabrikovaných prvkov skeletovej 

konštrukcie, panelov spiroll, PIR panelov opláštenia budovy a prepravu stavebného materiálu po 

stavenisku. Doprava žeriavu na stavbu je z firmy LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. 

Popúvky.  
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Technické parametry: 
 

• Max. dosah výložníku: 45m 

• Max. nosnosť pri max. vyložení: 4 400 kg 

• Max. nosnosť: 10 000 kg 

• Max. pracovná výška: 40,9 m 

• Oporná základňa: 4,5 × 4,3 m 

 

 

 

Hlavný návrh zdvíhací mechanizmus bude popísaný v návrhu hlavných mechanizmov príloha P-8.1. 

 

 

8.2.7. Mobilný žeriav Liebherr  LTM 1100 
Mobilný žeriav bude na stavbe použitý pri realizácii montáže železobetónového skeletu, 

prípadne na začiatok montáže oceľových konštrukcii pri ťažších oceľových prvkoch. Mobilný žeriav 

bude na stavbu dopravený z firmy TOMECZECH s.r.o. po vlastnej osy.  Preprava riešená ako 

nadrozmerná.  

  

Technické parametre hydraulickej ruky:   

• Max. nosnosť:        100 t/ 2,7 m radius  

• Výložník:        11,5 – 50m  

• Pojazdový / žeriavový motor:    Diamler-Benz, 6-válec s výkonom 400kW  

• Hmotnosť žeriavu:      60 t  

•  Rozmery:         11,36x 6,3x 3,75  
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Hlavný návrh zdvíhací mechanizmus bude popísaný v návrhu hlavných mechanizmov príloha P8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.8 Teleskopický manipulátor MANITOU  MT 1840  
Teleskopický manipulátor bude na stavbe využívaný na manipuláciu so stavebným 

materiálom ako je paleta murovacieho materiálu, paleta malty a podobne, do jednotlivých podlaží. 

Na strechu bude materiál vyložený pomocou stacionárneho žeriavu. Taktiež svoje uplatnenie nájde 

i pri realizácii skeletu ako pomocný stroj popri stacionárnom žeriave a  mobilného  autožeriavu.  

Ďalej bude vyžitý pri montáži opláštenia panelov PIR. Teleskopický manipulátor bude na stavbe k 

dispozícii počas celej výstavby hrubej stavby. Teleskopický manipulátor bude mať na stavbe k 

dispozícii výmenné pracovné nástroje (vidly, zavesovací hák a plošinu).   

  

Technické parametre manipulátora:   

   Výkon motora:     75 kW  

   Výška zdvihu:     17,5 m  

   Maximálny predný dosah:   13,17 m  



131 
 

   Nosnosť:      4 t  

   Rozmery (d x š x v):     6,27 x 2,42 x 2,5 m  

  

  
 

Posúdenie únosnosti manipulátora  

Zo zaťahovacieho diagramu vyplýva, že pri stabilizovaní manipulátora bude možné nad 

atiku zdvihnúť materiál do hmotnosti 2,5 t pri bezpečnej vzdialenosti 4 m od manipulátora.   

  

  
 

 

8.2.9. Auto domiešavač Schwing  AM 9 
Auto domiešavač bude pri výstavbe použitý na dopravu čerstvej betónovej zmesi z betonárne 

na stavenisko. Autodomiešavače budú použité z vozového parku betonárne. Potrebné množstvo 

betónovej zmesi bude vždy nahlásené minimálne deň dopredu dispečerovi betonárne.    

  

Technické parametre auto domiešavača:  

• Výkon motora:     400HP (294 kW)  

• Náprava:       8x4  

• Objem bubna:     7-9 m3   

• Geometrický objem bubna:  12 710 – 15 810 l    

• Max. potr. príkon:    58 kW  
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• Rýchlosť bubna:    0-10  otáčok/min  

  

  

8.2.10. Auto čerpadlo SCHWING S 34 X  
 

Auto čerpadlo bude ukladať čerstvú betónovú zmes do vopred určeného miesta a bude 

zároveň zásobované touto zmesou za pomoci auto domiešavača.  Auto čerpadlo bude na stavbu počas 

betonáže monolitických základových konštrukciách, schodisku, výťahovej šachty, zálievke stropu a 

pod. Potreba auto čerpadla bude vždy nahlásené minimálne dva dni dopredu dispečerovi betonárne.    

. 

  

Technické parametre auto čerpadla:  

• Vertikálny dosah:         34 m  

• Horizontálny dosah:         30 m     

• Otočný rádius:                     550 °   

• Maximálny tlak betónu:      85 bar  

• Počet ramien:          4  

• Zapatkovanie predné:       6,21m  

• Zapatkovanie zadné:         5,7 m  

  

  
 

Hlavný návrh mechanizmus bude popísaný v návrhu hlavných mechanizmov príloha P.8.1. 
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8.2.11. Vibrátor ponorný Wacker Neuson M2500  
  

Pre hutnenie zvislých nosných stien a stĺpov sa použije ponorný vibrátor.  

  

Technické parametre:  

 

• - Výkon       1800 W  

• - Prevádzková hmotnosť  5,9 kg  

• - Otáčky      50-60 Hz  

• - Dĺžka hadice vibrátoru  5 m  

  

  
 

 

8.2.12. Vibračná lišta Barikell  
 

Na hutnenie vodorovných konštrukcii, bude použitá vibračná lišta.  

  

Technické parametre:   

• - Výkon     1,1 kW  

• - Typ motoru    Honda GX 31  

• - Dĺžka     2000 mm  
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9. Kontrolný a skúšobný plán pre vŕtane pilóty:  
 

V prílohe P 9.1- 

Kontrolný a skúšobný plán pre vŕtané pilóty sú všetky body spracované do prehľadnej 

tabuľky a v tejto kapitole sú jednotlivé body opísané a doplnené o bližšie parametre a informácie.   

  

9.1. Vstupná kontrola  

9.1.1. Kontrola projektovej dokumentácie  

Stupeň prevedenia projektovej dokumentácie pre realizáciu musí po obsahovej zložke 

odpovedať dokumentácie prevedenia stavby (DPS).  Dokumentácia bude skontrolovaná na úplnosť 

a správnosť podľa vyhlášky číslo 499/2006 Sb. s novelou č. 62/2013. Hlavný stavbyvedúci je 

povinný si naštudovať projektovú dokumentáciu a s prípadnými pripomienkami to konzultovať s 

projektantom a technickým dozorom investora pred samotnou realizáciou. Výsledok kontroly bude 

zapísaný v stavebnom denníku.   

  

9.1.2. Kontrola pripravenosti pracoviska  

Kontrolujeme prevedenie predchádzajúcej etapy zemných prác respektíve objektu SO01 

ZEMNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ ROVINA PILOT.  Pri predávaní pracoviska bude 

skontrolovaná výška úrovne pracovnej roviny pilot,  ktorá je podľa projektovej dokumentácie 

stanovená na 4 výškové úrovne  248,760 m n. m., 248,460 m n. m., 248,160 m n. m. a 247,810 m n. 

m = -0,600. Maximálna povolená výšková odchýlka je (4O + dmax10-1)mm. Povrch pilotovanej 

roviny musí byť zhutnený na EDEF,2min= 80MPa. Kontrola zhutnenia bude prevedená pomocou 

zaťažovacej statickej skúšky podložia o ktorej bude vyhotovený protokol a zápis do stavebného 

denníku. Skúšku bude realizovať certifikovaná a špecializovaná geotechnická skúšobňa. Maximálna 

povolená odchýlka na vodorovnosť na 3m lati je ± 30mm, -50mm nebo -75 dmax.  

Kontrolované bude tiež oplotenie, uzamykateľnosť brány, príjazdová komunikácia, polomer 

otáčania, napojenie staveniska na siete a ostatné vybavenie staveniska. O predaní pracoviska bude 

vyhotovený protokol, ktorý bude súčasťou stavebného denníka.   

  

 9.1.3. Kontrola materiálov  

U každej prebierky materiálu je prítomný stavebný majster a kontroluje zhodu dodacieho 

listu s objednávacím a dodaným materiálom. Každý dodaný materiál musí byť označený a musí 

obsahovať popisový štítok s označením a so všetkými potrebnými špecifikáciami. Armokoše pre 

pilóty musia mať symetrický tvar a podľa jeho označenia bude skontrolovaná jej vystuž podľa 

odpovedajúceho výkresu výstuže. Dodaný materiál nesmie byť nijak poškodený alebo znečistený. 

Materiál bude skladovaný tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Výsledok kontroly bude zapísaný 

v stavebnom denníku.  

  

  9.1.4. Kontrola pracovníkov  

Všetci pracovníci musia splňovať potrebné kvalifikácie, vzdelanie, certifikáty, vodičský 

preukaz alebo iné potrebné preukazy odpovedajúce svojej náplne práce. Tieto kvalifikácie budú 

kontrolované stavebným majstrom pred ich vstupom na pracovisko. Taktiež budú oboznámený s 

projektovou dokumentáciou, použitými technológiami a postupmi, školený o BOZP a pravidlách, 

ktoré musia dodržiavať na stavbe ako aj o požiarnej ochrane. Použitie alkoholických nápojov a 
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návykových látok kontrolujeme u pracovníkoch občasnými kontrolami. O všetkých týchto 

kontrolách a školeniach bude prevedený zápis do stavebného denníka.  

  

 9.1.5. Kontrola strojov a pracovných nástrojov  

U strojoch a mechanizácie kontrolujeme predovšetkým ich technický stav a technický 

preukaz. Stroje budú podliehať pravidelným revíziám a kontrolám o ktorých bude vedený záznam. 

Žiadny zo stojov nesmie znečisťovať životné prostredie (napr. únik kvapalín). Pri zistení závadných 

technických nedostatkoch nemôžu byť stroje k výstavbe použité ale budú odvezené do servisu. 

Všetky meracie prístroje musia byť kalibrované od certifikované firiem.  

Elektrické nástroje a zariadenia musia byť nezávadné, funkčné a neohrozujúce bezpečnosť 

zdravia pracovníkov. Napájacie elektrické kabely  nesmú byť poškodené alebo zlomené a musia byť 

skladované a udržované tak, aby ich životnosť bola čo najdlhšia. Každý poškodený stroj, 

mechanizmus alebo nastroj ja pracovník povinný nahlásiť majstrovi.  

  

9.2. Medzioperačná kontrola  
 

 9.2.1. Kontrola  pracovných podmienok  

V prípade nepriaznivých klimatických podmienkach budú prace prerušené pokaľ sa 

podmienky nezlepší.  Za nepriaznivé klimatické podmienky považujeme extrémne teploty, silný 

vietor, rozmočená a zmrznutá pôda, za vytrvalého dažďa, búrky, sneženia, alebo zníženej 

viditeľnosti (viditeľnosť na vzdialenosť menšiu ako 30m).   

Kontrola  klimatických podmienok bude prebiehať pravidelne o 7, 12 a 17 hodine. Z týchto 

nameraných hodnôt sa vypočíta priemerná hodnota a zapíše sa do stavebného denníka. Meraná bude 

teplota vzduchu, rýchlosť vetra, množstvo zrážok a relatívnu vlhkosť vzduchu. Priemerná teplota by 

sa mala pohybovať v rozmedzí +5 až +20 °C. Ak teplota klesne pod 5°C a betonárske práce sú 

nevyhnutné a nedajú sa odložiť, je potrebné vytvoriť také opatrenia a podmienky, aby bolo betonáž 

možné previesť (napr. použitím cementu z vyšším obsahom slinku, cementy s rýchlou počiatočnou 

pevnosťou, zvýšením teploty čerstvej betónovej zmesi pomocou ohriatia kameniva a zmesovej vody 

alebo použitím prísad na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia betónovej zmesi). Ak teplota stúpne nad 

20°C chránime betónovú zmes pred vypaľovaním a dbáme na udržiavaní vlhkosti. Pri teplotách nad 

+30°C je nutné pravidelné kropenie betónu k čomu by ale pri realizácii pilót nemalo prísť vzhľadom 

na to že jej realizácia bude prebiehať v jarných mesiacoch a nie v letných. K prerušeniu práce vrtnej 

súpravy dôjde ak rýchlosť vetra prekročí 20km/h a manipulácii so zaveseným bremenom pri 

rýchlosti nad 8m/s.  

  

  9.2.2. Kontrola geodetických bodov  

Kontrola geodetických bodov bude prebiehať za prítomnosti geodeta, stavebného majstra a 

technického dozoru investora. Kontrolovaná bude každá vytýčená osa hlavice a jej správne 

označenie respektíve farebné rozlíšenie. Maximálna dovolená odchýlka polohy os hlavíc je ±20 mm. 

O kontrole bude vyhotovený protokol a zápis do stavebného denníka.   

  

 9.2.3. Kontrola prevedenia vrtu hlavíc  

Kontrola prevedenia vrtu hlavíc bude prevedená na základe dodržiavania technologického 

postupu, noriem, plynulosti vŕtania a jej rýchlosti. Postup vrtov musí byť v súlade s prílohou 
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– Schéma postupu pilotáže. Postup prebiehať s maximálnym ohľadom na BOZP a aby nešlo 

k poškodeniu okolitých konštrukcii a aby bolo možné zrealizovať všetky hlavice. Pri vŕtaní 

kontrolujeme polohu vrtáku, jeho hrúbku, zvislosť a hĺbku. Maximálna prípustná odchýlka v hĺbke 

vrtu je 100mm, vo zvislosti menšia ako 0,02 m/m a poloha osy nesmie byť väčšia ako 0,05xd alebo 

5% z dĺžky vrtu ale max. 100mm. Geológ s vrt majstrom a stavebným majstrom kontrolujú či 

vyťažená zemina geologicky súhlasí s projektovou dokumentáciou. Pri vŕtaní hlavíc je 

nepravdepodobné, že narazíme na hladinu podzemnej vody alebo s iným geologickým profilom. O 

prevedenej kontrole vrtu bude vyhotovený zápis v stavebnom denníku.  

  

   9.2.4. Kontrola geodetických bodov  

Kontrola geodetických bodov  pilót bude prebiehať rovnako ako pri hlaviciach. Kontrolovaná bude 

každá vytýčená osa pilóty a jej správne označenie respektíve farebné rozlíšenie. Maximálna 

dovolená odchýlka polohy os pilót je ±20 mm. O kontrole bude vyhotovený protokol a zápis do 

stavebného denníka.  

  

   9.2.5. Kontrola prevedenia vrtu pilót  

Kontrola prevedenia vrtu pilót bude prevedená na základe dodržiavania technologického 

postupu, noriem, plynulosti vŕtania a jej rýchlosti rovnako ako pri vŕtaní hlavíc. Postup vrtov musí 

byť v súlade s prílohou – Schéma postupu pilotáže. Postup prebiehať s maximálnym ohľadom na 

BOZP a aby nešlo k poškodeniu okolitých konštrukcii a aby bolo možné zrealizovať všetky pilóty. 

Pri vŕtaní kontrolujeme polohu vrtáku, jeho hrúbku, zvislosť a hĺbku. Maximálna prípustná odchýlka 

pri hĺbke vrtu je 100mm, pri zvislosti vrtu menšia ako 0,02 m/m a poloha osy 100mm. Geológ s vrt 

majstrom a stavebným majstrom kontrolujú či vyvŕtaná zemina geologicky súhlasí s projektovou 

dokumentáciou. Geologický profil musí súhlasiť s geologickým prieskumom. V prípade ak tomu tak 

nie je, je potrebné kontaktovať statika. Pri vŕtaní pilót predpokladáme, že narazíme na hladinu 

podzemnej vody a preto je potrebné sledovať je stav. Taktiež je potrebné skontrolovať či došlo k 

vyčisteniu dna vrtu a prípadnému odčerpávaniu podzemnej vody. O prevedenej kontrole vrtu bude 

vyhotovený zápis v stavebnom denníku a protokol o prevedení pilót.  

Pri vŕtaní pilót budú osadené v celej dĺžke vrtu oceľové pažnice, na ktorých kontrolujme ich 

rozmer, stav korunky a spojenie pažníc. Pažnice musia byť čisté, nepoškodené a hladké.    

  

  9.2.6. Kontrola výstuže pilóty  

Pred uložením armokoša do vrtu sa skontroluje či nedošlo k jeho poškodeniu pri skladovaní 

a manipulácii na stavbe, a správnosť vybraného armokoša pre danú pilótu podľa popisového štítku 

a projektovej dokumentácie. Povrch armokoša musí byť čistý, bez znečistenia od oleja alebo iných 

škodlivých látok, bez odlupujúcej sa korózie a správnym rozmiestnením osadených distančných 

betónových krúžkov tj. 3ks/2m dĺžky pilóty na vodorovnom prúte armokoša. Po osadení armokoša 

kontrolujeme jeho výškové osadenie s toleranciou +100mm a -50mm a polohovou toleranciou ± 30 

mm. Pri betonáži kontrolujeme jeho stabilitu a polohu. Záznam o prevedenej kontrole bude zapísaný 

v stavebnom denníku a taktiež bude vyhotovený protokol.   

  

 9.2.7. Kontrola betónovej zmesi  

Každá dodávka čerstvého betónu bude kontrolovaná stavebným majstrom na zhodu 

dodacieho listu s objednaným a navrhnutým podľa projektovej dokumentácie. Následne 

kontrolujeme či dodaný čerstvý betón prišiel v potrebnom množstve a vlastnosti ktoré boli uvedené 

v objednávke. Vzorku betónovej zmesi na skúšku vlastností odoberieme na začiatku vyprázdňovania 
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auto domiešavača (podľa ČSN EN 12350-1 po vyprázdnení cca 0,3 m3 betónu). Stupňa konzistencie 

betónovej zmesi určíme pomocou skúškou sadnutia kužeľa podľa ČSN EN 12350-2. Vzorky budú 

odoberané z prvého auto domiešavača a následne z každého tretieho, prípadne náhodne alebo keď 

konzistencia bude vyzerať podozrivo.   

Skúška sadnutia kužeľa bude prevedená za pomoci kužeľa, ktorý má výšku 300mm (±2 

mm), priemer dolnej základne 200 mm (±2 mm) a priemer hornej základne 100 mm (±2 mm).  

Skúšobná forma čiže vyššie spomenutý kužeľ bude navlhčený a pritlačený k podkladovej doske a 

následne odobraná vzorka betónu bude uložená do kužeľa v troch vrstvách, pričom každá vrstva 

bude zhutnená 25 vpichmi oceľovou tyčou tak, aby prešli aj to predošlých vrstiev. Po zhutnení 

zarovnáme betón vo vnútri formy zarovno jej okrajom. Formu zdvihneme behom 510s a okamžite 

po jej zdvihnutí zmeriame sadnutie S betónovej zmesi s presnosťou na desiatky milimetrov. V 

prípade ak sadnutie kužeľa nebude v rozmedzí 10-220mm alebo dôjde k ušmyknutému sadaniu je 

potrebné skúšku opakovať.   

   

  
Obrázok 52 Skúška sadnutia kužeľa (zdroj: ČSN EN 12350-2)  

  

Pre zistenie pevnosti betónu bude odobraný čerstvý betón do 3ks skúšobnej štorcovej formy 

s veľkosťou strán 150 mm o objemu 0,3 m3. Skúška pevnosti betónu bude prevedená ku prvým 3 

pilótam a následne ku každej 5. pilóte. Pre každú zo skúšaných pilót bude odobraná 1 sada vzoriek 

(=3 ks foriem).  Betón v naplnených formách bude zhutnený a označený popisným štítkom ktorý 

bude obsahovať informácie o druhu betónu a dátumu odobrania a bude pripojená k tomu aj kopia 

dodacieho listu. Po 28 dňoch bude prevedená  v akreditovanej skúšobni prevedená skúška pevnosti 

v tlaku.   

  

   9.2.8. Kontrola betonáže  

Doba medzi dokončením vrtu a betonážou by mala byť čo najkratšia, takže betonárske práce 

bude realizovaná v rovnaký deň ako samotný vrt pilóty. Betonáž pilót bude prebiehať v primeranom 

tempe a to dosť rýchlo na to, aby nevznikli špatné spojenie vrstiev a dosť pomaly na to, aby nevzniklo 

posunutie armokošu. Pri jej ukladanie dbáme na to, aby usmerňovacia rúra bola v ose pilóty resp. 

armokošu, pričom zmes nesmie padať do vrtu z väčšej výšky ako 1,5m. Betónová zmes  nebude 

zhutnená pomocou vibrátorov ale pomocou technológie samozhutnitelnej zmesi a tým dôjde k  

dokonalému obaleniu výstuže. Pri vyťahovaní oceľových pažníc bude dochádzať k poklesu 
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betónovej zmesi, ktorý je potrebné kontrolovať. Výsledky kontroly budú zapísane v stavebnom 

denníku a bude taktiež vyhotovený protokol o betonáži pilót.   

  

  9.2.9. Kontrola ošetrovania betónu  

Betonárske prace budú prebiehať v jarných mesiacoch, takže priemerná teplota by sa mala 

pohybovať v rozmedzí +5 až 20 °C. Po  dobu hydratácie (min. 12h) betón je potrebné ošetrovať 

dostatočným zvlhčovaním. Do kontaktu s vonkajším prostredím príde iba hlava pilóty ktorá bude 

neskôr odbúraná. V prípade ak by teplota klesla pod +3 °C je potrebné hlavu pilóty chrániť pred 

únikom tepla pomocou geotextílie. Ak by sa objavili silné mrazy je potrebné ochrániť vybetónované 

konštrukcie pomocou vyhrievaných stanov alebo tepelných rohoží tak, aby teplota bola vyššia než 

+3 °C.  

  

  9.2.10. Kontrola úpravy pilóty   

Po vytvrdnutí betónu dôjde k odbúraniu menej kvalitného betónu a následne k začisteniu 

základovej škáry ktoré bude prebiehať ručne. Pri odbúravaní kontrolujeme, aby búracie práce 

prebiehali opatrne a nešlo k zbytočnému ubúraniu kvalitného betónu, narušeniu výstuže alebo aby 

povrch pilót neobsahoval trhliny. Povrch hlavy pilóty sa nesmie droliť. Upravená hlava pilóty sa 

následne  zameria pomocou nivelačného prístroja, pričom výšková úroveň hlavy pilóty musí 

korešpondovať s projektovou dokumentáciou. Prípustná odchýlka výškovej úrovne hlavy pilóty činí 

+40 mm a -70 mm oproti projektovej dokumentácii. O kontrole bude vytvorený zápis do stavebného 

denníka.   

  

  9.2.11. Kontrola prevedenia pilóty  

Kontrola prevedená pilóty spočíva v porovnaní polohy a výšky skutočného stavu s 

projektovou. Výška pilóty po úprave pripúšťa max. odchýlku +40 mm a -70 mm oproti tej  

projektovej. Odchýlka excentricity skutočnej pilóty voči projektovanej je daná vzťahom  e ≤ emax = 

0,1 m pre pilóty ⌀ do 1 m a e ≤ emax = 0,1xd pre pilóty ⌀ 1 - 1,5 m. Kontrola bude prevedená geodetom 

za prítomnosti stavebného majstra a technického dozoru investora. O kontrole bude vyhotovený 

protokol a zápis v stavebnom denníku.  

  

  9.2.12. Kontrola výstuže hlavice  

Pred uložením výstuže do vrtu sa skontroluje čistota dna hlavice. Povrch výstuže musí byť 

čistý, bez znečistenia od oleja alebo iných škodlivých látok a bez odlupujúcej sa korózie. Po uložení 

výstuže kontrolujeme použitie distančných podložiek na dodržanie jej krytia; dĺžku presahov, 

veľkosť profilov a rozostupy betonárskej výstuže podľa výkresu výstuže; riadne zviazanie výstuže a 

zaistenie proti posunutiu pri betonáži. Medzi prútmi musí byť dostatočný priestor pre betonáž. 

Kontrola bude prevedená stavebným majstrom za prítomnosti technického dozoru investora. 

Záznam o prevedenej kontrole bude zapísaný v stavebnom denníku a taktiež bude vyhotovený 

protokol.   

  

  

 

  9.2.13. Kontrola betonáže  

Kontrola betonáže hlavice bude prevedená stavebným majstrom, ktorý kontroluje spôsob 

ukladania betónovej zmesi, tj. výška voľného pádu nesmie byť väčšia ako 1,5 m a jeho správne 
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hutnenie ponorným vibrátorom. Betonáž bude realizovaná v primeranom tempe, a to dosť pomaly 

na to, aby nevzniklo posunutie výstuže a zároveň dostatočne rýchlo na to, aby nevznikli špatné 

spojenie vrstiev. Pri hutnení kontrolujeme, aby došlo k správnemu zhutneniu a nedošlo k 

nadmernému vibrovaniu na jenom mieste a nedošlo tak k segregácii betónu. Kontrola bude 

prevedená stavebným majstrom a bude o tom prevedený zapísaný v stavebnom denníku.   

  

  

9.3. Výstupná kontrola  
 

  9.3.1. Kontrola geometrickej presnosti  

Kontrola geometrickej presnosti a povrchu kalichu bude prevedená pomocou teodolitu 

geodetom. Maximálna odchýlka polohy os hláv od projektovanej polohy je ± 25 mm a výšková 

odchýlka je ± 20 mm. O kontrole bude vyhotovený protokol a zápis v stavebnom denníku. Kontroly 

sa zúčastní taktiež stavebný majster a technický dozor investora.  

  

  9.3.2. Kontrola pevnosti betónu  

Kontrola pevnosti betónu bude prevedená deštruktívnou skúškou na odobraných skúšobných  

vzorkách po 28 dňoch. Skúšobné telesa budú uskladnené po dobu 28 dní a následne skontrolované 

akreditovanou skúšobňou za prítomnosti stavbyvedúceho a technický dozor investora. Skúška 

pevnosti betónu bude prevedená podľa normy ČSN EN 12 390-3. O výsledku bude vyhotovený 

protokol a zápis do stavebného denníku. 

   

  9.3.3. Protokol o vyhotovení pilóty  

                Stavbyvedúci alebo poverená osoba musí viesť protokol o vyhotovení každej pilóty. V tomto 

protokole budú zaznamenané všetky dôležité hodnoty a poznatky. Tento protokol bude vo finále slúžiť 

aj ako podklad pre konečnú fakturáciu a bude súčasťou predávanej dokumentácie. 
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Vzor protokolu: 
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10.1. Základné informácie o stavbe:  

Jedná sa o novostavbu športového areálu v zastavanom území mesta Brna. Architektonický 

výraz objektu spočíva jednak z funkčnosti objektu a tiež z lokality, do ktorej je zasadený, tá je z 

veľkej časti tvorená objektmi výrobných hál. Objekt tvorí trojpodlažná montovaná hala 

exteriérovo opláštená profilovanými trapézovými plechmi sendvičových panelov PIR ladených 

do šedej farby s výraznými architektonickými prvkami. Tvarové  riešenie stavby je pravouhlé, 

jednotvárnosť  je výrazne narušená zmenou tvaru objektu na dvoch pohľadových stranách, toto 

dopĺňajú dekoratívne fasádne prvky z hliníkových panelov. 

 

Z hľadiska funkčného riešenia sa jedná o objekt s jedným využitím na  voľnočasové 

športové aktivity občanov. Objekt obsahuje všetky potrebné priestory pre prevádzku tohto 

druhu  stavby. 
 

Riziká a opatrenia boli spracované v rámci celej stavby so zameraním na hrubú stavbu vo forme 

tabuľky s možnými rizikami, ktoré sa môžu pri prácach vyskytnúť a s opatreniami, ktorými je 

možno predísť týmto rizikám.  

10.2 Plán BOZP 

Pri spracovávaní rizík a opatrení boli použité normy a vyhlášky:  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích  

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práce, v aktuálním znění předpisem 246/2018 Sb  
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- Nařízení vlády č. 201/2010  Sb.  kterým  se  stanoví  způsob  evidence,  hlášení  a  zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu, v aktuálním znění předpisu 170/2014 Sb.  

- Vyhláška  č.  192/2005  Sb.,  kterou  se  mění  vyhláška  Českého  úřadu  bezpečnosti  

práce č. 48/1982  Sb.,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky  k  zajištění  bezpečnosti  

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, v aktuálním znění předpisu 405/2004 Sb.  

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v aktuálním znění předpisu 225/2017 Sb.  

 

 

 

Práca:  Možné riziko: Opatrenia:  

Zariadenie 

staveniska:  

Vstup 

Nepovolaným 

osobám.  

Stavenisko bude oplotené uzamykateľným  oplotením 

vysokým 2m. Ako vjazd bude slúžiť uzamykateľná 

brána ktorá je súčasťou oplotenia. Na bráne budú 

výstražne značenia ktorých súčasťou bude značka 

„ZÁKAZ VSTUPU TU NEPOVOLANÝM 

OSOBÁM.“ Touto bránou bude zabezpečený aj vstup 

pre pracovníkov stavby. Pri vstupe bude umiestnená 

vrátnica odkiaľ sa bude dohliadať a povoľovať vstup 

a vjazd na stavenisko. 

Doprava na 

stavenisku  

Dodržiavanie max. 

povolenej 

rýchlosti.  

Na vstupnej bráne bude umiestená značka na 

ohraničujúca max. povolenú rýchlosť na stavenisku.   

Používanie OOPP Zabránenie úrazu 

na stavbe: 

Pred vstupom na stavenisko budú povolané osoby 

preškolené ohľadom BOZP a pohybu na stavenisku. 

Povolané osoby musia mať pri vstupe na stavenisko 

reflexnú vestu, prilbu a vhodnú pracovnú obuv. Pre 

zabránenie úrazu budú pracovníci používať predpísané 

osobné ochranné pracovné pomôcky na danú činnosť.   

Výkopy Zosuv pôdy,  pád 

do výkopu.  

Bezpečný presun pracovníkov a strojov do výkopu bude 

zaistený šikmou rampou. Pri práci strojov musia 

pracovníci dodržiavať odstup maximálneho dosahu 

konkrétneho stroja + 2m. Proti pádu osôb bude zriadené 

drevené zábradlie vo vzdialenosti 1,5 m od hrany 

výkopu a bude označené výstražnou páskou. Zábradlie 

bude prerušené pri vstupe do výkopu. Stroje musia 

držať odstup od hrany výkopu min. 2m. Zosuv pôdy 

bude zaistený svanovaním bokov výkopu. Predpísané 

svahovanie sa určí podľa vnútorného trenia konkrétnej 

zeminy na stavbe.  

Pilóty Pád osôb Vrty pre pilóty budú zabezpečené pevným dreveným 

zábradlím výšky 1,5m.  vo vzdialenosti min 1,5m od 

vrtu.  

Výstuž pre pilóty  Preprava 

a manipulácia 

s výstužou.  

Výstuž bude prenášaná pomocou žeriavu na miesto pre 

vázanie košov vždy v zväzkoch pomocou plátenných 

vazákov. Zavesenie výstuže bude vykonávať vždy 

osoba s platným vazacím preukazom a pod bremenom 

sa nesmie nachádzať žiadny pracovník.  
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Betonáž pilot Riziko pri práci 

s badiou.  

Pracovník ktorý bude manipulovať s badiou bude 

preškolený a bude mať platný vazačský preukaz 

prípadne bude badia zavesená na žeriav osobou s týmto 

preukazom. Pri manipulácii a betónovaní pomocou 

badie sa pod ňou nesmie nachádzať žiadny pracovník.   

Montáž 

prefabrikovaných  

prvkov skeletu 

Možné riziko  pri 

prepravovaní 

prvkov.   

Pre prepravu prvkov žeriavom po stavenisku budú 

používané vhodné vázacie prostriedky s dostatočnou 

únosnosťou aby nedošlo k roztrhnutiu. Vázanie prvkov 

bude realizované osobou s platným vazacským 

preukazom a podľa technologického predpisu za 

miesta nato určené.  Treba dávať pozor aby sa 

nezdvíhalo bremeno ktoré je zasypané, primrznuté 

prípadne prikotvené k zemi.    

Montáž 

prefabrikovaných  

prvkov skeletu 

Možné riziko  pri 

osadzovaní prvkov.   

Osadzovanie prvkov bude realizované za asistencie 

žeriavu. Pri manipulácii z bremenom treba zamedziť 

pohybu pracovníkov pod bremenom. Pracovníci pri 

montáži vo výškach budú upevnený o pevný bod pred 

vyzdvihnutím jednotlivých prvkov na miesto osadenia. 

Montáž môže prebiehať až po ustálení bremena nad 

miestom uloženia. Na pomoc pri montáži bude použitá 

plošina. Prvok sa z vazacieho zariadenia môže uvoľniť 

až po úplnom zaistení proti vychýleniu a preklopeniu.  

Montáž 

prefabrikovaných  

prvkov skeletu 

Preklopenie 

prvkov. 

Zvislé dielce musia byť pred montážou zaistené proti 

preklopeniu. Pri prvom podlaží bude toto zaistenie 

tvorené zaklinovaním do základovej pätky a vzperami. 

Pri ďalších podlažiach bude osadený stĺp do 

vytrnovania a zaistená stabilita vzperami. Ďalšie dielce 

sa môžu osadzovať až po uložení a upevnení prvku 

podľa technologického predpisu.  

Montáž 

prefabrikovaných  

prvkov skeletu 

Riziko pôsobením 

klimatických 

podmienok.  

Práce musia byť prerušené pri hustom snežení alebo 

daždi, pri zhoršenej viditeľnosti ktorá klesne pod 30m 

a ohrozuje bezpečnosť montáže. Technologickým 

predpisom je určená rýchlosť vetra pri ktorej môže 

prísť k riziku pádu osôb rozkmitaním prvku. Práce 

žeriavom budú prerušené pri rýchlosti vetra nad 10m/s  



Záver:  

Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať stavebne technologický projekt pre realizáciu športového 

centra v Brne, Řečkovice. V práci je riešená z väčšej časti hrubá spodná stavba a zakladanie na 

pilótach, v spodnej hrubej stavbe sú riešené monolitické hlavice, prefabrikované základové prahy, 

pokládka panelov Spiroll a monolitická železobetónová doska. Na túto časť je spracovaný podrobný 

technologický predpis.  

Ďalej sa diplomová práca zaoberá v niektorých častiach kompletnou realizáciou objektu SO.01 a to 

hlavne v správe pre technologický projekt a v časovom a finančnom pláne. Okrajovo sú v práci 

spomenuté aj pridružené objekty ktoré sú klasifikované ako inžinierske. Spracovaný je aj  kontrolný 

a skúšobný plán na pilóty. 

K spracovaniu boli použité programy v ktorých som sa naučil pracovať počas štúdia ako BUILD 

power, Archicad, COTEC, MS office, hluk+.  
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• Zeppelin CAT [Online]. Dostupné z: http://zeppelin.cz    

• TATRA [Online]. Dostupné z: 

https://www.tatra.cz/nakladniautomobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-

vozy/6x6-tristranny-sklapec-2/   

• Bazár [Online]. Dostupné z: www.bazos.sk  

• Hydraulická ruka Hiab [Online].Dostupné 

http://www.podshop.se/Links/12/BD-144-EN-EU_L.pdf  

• Liebherr LTM [Online] Dostupné z:   

https://freecranespecs.com/Liebherr/LTM-1030-2-1  

• Manitou [Online]. Dostupné z: https://www.manitou.com/en/   

• Rothlehner [Online]. Dostupné z: 

http://www.rothlehner.cz/wpcontent/uploads/2014/09/H14TX_16TPX_2015.pd

f   

• SCHWING Stetter [Online]. Dostupné z:   

https://www.schwing.cz/sk/produkty-2/autocerpadla/     
 

Legislatíva:  

  

- Nariadenie vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí   

- Nariadenie 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  

- Nariadenie vlády č. 201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.  

- Nariadenie vlády č. 272/2011 Sb. -Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací.  

- Nariadenia vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, (novela č. 246/2018 Sb.) .  

- Nariadenia 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  

- Nariadenia vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí .  

- Nariadenie vlády č. 495/2001 Sb., - Nařízení vlády  kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků.  

- Nariadenia vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění novely 136/2016 Sb.  

- Zákon č. 114/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny.  

- Zákon č. 133/1985 Sb. - Zákon o požární ochraně, v platném znění.  

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

- Zákon č. 225/2012 Sb. – Zákon, kterým se mění 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), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů.  

- 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), (novela č. 88/2016 Sb.)  
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- Vyhláška č. 20/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby.  

- Vyhláška č. 77/1965 Sb. - Vyhláška o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů.  

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. -Vyhláška o Katalogu odpadů  

- Vyhláška č. 192/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. -Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady  

Normy:  

  

ČSN EN 10 080   Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, betonářská ocel - Všeobecně  

ČSN EN 13 670    Provádění betonových konstrukcí      

ČSN EN 1536    Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané pilóty  

ČSN 73 0205    Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  

ČSN 73 6133    Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

ČSN EN 12350‐1  Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení  

ČSN EN 12350‐2  Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím  

ČSN EN 206-1   Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

ČSN EN 73 1332   Stanovení tuhnutí betonu              

ČSN EN 73 6180  Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu  

ČSN EN 1536+A1  Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané pilóty  

ČSN EN 0210-1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:  

 Přesnost osazení      

ČSN EN 12 390‐3  Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles  

            

    

Zoznam použitých programov:   

Microsoft office - Word a Excell  

CONTEC   

BUILDpower S  

ArchiCAD 21  

Adobe Acrobat Reader DC,  

PDF Creator  

Internetový prehliadač – Safari a Google Chrome  

  

  

 


