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Abstrakt a klí ová slova v eském a anglickém jazyce

Abstrakt
Stavebn technologický projekt se zabývá krytým plaveckým bazénem v Litomyšli. Tato
diplomová práce zahrnuje zprávy za ízení staveništ a STP, technologický p edpis, propo et,
rozpo et, kontrolní a zkušební plán, širší dopravní vztahy a návrh mechanizm pro tuto
stavbu.

Klí ová slova
Stavebn technologický projekt, za ízení staveništ , technologický p edpis, propo et,
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bazén

Abstract
The technological projeckt of building deals witch indoor swimming pool in Litomyšl. This
Mastr&apos;s includes technical reports site equipment and STP, technological regulation,
calculation, budget, inspection and test plan, wider transport relations, mechanical assembly
for tis building.

Keywords
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Úvod
Tématem mé diplomové práce je ešení stavebn technologického projektu pro Bazén
v Litomyšli se zam ením na objekt SO 02 Hala krytých bazén . Úkolem mé diplomové
práce je navrhnout stavebn technologický projekt, kde bude vy ešeno nejvhodn jší
za ízení staveništ , asový plán a propo et pro objekt SO 02, stroje pro výstavbu a výpo et
zdroj pro staništ . Pro nejnáro n jší ást výstavby hrubé vrchní stavby se musí zpracovat
technologický p edpis. Dalším oddílem bude ešení širších dopravních vztah pro
nadrozm rný náklad d ev ných lepených vazník . Posledním úkolem je zpracování a
porovnání výhod, nevýhod a ceny jednotlivých nejpoužívan jších typ bazén .

Výsledkem by m la být plnohodnotná p íprava pro ešení dané stavby a skloubení
asového, finan ního a technologického hlediska pro hladký pr b h stavby.
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1.1 Základní údaje o stavb :
Název stavby: Krytý plavecký bazén v Litomyšli
Místo stavby: U Plovárny 1221, 570 20 Litomyšl
Kraj: Pardubický

Objednatel: M sto Litomyšl
B í Š astných 1000

570 20 Litomyšl
Projektant: Architekti D.R.N.H., s.r.o.

Pr chodní 2
602 00 Brno
I : 262 66 971
Ing. arch. Antonín Novák ( KA 01884)

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2013
Datum ukon ení realizace: 15. 12. 2014
Popis ú elu: Jedná se krytý plavecký bazén, který bude navazovat

na sou astné m stské letní koupališt . Stavební objekt
eší nové haly krytých bazén , toboganové v že,

výplavového bazénu a odpovídající zázemí.
Sn hová oblast: III. -IV.
V trová oblast: IV.
Teplotní oblast: -15 °C
Námrazová oblast: St ední

1.2 len ní stavby na stavební objekty:
Objekt SO-01: P íprava území a bourací práce

Objekt SO-02: Hala krytých bazén

Objekt SO-03: Komunikace a zpevn né plochy

Objekt SO-04: Oplocení areálu

Objekt SO-05: Sadové úpravy

Objekt SO-06: P ípojka vody

Objekt SO-07: Areálová kanalizace

Objekt SO-08: Závlahový systém

Objekt SO-09: P ípojka plynu

Objekt SO-10: P eložka užitkové vody
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Objekt SO-11: Vodní hospodá ství bazén

Objekt SO-12: Nerezové bazény
Objekt SO-13: Konstrukce tobogánu

Objekt SO-14: Trafostanice
Objekt SO-15: Komíny
Objekt SO-16: Výtah
Objekt SO-17: Technologie stravování

Obr. 1.1 Situace stavby
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1.3 Zhotovitelský systém
Stavbu bude provád t hlavní zhotovitel na základ výb rového ízení.

1.4 Popis staveništ :
Staveništ se nachází v okrese Svitavy katastrálním území Litomyšle. Pozemky jsou ve
vlastnictví investora.

Staveništ se nachází v Sportovním areálu Líbánky, na jihovýchodním okraji m sta
v blízkosti p íjezdu do m sta od Svitav (státní silnice I/135). Území je mírn svažité
západním sm rem a je vymezeno z jihu ulicí U plovárny, ze západu zahradami, ze severu
p ístupovou komunikací k letnímu koupališti a z východu p íjezdovou komunikací k areálu.

Na staveništi se nachází v sou asné dob tenisové kurty a jednopodlažní stavby – budova
správce areálu a budova ob erstvení a WC. Pozemek je nyní oplocen na hranicích se
sousedními parcelami. V jižní ásti staveništ bude využit stávající vjezd. Na severní hranici
staveništ k sportovnímu areálu bude pozemek oplocen do asn jen po dobu stavby.
Sou ástí stavby je oplocení nové, které na záv r stavby nahradí p vodní. P íjezd na
staveništ bude z ulice U Plovárny. Bude využit stávající nevyužívaný vjezd na pozemek v
jižní ásti pozemku. Doprava náklad (odvoz zeminy, doprava betonu a doprava vazník
atd.) na staveništ bude vedena z ulice Moravská do ulice U plovárny a odtud na staveništ .

Z regionáln -geologického hlediska se p edm tné území se širokým okolím nachází ve
vysokomýtské synklinále, ásti eské k ídové tabule, charakterizované jílovito-pís itým
vývojem svrchnok ídové sedimentace. Podzemní voda v sondách nebyla zjišt na.

Dle SN 73 1001 hodnotíme základové pom ry jako jednoduché.

Dopravní systém staveništ bude napojen na stávající komunikaci. Hlavní vjezd na
staveništ bude ze stávající komunikace. Poblíž vjezdu bude zbudována staveništní
komunikace ze zpevn ného št rku.

1.5 Popis stavebních objekt

1.5.1 SO-01 P íprava území a bourací práce
Stavební objekt eší úpravu stavební parcely pro p ípravu staveništ . V rámci p ípravy
staveništ budou zbourány 2 stávající objekty: budova správce a objekt ob erstvení s WC.
Dále bude vybourán zpevn ný povrch tenisových kurt , provedený s živi ným krytem.
Stávající vodom rná šachta p i východní hranici parcely bude zrušena.

Stav nosných konstrukcí bouraných stavby je pom rn dobrý. Objekty jsou samostatn
stojící bez návaznosti na okolní stavby. Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstruk ní detaily
ani technologické postupy se na stavb nep edpokládají.
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Obecn lze íci, že bourání objektu se bude provád t postupným rozebíráním a rozpojování
shora dol . P i provád ní stavby budou dodržovány požadavky vyhlášky 324/1990 Sb. O
bezpe nosti práce a technických za ízeních p i stavebních pracích.

Vlastním bouracím pracím budou p edcházet práce p ípravné. Ty sestávají z odpojení

veškerých inženýrských sítí souvisejících s bouraným objektem. Respektována musí být
rovn ž ochranná pásma veškerých okolních sítí a musí být zajišt na bezpe nost na
p ilehlých komunikacích.

1.5.2 SO-02 Hala krytých bazén
Architektonické a urbanistické ešení objektu je p ísn pod ízeno místu a ú elu stavby.
Místo je definováno dotekem výrazného morfologického výb žku se vzrostlou zelení a
zatravn nými plochami svažujícími se z masivu erné hory sm rem k m stu s novodobou
výstavbou sportovních budov. Navržený objem haly krytých bazén je v maximální možné
mí e redukován roz ed ním do jednotlivých stavebních modul  m kce modelovaných do
organických k ivek vn jšího plášt tak, aby navozoval na sm r plynutí svahu erné hory.
Materiálové ešení stavby je op t voleno minimalizované s volbou materiál v p írodní –
p vodní barevnosti a struktu e: pohledový beton, kámen, d evo, sklo a ocel.

Stavební objekt eší návrh nové haly krytých bazén , tobogánové v že, výplavového bazénu
a odpovídajícího zázemí. Bazénová hala je funk n rozd lena do 3 podlažních ástí,
odpovídajících provozním a technologickým celk m – technologická ást s vodním
hospodá stvím je umíst na do suterénu budovy, 1. NP je v nováno ve ejnosti ve spojitosti s
vodní rekreací a ve 2. NP je umíst na op t technologická ást, p evážn strojovna
vzduchotechniky. Všechny podlaží jsou komunika n propojena schodišti, zamezující vstup
ve ejnosti do technologických ástí budovy, zásobování suterénu je zajišt no stolovým
výtahem p i severní fasád objektu.

V suterénu budovy (1. PP) je umíst no energetické centrum – plynová kotelna, trafostanice
a strojovna úst edního vytáp ní a technologické prostory vodního hospodá ství, které jsou
umíst ny pod bazénovými ochozy. V suterénu budovy je pak dále umíst no zázemí
pracovník a obsluhy – šatna, sociální zázemí, denní místnost a dispe erské pracovišt .

P ízemí objektu (1. NP) je dispozi n uspo ádána do 3 podélných trakt – trakt se šatnami
a p evlékárnami, trakt s hygienickým zázemím a provozním komplementem a trakt
s vnit ními bazény. Hlavní vstup do objektu je situován nezávisle na areálu letního
koupališt , z ulice U plovárny, vedoucím do vstupní haly s pokladnou. P ed hl. vstupem do
haly, je umíst no parkovišt ko árk a kol, sklad odpadk , vodom rná místnost a místnost
m ení a regulace plynu. Vstupní hala (foyer) je dopln na o ob erstvení s barovým pultem,
sezením a WC pro ve ejnost. V p ímé vazb na vstupní halu je navržena kancelá
provozovatele. Na vstupní halu pr chodem kolem centrální pokladny p es tzv. finální
úpravu s p ezouvací lavicí a dosouše i vlas navazuje trakt se šatnami pro ve ejnost. Pro
ZTP návšt vníky je navržen pro každé pohlaví samostatný p evlékací box a samostatná
koupelna s WC. Z šatního bloku vedou pr chody do bazénu p es umývárny a toalety. Do
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traktu s hygienickým blokem a p ímým p ístupem z bazénové haly je za len na i ví ivka,
parní místnost s p edsí ovou ochlazovanou, sklad bazénových pot eb a místnost plav íka s
prosklenou elní st nou, orientovanou do bazénové haly, integrující i funkci ošet ovny.
Bazénová hala obsahuje plavecký bazén 25 m dlouhý s p ti plaveckými dráhami. Dále
neplavecký bazén, samostatn umíst ný bazén. Vstup na letní pobytovou terasu je navržen z
toboganov haly. Do toboganové haly je zaúst n i nástup do venkovního výplavového
bazénu.

V dispozi ním traktu nad šatnami a hygienickým zázemím ve 2. NP jsou umíst ny
elektrorozvodna, sklady a strojovna vzduchotechniky. Bazénová hala je navržena jako
provozn samostatný objekt s možností sezónního propojení s areálem venkovního
koupališt . Technologické provozy jsou striktn odd leny (s výškovou diferenciací do
samostatných podlaží) od prostor pro ve ejnost tak, aby nedocházelo ke vzájemnému
k ížení.

1.5.3 SO-03 Komunikace a zpevn né plochy
Stavební objekt eší konstrukci nových zpevn ných ploch a komunikací, sou ástí je i
dopravní ešení v etn dopravy v klidu.

Navržené zpevn né plochy zajiš ují p ístupy do objektu a pobyt návšt vník na venkovní
terase podél západní ásti objektu.

Hlavní vstup do objektu bude zajiš ovat rampa pro p ší v podélném sklonu 11,8%, s
napojením na stávající chodník podél ul. U Plovárny. Zevnit areálu bude objekt
zp ístupn n prost ednictvím plochy z ocelového poloroštu s napojením na stávající pískový
chodník. Vzhledem k podélnému sklonu hlavního vstupu bude toto napojení zajiš ovat i
p ístup pro ZTP. Stávající pískový kryt v úseku mezi bo ním vstupem a stávající plochou ze
zámkové dlažby u hlavního vstupu do koupališt bude rekonstruován a výškov upraven tak,
aby výškový rozdíl v míst napojení byl max. 2 cm.

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací v rámci objektu Komunikace a zpevn né
plochy byly stavební výkony s ním spojené za azeny do stavebního objektu F1.2 Hala
krytých bazén . Ve struktu e projektu pro provedení stavby je objekt zachován kv li
administrativní návaznosti

1.5.4 SO-04 Oplocení areálu
P edm tem tohoto stavebního objektu je z ízení nového oplocení vymezující areál
novostavby haly krytých bazén .

Nové oplocení je v jižní, západní a ásti východní strany parcely navrženo ve shodné
p dorysné stop s p vodním, na stran severní je parcela ponechána bez oplocení kv li
prostorovému propojení se stávajícím areálem letního koupališt . ást východního
oplocení navazuje na stávající vstup na koupališt s ocelovou bránou. Tato brána bude v
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rámci nového oplocení nahrazena novou bránou, integrující v sob vjezdovou bránu a
vstupní branku. Sou ástí oplocení jsou i prostorové prvky, zamezující vstup na pozvoln se
ty ící terénní valy, p echázející do st ešní roviny kryté haly. Stejné zábrany jsou navrženy i
na jihozápadním nároží budovy, kde budou zamezovat vstup ve ejnosti do zahrady v jižní
ásti pozemku, která z stane neve ejná.

1.5.5 SO-05 Sadové úpravy
Stavební objekt eší vegeta ní úpravy okolí novostavby s odkazem na inventarizaci
stávajícího stavu d evin na stavební parcele z p edcházejícího stupn PD pro stavební
povolení.

V rámci ešeného území jsou navrhovány ty i typy vegeta ních prvk . Budova bazénu
„vyr stá“ z okolního terénu díky terénním modelacím – vlnám (vlnobití). Na t ch je
navržen reprezentativní parkový trávník, intenzivn udržovaný. Ten se nachází také za
budovou krytého bazénu, na rovném parteru. ást s tobogánem a venkovním bazénem bude
od vedlejšího pozemku odd lena záhonem, ve kterém porostou vysoké okrasné traviny. Na
tuto optickou bariéru, která je ukon ena zárove s budovou, plynule navazuje výsadba
listnatých popínavých d evin k plotu. Stávající listnaté stromy na obvodu pozemku budou
dopln ny rozvoln nými výsadbami vzrostlých listnatých strom . Nov vysázena bude také
vstupní jedno adá alej do areálu.

Plošn nejrozsáhlejším vegeta ním prvkem jsou parkové trávníky. Ty jsou navrhovány jak
na rostlém terénu, tak na navezeném terénu. Navržen je parkový trávník, intenzivn
udržovaný, s automatickou závlahou.

K odd lení venkovní pobytové plochy u bazénu a vedlejšího pozemku je navržena bariéra z
vysoké okrasné traviny. Navržený taxon p ipomíná svým vzhledem rákosí rostoucí u vody a
vhodn tak dopl uje plochu u bazénu.

1.5.6 SO-06 P ípojka vody
Projekt eší novou vodovodní p ípojku. Stávající litinová vodovodní p ípojka DN 150 a
stávající vodom rová šachta koliduje s novostavbou krytého bazénu, a proto bude odpojena
od ve ejného vodovodního adu a zrušena. Odpojení se provede demontáží šoupátka v
míst odbo ení zrušené p ípojky a osazením slepé p íruby na odbo ku. Pro p ívod vody k
za ízení staveništ  m že být využívána stávající p ípojka p ed zrušením, nebo p ípojka pitné
vody pro stávající letní koupališt , která je rovn ž ur ena ke zrušení (viz projekt zdravotn
technických instalací).

Pro zásobování krytého bazénu a záložní zásobování letního koupališt bude vybudována
nová p ípojka z HDPE 100 SDR 11 160 x 14,6, která bude napojena na stávající litinový
vodovodní ad DN 200 v ul. U Plovárny a vedena v jiném míst než rušená p ípojka.
Vodom rová sestava bude osazena ve vodom rové místnosti v novostavb krytého bazénu.
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1.5.7 SO-07 Areálová kanalizace
Projekt eší areálovou kanalizaci jednotnou (vn budovy) pro novostavbu krytého
plaveckého bazénu. Areálová kanalizace bude napojena na stávající jednotnou p ípojku.
Jmenovitá sv tlost stávající p ípojky nebyla investorem ani po urgencích sd lena. Projekt
p edpokládá její jmenovitou sv tlost DN 300. V p ípad menší sv tlosti p ípojky bude nutné
vybudovat v p vodní trase p ípojku novou.

St echa, anglické dvorky a zpevn né plochy okolo bazénu budou odvodn ny do vnit ní
kanalizace, která je do areálové kanalizace zaúst na. Deš ové vody ze st echy tobogánové
haly budou odvád ny do plochy vysypané ka írkem, pod kterým se nachází betonový
podklad a drenážní trubka DN 125 napojená na upravenou korugovanou plastovou vpust
315 s kalovým košem. Deš ové vody z bo ní prosklené st ny bazénové haly budou svedeny
do odvod ovacího žlábku s m íží zakryté vrstvou ka írku.

Aby byla možnost išt ní, budou na svodných potrubích areálové kanalizace vn budovy
z ízeny vstupní šachty provedené z betonových skruží o pr m ru 1 m s monolitickým
betonovým dnem a litinovým poklopem o pr m ru 600 mm. Na kanalizaci bude napojena
také drenáž odvád jící deš ové vody prosáklé do podloží venkovního prostoru u bazénu.
Napojení drenáže bude provedeno p es zp tnou armaturu typu 0 podle SN EN 13564-1.
Drenáž bude opat ena plastovými šachtami o pr m ru 300 mm s litinovým poklopem.
Zp tná armatura bude umíst na ve vstupní šacht provedené z betonových skruží o pr m ru
1 m s monolitickým betonovým dnem a litinovým poklopem o pr m ru 600 mm bez otvor .

1.5.8 SO-08 Závlahový systém
Navržený systém je pln automatický, b hem vegeta ního období pracuje zcela bez zásahu
majitele/správce. Systém se skládá z p ívodního PE potrubí, distribu ního PE potrubí,
post ikova , elektromagnetických ventil , ídící jednotky a erpací stanice. Post ikova e,
distribu ní potrubí a ventily jsou rozd leny do 10 sekcí. Voda je distribuována 900m
potrubí. Po et post ikova v systému je 156. V šachtách je umíst no 10 sek ních a jeden
ídící ventil. Ventily jsou spoušt ny pomocí 220m kabel . Zavlažovaná plocha má rozlohu

1850 m2. Údržba systému spo ívá ve vizuální kontrole funkcí jednou za 14 dní, išt ní filtru
dle pot eby a jarním spušt ní a podzimním zazimování. Pro úplnou automatizaci je systém
dopln ný idlem srážek, které odpojí závlahu v dob , kdy má trávník dostatek p irozené
vláhy. Post ikova e jsou rozmíst ny tak aby distribuce vody byla co nejrovnom rn jší po
celé zavlažované ploše, tím je docíleno maximální ú innosti zálivky s maximální úsporou
vody.

1.5.9 SO-09 P ípojka plynu
Do objektu bude zemní plyn p iveden novou STL plynovodní p ípojkou z PE 100 SDR 11
50 x 4,6. Nová p ípojka bude napojena na stávající STL ocelový distribu ní plynovod DN
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200 v ulici U Plovárny. P i soub hu p ípojky se zdmi bude nutno dodržen odstup 2 m.
Hlavní uzáv r plynu (kulový PE uzáv r 50 podle požadavku Východo eské plynárenské
se zemní soupravou a litinovým poklopem), p ed kterým p ípojka kon í, bude umíst n pod
terénem v chodníku vn budovy t sn u hranice s ve ejným pozemkem. Plynom r a
regulátory tlaku budou umíst ny v k tomu ur ené místnosti uvnit budovy p ístupné z
ko árkárny a v trané neuzavíratelnými otvory (m ížkami) do vn jšího prost edí.

1.5.10 SO-10 P eložka užitkové vody
Projekt eší p eložku vodovodního adu užitkové vody z vrt zásobující stávající letní
koupališt . P eložku je nutné provést z d vodu kolize stávající trasy užitkového vodovodu s
novostavbou krytého plaveckého bazénu. Nové napojení p ívodu pitné vody pro stávající
letní koupališt je ešeno v projektu zdravotn technických instalací.

Nový vodovodní ad bude proveden z trub a tvarovek HDPE 100 SDR 11 160 x 14,6
spojovaných litinovými tvarovkami s mechanickými spoji zajišt nými proti vysunutí trouby z
tvarovky nebo PE tvarovkami se sva enými spoji. Úsek vedený budovou nového krytého
bazénu bude z litinových tlakových p írubových trub (tvárná litina). Napojení nového
potrubí na stávající vodovodní ad bude provedeno p írubovou tvarovkou pro PVC a
p írubovým litinovým T-kusem se slepou p írubou. Slepá p íruba bude op ena o
železobetonový blok o rozm ru 800 x 1100 mm op ený o st nu výkopu a zakotvený 500 mm
hluboko ve dn výkopu. Nové potrubí nesmí být zprovozn no p ed zatvrdnutím betonových
op rných blok .

Ve vodom rové místnosti bude umožn no p ípadné p epojení p ívodu pro letní koupališt
na pitnou vodu z nové HDPE p ípojky 160. Na potrubí užitkové vody budou ve
vodom rové místnosti osazeny uzavírací šoupátka a vodom r DN 80.

1.5.11 SO-11 Vodní hospodá ství bazén
P edm tem ešení je technologická ást vodního hospodá ství bazén tak, aby bylo možno
uvést úpravu vody v bazénech do provozu v souladu se sou asn platnými normami a
p edpisy.

1.5.12 SO-12 Nerezové bazény
P edm tem ešení jsou nerezové bazény v etn  p íslušenství.

1.5.13 SO-13 Konstrukce tobogánu
Atrakce tobogán – vodní skluzavka, bude umíst na vedle krytého bazénu. P ístup na
tobogán je možný pouze z vnit ního prostoru bazénové haly, z tzv. toboganové haly (tj.
výb žku z centrální bazénové haly). Nástup na skluzavku bude z kryté schodiš ové haly.



VUT Brno, Fakulta stavební AR 2012/2013

– 25 –

Sjezdové koryto vystupuje do venkovního prostoru a na svém konci op t vstupuje do
interiéru haly. Koryto bude uzav ené, stropní konstrukce bude transparentní. Pro dojezd
skluzavky slouží bezpe nostní dojezdový žlab o rozm rech 3 x 6,2 m a hloubce vody 0,54 m.
Výstup z dojezdového žlabu je schodišt m umíst ným po pravé stran žlabu. Konstrukce
dojezdu je železobetonová nádrž, která je zevnit opat ena ocelovou bazénovou nádrží z
nerezového plechu. Dojezd tobogánu i p ívod vody na skluzavku jsou napojeny na rozvody
upravené vody pro venkovní bazény.

1.5.14 SO-14 Trafostanice
 P edm tem ešení je nová trafostanice 10/0.4 kV, umíst nou v objektu novostavby krytého
plaveckého bazénu v Litomyšli. Projektová dokumentace eší vyzbrojení hlavní vstupní
transformovny v objektu: TS 10/0,4 kV – 1x 400 kVA.

P ívodní napájecí kabelové vedení VN 10kV distribu ní soustavy EZ a.s. a distribu ní
rozvad VN je dodávka EZ, a.s., v etn provád cí projektové dokumentace

1.5.15 SO-15 Komíny
Sou ástí objektu je komínové t leso pro odvod spalin z dvou plynových kotl pro pot eby
technologie a vytáp ní. Je vyvedeno z místnosti .01.07 – kotelna, p es ze nad terén. ást
komína pod terénem je obsypána leh eným kamenivem.

Navržené komínové t leso je provedeno jako t ívrstvý komín, vn jší pláš tvo í nerezový
tubus o vn jším pr m ru 800 mm a tl. plechu 3 mm. Tento prvek bude vynášen pomocí dvou
ocelových válcovaných profil IPE 120. Ty budou zakotveny do základové patky. Tubus
prostupuje do objektu st nou pod úrovní terénu, je nutné dbát na napojení hydroizolace
mezi komínovým tubusem a st nou z vodostavebního betonu.

P ívod vzduchu zajiš ují dva pr duchy DN 250 z hladkého PP s vnit ním pr m rem 230
mm. Odvod spalin zajiš ují dva kou ovody s vnit ní vložkou DN 250 z PP o tl. 2 mm a
vnit ním pr m ru 230 mm. Odvody spalin jsou zatepleny izolací tl. min. 40 mm z minerální
vlny pro zamezené kondenzace. Odvod kondenzátu bude ešen z nejnižšího místa z kotle.

Celá konstrukce komínu je atypický výrobek. Pohledová vrstva komínového tubusu bude
z vysoce lešt ného nerezového plechu. Na t lese obou komín budou provedeny tzv. lezy
nahrazující žeb ík s košem, na stran  p ivrácené k objektu.

1.5.16 SO-16 Výtah
V budov krytého bazénu je navržena nákladní plošina s výjezdem do poklopu pro dopravu
nákladu do technologického zázemí bazénu. Je navržena elektrická lanová plošina se
strojovnou (resp. pohonnou jednotkou) umíst nou uvnit výtahové šachty pod dojezdem.
Šachta bude kryta dvouk ídlým ocelovým poklopem, který se bude otevírat tlakem kabiny.
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Sou asn s poklopem se bude otevírat i podlahový polorošt v úrovni 1. NP, který p ekrývá
poklop šachty.

1.5.17 SO-17 Technologie stravování
ást technologie stravování eší provoz rychlého ob erstvení ve vstupním foyer krytého

plaveckého stadionu v Litomyšli. Jedná se o dopl kovou službu plaveckého areálu, pro
osoby zdržující se ve foyer. Rychlé ob erstvení bude samostatná ú etní jednotka.

Provoz je jednopodlažní, tvo ený prodejním barem se zázemím a odbytem v odpo inkové
ásti foyer. V odbytové ásti se po ítá se 32 místy u stolu. Zázemí tvo í p ilehlý sklad a

vyhrazené WC pro personál s p edsí kou.

1.6 Konstruk ní ešení

1.6.1 Zemní práce
Vzhledem k výsledk m inženýrskogeologického pr zkumu bude stavební jáma pažená
formou záporového pažení s jednou úrovní kotev. Stavební jáma bude svahovaná pouze na
východní stran objektu. Na hranici stavební parcely a p ilehlého chodníku na východní
hranici pozemku bude použito záporové pažení bez jišt ní kotvami s ohledem na vedení
plynovodu v chodníku a jeho ochranná pásma. Z hlediska postupu prací budou zemní práce
probíhat ve dvou etapách – v první bude provedeno pažení vlastního objektu se snížením
úrovn terénu v jihozápadním rohu staveništ na úrove 346,65 pro postavení stavebního
je ábu. V další etap výstavby po odstran ní je ábu bude provedeno zapažení reten ní
nádrže.

1.6.2 Základy
Založení podsklepené ásti objektu (v r zných výškových úrovních) je navrženo z betonu C
25/30 XC2 s pr sakem 50 mm, na desce tl. 350 mm z vodonepropustného betonu. Výše
položená, nepodsklepená ást je rovn ž založena na desce tl. 500 mm a se spodní ástí
založení je spojena zalomením (svislým úsekem) tl. 350 mm, které zárove plní funkci
podzemní obvodové st ny. Technologické prohlubn a kanálky pod touto vyšší úrovní
základové desky jsou navrženy jako zalomená základová deska, ale v tlouš ce 350 mm.
Základová konstrukce (deska s výškovým zalomením v etn obvodových podzemních st n)
je navržena jako vodonepropustná železobetonová konstrukce bez vn jších stavebních
izolací, tj, jako „bílá vana“.
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1.6.3 Svislé konstrukce
Stavba je provedena z monolitického železobetonu s ocelovými sloupy v ose A. Suterénní
st ny mají tl.250mm a jsou z betonu C 25/30 XC2. Podp rná konstrukce bazén (d tského i
plaveckého) je tvo ena akumula ními nádržemi pod nimi a pr vlakovým rošt m. Sloupy
mají pr ez 300 x 300mm, pr vlaky 300 x 560 mm (s bazénovým dnem iní výška 860mm).
Akumula ní nádrže z betonu C 25/30 XC2 mají tl. 300mm stejn jako st ny obou bazén .
Vnit ní st ny jsou z betonu C 30/37 XC2 a pohledové st ny z betonu C 35/45 XC2

V ž toboganu tvo í dvojice p í ných st n C 20/25 XC2 tl. 250mm, mezi které jsou navrženy
jednotlivé mezipodesty C 30/37 XC2 tl. 160mm propojením deskami schodišt .

Prosklená fasáda na severní stran objektu v bazénové hale je vynášena ocelovými profily
IPE 180.

Op rné zídky ve východní ásti mají Tl. 380mm a jsou z monolitického železobetonu.

Op rné zídky venkovních terénních úprav jsou provedeny s pohledovou lícní plochou. Zídka
je prostého betonu navržena jako gravita ní s d íkem tl. 450mm v pat a 300 mm v hlav .

Op rné zídky jsou z betonu C30/37 XF1

1.6.4 Vodorovné konstrukce
Stropní deska nad suterénem má tl. 200 mm, nad 1.NP má tl. 180 mm. Beton bude použit C
30/37 XC2.

Instala ní kanály budou zaklopeny odnímatelnými ocelovými polorošty nebo
prefabrikovanými dutinovými deskami.

1.6.5 Schodišt
Všechny schodišt jsou z železobetonu C 30/37 XC2 o tl. desky 135 mm.

1.6.6 Zast ešení
St echa nad plaveckým bazénem je pultová, jednopláš ová. Nosnou kci tvo í lepené vazníky
250x1250mm t . GL24. Na n budou osazeny krokve 140x220mm ve vzdálenosti 0,9 m.
Jako zav trování slouží vodovzdorná p ekližka a zav trovací k íže z plechových pásk .
Tepelnou a zárove parot snou vrstvu tvo í vrstva p noskla lepeného na bedn ní horkým
asfaltem o celkové tl. 300mm. Na horní povrch tepelné izolace bude provedena op t zálivka
z horkého asfaltu a na ní natavena pojistná hydro izolace. Dále se musí vložit separa ní
vrstva z prostorové smy kové rohože tl. 8mm. Jako krytina bude použit titanzinkový plech
rozvinuté ší ky 570mm na dvojitou drážku.
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Nad strojovnami je navržena jako dvoupláš ová nev traná s tepelnou izolací vloženou mezi
vaznice. Nosná kce. Je z vaznic 140x220mm po 1050mm. Bedn ní je z prken tl. 24mm. Na
bedn ní bude položena pojistná hydro izolace. Krytina bude z titanzinkových plech
rozvinuté ší ky 570mm. Na hydro izolaci musí být položena prostorová smy ková rohož tl.
8mm.

1.6.7 Svislé nenosné konstrukce
P í ky jsou z tvárnic autoklávového pórobetonu tl. 100 a 150mm pro p esné zd ní, zd né na
tenké maltové lože tl. 1-3mm.

Zbylé p í ky budou provedeny z dutinových vibrolisovaných betonových tvárnic tl. 97 a 148
mm na p esné zd ní na maltu MC10.

Instala ní šachty jsou obezd ny z p í kovek pop . z instala ní p edst ny oplášt né
sádrokartonem.

[1]

1.7 Charakteristika stavebních objektu
Objekt SO 01 - P íprava území a bourací práce

Využití: Slouží k demolici starých staveb a p íprav území

Zastav ná plocha: 173,5 m2

Obestav ný prostor: 607,25 m3

Objekt SO 02 - Hala krytých bazén

Využití: Slouží k rekreaci návšt vník

Zastav ná plocha: 1 717 m2

Obestav ný prostor: 14 993 m3

Kapacitní návšt vnost: 294 osob

Objekt SO 03 – Komunikace a zpevn né plochy

Využití: Slouží k zajišt ní p ístupu do objektu a venkovní plochy podél západní ásti
objektu

Zastav ná plocha: 485 m2

Materiál: Rýhovaný beton, b idlicový obklad
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Objekt SO 04 – Komunikace a zpevn né plochy

Využití: Slouží k ohrani ení areálu

Celková délka: 216,5 m

Materiál: Panel drát ný, sloupek Zn + Pvc

Objekt SO 05 – Sadové úpravy

Využití: Slouží k ozelen ní okolí stavby

Zastav ná plocha: 485 m2

Materiál: Stromy, ke e, trávník

Objekt SO 06 – P ípojka vody

Využití: Slouží k zásobování objektu vodou

Celková délka: 18 m

Materiál: Plast a litina

Objekt SO 07 – Areálová kanalizace

Využití: Slouží k odvodu splaškových a deš ových vod

Celková délka: 183 m

Materiál: Polyetylen, plast, kamenina

Objekt SO 08 – Závlahový systém

Využití: Slouží k zalévání zelen

Celková délka: 675m

Materiál: Polyetylenové potrubí, post ikova e

Objekt SO 09 – P ípojka plynu

Využití: Slouží k p ívodu zemního plynu do objektu

Celková délka: 2 m

Materiál: Polyetylen
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Objekt SO 10 – P eložka užitkové vody

Využití: Slouží k p eložení stávajícího ádu užitkové vody

Celková délka: 80 m

Materiál: Polyetylen, litina

Objekt SO 11 – Vodní hospodá ství bazén

Využití: Slouží k p íprav vody a její distribuci do bazén

Objekt SO 12 – Nerezové bazény

Využití: Bazény a p íslušenství

Materiál: Nerez

Objekt SO 13 – Konstrukce tobogánu

Využití: Slouží k uchycení skluzavky a schodišt

Celková délka skluzavky: 63,9 m

Výška: 6,65m

Sklon: 10,5%

Objekt SO 14 – Trafostanice

Využití: Slouží k p ívodu elektrické energie

Objekt SO 15 – Komíny

Využití: Slouží k odvodu spalin z plynových kotl

Celková délka: 11,5 m

Materiál: Nerez, ocel

Objekt SO 16 – Výtah

Využití: Slouží k svislé p eprav nákladu

Celková nosnost: 300kg
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Objekt SO 17 – Technologie stravování

Využití: Slouží k p íprav a podávání jídla

1.8 Popis textových ástí stavebn technologického
projektu

1.8.1 Technická zpráva za ízení staveništ
Tato zpráva zpracovává za ízení staveništ pro plavecký bazén v Litomyšli. Hlavním
ú elem je popsání p ipojení na inženýrské sít a místní komunikace, umíst ní a typ
stavebních bun k a skladu, skladování materiál . Dále eší horizontální a vertikální
dopravu, hlídání staveništ a ochranu životního prost edí. Sou ástí jsou výkresy za ízení
staveništ .

1.8.2 Staveništní nároky na energii
V této ásti je proveden výpo et spot eby vody na staveništi pro ur ení dimenze vodovodní
p ípojky, dimenzi odpadního potrubí a výpo et spot eby elektrické energie. Výpo et pro
množství vody uvažuje spot ebu pro hygienické ú ely, mytí vozidel a ochranu betonových
konstrukcí. Elektrická energie je po ítána pro období s nejv tším odb rem elektrické
energie.

1.8.3 Návrh hlavních stavebních mechanizm
Tato ást se zabývá vypsáním jednotlivých stavebních stroj a mechanizm , které se budou
na stavb vyskytovat b hem výstavby s ur ením doby jejich použití a hlavních technických
parametr

1.8.4 ešení širších dopravních vztah
Tato ást je zpracována pro p epravu nadrozm rného nákladu. Jedná se o d ev né lepené
vazníky. Na stavbu budou dovezeny z Prahy. Další sou ástí je uvedení zp sobu upevn ní
nákladu, výtah ze zákonu a definici nadrozm rného nákladu a uvedení žádosti, která se
musí p edkládat ministerstvu dopravy. Dále jsou uvedeny výkresy dvou variant tras
nadrozm rného nákladu a zakreslení p íjezdových cest na staveništ , kudy budou dováženy
materiály pro výrobu.
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1.8.5 Technologický p edpis pohledového betonu
Tento technologický p edpis popisuje postup výrobu pohledových konstrukcí
z monolitického betonu. Dále se zabývá Složením pracovních et,stroj , dopravu a
skladování, jakost a kontrolu kvality, p evzetí pracovišt a zkoušky na erstvé betonové
sm si.

1.8.6 Porovnání bazénových konstrukcí
V této ásti jsou porovnány bazény z keramických obklad , nerezy a PVC. Sou ástí jsou
skladby konstrukci a návrh pro úpravu vody v etn typ nekvalitní nebo zanedbané vody.

1.8.7 Osobní ochranné pom cky
Zde jsou vyjmenovány pracovní pom cky pro ochranu zdraví p i práci a seznamy pom cek
pro jednotlivé profese

1.8.8 Kontrolní a zkušební plán
Pojednává o jednotlivých kontrolách b hem výstavby, v etn popisu kontroly a ur ení, kdo
má kontrolu provést.

1.8.9 Propo et objektu SO 02 Hala krytých bazénu
Propo et objektu SO 02 byl vytvo en v programu EuroCalc . Jedná se o položkový rozpo et
objektu SO 02. Da byla použita ve výši 21%

1.9 Popis grafických ástí stavebn technologického
projektu

1.9.1 P1: Za ízení staveništ - hrubá vrchní stavba
V této p íloze je ešeno za ízení staveništ pro hrubou vrchní stavbu s napojením na
inženýrské sít a komunikace. Dále umíst ní skládek, stavebních bun k, v žového je ábu a
auto erpadla. Vyhotoveno v ArchiCadu 15.
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1.9.2 P2: Za ízení staveništ – Dokon ovací
V této p íloze je ešeno za ízení staveništ pro dokon ovací práce s napojením na
inženýrské sít a komunikace. Dále umíst ní stavebních bun k, místa pro bu ky
subdodavatel . Vyhotoveno v ArchiCadu 15.

1.9.3 P3: Za ízení staveništ – Kóty
Tato p íloha zpracovává okótování inženýrských sítí pro za ízení staveništ . Vyhotoveno
v ArchiCadu 15.

1.9.4 P4: Dopravní zna ení
V dopravním zna ení je zakresleno umíst ní dopravních zna ek pro úpravu dopravy kolem
staveništ . Vyhotoveno v ArchiCadu 15.

1.9.5 P5: Dopravní vztahy v Litomyšli
Tato p íloha zpracovává zakreslení dopravních cest pro dopravu stavebních hmot na
staveništ v Litomyšli. Vyhotoveno v ArchiCadu 15.

1.9.6 P6: Nadrozm rná doprava lepených d ev ných vazník
trasa „A“

V této p íloze je zpracován návrh dopravní cesty nadrozm rného nákladu z Prahy po dálnici
následn po silnicích první t ídy do Litomyšle v etn zakreslení nebezpe ných míst na trati
a návrhu dopravního mechanizmu. Vyhotoveno v ArchiCadu 15.

1.9.7 P7: Nadrozm rná doprava lepených d ev ných vazník
trasa „B“

Tato p íloha eší návrh dopravní cesty nadrozm rného nákladu z Prahy po silnicích první
t ídy p es Kolín do Litomyšle v etn zakreslení nebezpe ných míst na trati a návrhu
dopravního mechanizmu. Vyhotoveno v ArchiCadu 15.

1.9.8 P8: Pr kaz v žového je ábu
Tato p íloha zpracovává návrh v žového je ábu v etn zakreslení nebezpe ných míst
v únosnosti je áb  p i manipulaci s b emeny. Vyhotoveno v ArchiCadu 15.



VUT Brno, Fakulta stavební AR 2012/2013

– 34 –

1.9.9 P9: Pr kaz autoje ábu
V této p íloze je zobrazena únosnost autoje ábu pro sestavení a demontování v žového
je ábu v etn technických parametr . Vyhotoveno v ArchiCadu 15.

1.9.10 P10: Propo et Bazénu v Litomyšli
Tato p íloha ukazuje orienta ní cenu jednotlivých stavebních objekt podle technicko –
hospodá ských ukazatel . Propo et byl vytvo en v programu EuroCalc.

1.9.11 P12: Podrobný asový plán objektu SO 02
Podrobný asový plán eší návaznost jednotlivých stavebních prací pro objekt SO 02.
Zpracování bylo provedeno v programu CONTEC.
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2.1 Základní údaje o stavb :
Název stavby: Krytý plavecký bazén v Litomyšli
Místo stavby: U Plovárny 1221, 570 20 Litomyšl
Kraj: Pardubický

Objednatel: M sto Litomyšl
B í Š astných 1000

570 20 Litomyšl
Projektant: Architekti D.R.N.H., s.r.o.

Pr chodní 2
602 00 Brno
I : 262 66 971
Ing. arch. Antonín Novák ( KA 01884)

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2013
Datum ukon ení realizace: 15. 12. 2014
Popis ú elu: Jedná se krytý plavecký bazén, který bude navazovat

na sou astné m stské letní koupališt . Stavební objekt
eší nové haly krytých bazén , toboganové v že,

výplavového bazénu a odpovídající zázemí.
Sn hová oblast: III. -IV.
V trová oblast: IV.
Teplotní oblast: -15 °C
Námrazová oblast: St ední

2.2 Rozsah a stav staveništ
Staveništ se nachází v sportovním areálu Líbánky, na jihovýchodním okraji m sta
v blízkosti p íjezdu do m sta od Svitav (státní silnice I/135) Pozemek je ve vlastnictví
investora a ást bude použita pro za ízení staveništ .

Požadavky na zajišt ní staveništ budou v souladu se zákonem 309/2006Sb. a
vyhláškou 591/2006Sb.

2.3 Informace o staveništi
Staveništ krytého plaveckého bazénu se nalézá v jihovýchodní ásti m sta Litomyšle.
Staveništ je vymezeno z jihu ulicí U Plovárny, ze západu zahradami, ze severu
p ístupovou komunikací k letnímu koupališti a z východu p íjezdovou komunikací k areálu.
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Tvar staveništ je nepravidelného tvaru. Povrch staveništ tvo í tenisové kurty a
jednopodlažní budovy správce a ob erstvení. P ed zapo etím výstavby budou tyto stavby
odstran ny. Kolem staveništ bude vybudováno oplocení do výšky 1,8m. které bude
v záv ru nahrazeno novým oplocením.

len ní stavby na stavební objekty:
Objekt SO-01: P íprava území a bourací práce

Objekt SO-02: Hala krytých bazén

Objekt SO-03: Komunikace a zpevn né plochy

Objekt SO-04: Oplocení areálu

Objekt SO-05: Sadové úpravy

Objekt SO-06: P ípojka vody

Objekt SO-07: Areálová kanalizace

Objekt SO-08: Závlahový systém

Objekt SO-09: P ípojka plynu

Objekt SO-10: P eložka užitkové vody

Objekt SO-11: Vodní hospodá ství bazén

Objekt SO-12: Nerezové bazény

Objekt SO-13: Konstrukce tobogánu

Objekt SO-14: Trafostanice

Objekt SO-15: Komíny

Objekt SO-16: Výtah

Objekt SO-17: Technologie stravování

2.4 Sít technické infrastruktury
Areál krytého bazénu bude napojen na elektrickou energii, plyn, vodovod s pitnou vodou,
p eložka užitkové vody a kanalizace. Tyto p ípojky budou vybudovány jako nové.

2.5 Napojení sítí na staveništ
P ípojka nízkého nap tí bude vedena z nov budované p ípojky vysokého nap tí, kde bude
umíst n transformátor a jistící sk í . Zdrojem vody bude nov vybudovaná p ípojka pro
za ízení staveništ . Odvedení splašk bude pomocí nové p ípojky do stávající stoky.
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Napojení bude v stávající šacht . Voda z oplachovací jímky musí projít p es odlu ova
ropných látek.

2.6 Úpravy z hlediska bezpe nosti
Staveništní oplocení bude z do asného plotu výšky 1,8m, kterým se zabrání nepovolanému
vniku osob. Tomuto opat ení pom že trvalá ostraha staveništ . Vjezd na staveništ bude
z ulice U Plovárny. Na viditelném míst u brány budou umíst ny cedule s nápisy:
„ Nepovolaným vstup zakázán“, „Vstup pouze v ochranné p ilb “ a „P íchod hlaste na
vrátnici“. Bezpe nost na stavb se musí ídit na ízením vlády 591/2006sb. a 362/2006Sb.
P ed výstavbou budou obeslání všichni obyvatelé v okolí stavby informa ním dopisem.

2.7 Ochrana ve ejných zájm
P i provád ní stavebních prací budou chrán ny ve ejné zájmy.

2.8 ešení za ízení staveništ

2.8.1 Dopravní napojení stavby
Staveništ je napojeno na ulici U Plovárny. Tato ulice je dostate n široká a tím umož uje
bezpe ný p ístup pro dovoz stavebních materiál . Podrobnosti jsou vyzna eny v p íloze
„Širší dopravní vztahy“. Pro bezpe ný provoz budou na k ižovatce ulic Strakovská
a U Plovárny umíst ny p enosné dopravní zna ky s ozna ením „Nejvyšší povolená
rychlost“ s rychlostí 15km/h, „zákaz zastavení“ a „Práce“. Tato komunikace se musí
udržovat v istot . V ásti ulice Strakovská bude rychlost omezena na 30km/h a umíst n
zákaz stání.

2.8.2 Doprava na staveništi
Vnitrostaveništní komunikace bude zbudována ze zhutn né št rkodrt tl. 200mm. U
vjezdové brány jsou umíst ny panely pro mytí automobil . Po celém staveništi je rychlost
upravena na 5km/h.

2.8.3 Vertikální doprava
Hlavní strojem pro vertikální dopravu materiálu je v žový je áb 200EC-H 10 FR.tronic. Pro
transport betonu bude použito auto erpadlo K62H XRZ.
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2.8.4 Parkovišt
Parkovišt pro zam stnance a návšt vy stavby bude na ulici U Plovárny na pozemku
investora, s kterým dodavatel stavby uzav e smlouvu o pronájmu pozemku.

2.9 Popis staveb na staveništi

2.9.1 Mobilní bu ky
P i výstavb budou používány bu ky kancelá í stavbyvedoucího a mistr , kancelá
vrátného, šatny, hygienické bu ky a skladovací bu ka. Bu ky budou od firmy STG trade.

Daný po et bun k vychází z po tu pracovníku na stavb . Všechny bu ky budou p ipojeny
na elektrickou energii. Mezi sebou se pouze propojí. Hygienická bu ka bude ješt napojena
na vodu a kanalizaci.

Tabulka 2.1 – Po et bun k

Ú el použití Typ kontejneru Po et

Kancelá vrátného OK12 1
Kancelá stavbyvedoucího OK04 1
Kancelá mistr OK04 1
Šatny OK01 3
Hygienická bu ka SAN20-01 1
Skladovací bu ka SK20E 1

Obr. 2.1 – P íklad bu ky mistr
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Obr. 2.2 – P íklad hygienické bu ky

Obr. 2.3 – P íklad skladovacího kontejneru

2.9.2 Skládky a plochy za ízení staveništ
Zpevn né skládky jsou tvo eny ze zhutn né št rkodrt tl. 200mm. Pro parkovišt
zam stnanc bude využito stávající parkovišt . Pod bu ky je navržena zpevn ná plocha ze
št rkopísku a silni ních panel .

Ná adí bude uskladn né v plechových uzamykatelných skladech. D ev né lepené vazníky
budou montovány p ímo z kamion . Prefabrikované prvky budou ukládány na skládku
prefabrikát . Maximální výška uložení je 1,8m. Jednotlivé prvky se ukládají na podložky
z tvrdého d eva. Mezi prvky se vkládají d ev né podložky ze smrkového d eva. Betoná ská
výztuž bude uložena na podložky ze d eva. Jednotlivé druhy oceli musí být ozna eny.
Bedn ní se též ukládá na podložky do výšky 1,8m. Na staveništi bude místo i pro
kontejnery na odpad.
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2.10 Napojení na inženýrské sít a dimenze p ípojek

2.10.1 Elektrická energie
Za ízení staveništ bude napojeno na elektrickou energii provizorní p ípojkou. Další prvky
pro odb r elektrické energie jsou je áb, výtah, vibrátor, drobné ná adí a vnit ní a vn jší
osv tlení. Navržená dimenze p ípojky je 117, 998kW.

2.10.2 Voda
Voda pro pot eby stavby a hygienické ú ely zam stnanc je navržena ve velikosti p ípojky
1/1/4“(32mm)

2.10.3 Kanalizace
Bu ky za ízení staveništ budou napojeny na provizorní p ípojku, která je napojena ke
stávající stoce jednotné kanalizace DN300. Napojení bude do stávající šachty. Navržené
dimenze ke 110mm. Odvod z oplachovacího boxu je 80mm.

2.11 Ostraha staveništ
Kolem staveništ bude použito mobilním oplocení výšky 2,0m typu europlot B. Staveništ
bude hlídat bezpe nostní agentura z d vodu svého rozsahu a zna ného množství
subdodavatel .

Obr. 2.4 Mobilní oplocení

2.12 Osv tlení staveništ
Osv tlení staveništ bude z ízeno z d vodu no ního hlídání. Použity budou halogenové
lampy. Vnit ní osv tlení bude realizováno p enosnými halogenovými sv tli.
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2.13 Podmínky pro provád ní stavby z hlediska
bezpe nosti a ochrany zdraví

B hem realizace stavebního díla musí stavební firma dodržovat platné zákony a vyhlášky
pro provád ní stavby, zejména zákon 309/2006Sb., vyhláška 362/2005Sb

2.14 Podmínky pro ochranu životního prost edí
Na staveništi budou umíst ny kontejnery na odpad, který se musí t ídit. Dále se musí
zamezit úniku ropných látek a prašnosti v okolí stavby.
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3.1 Výpo et pot eby vody pro staveništ
A. Výpo et vody pro provozní a technické ú ely

= 3600
Qa – Množství vody ( l/s )

Sv – Spot eba vody ( l )

kn – Koeficient nerovnom rnosti odb ru

t – as, po který je voda odebírána ( h )

Tabulka 3.1 Výpo et pot eby vody pro provozní a technické ú ely

A - voda pro provozní a technické ú ely

Pot eba vody
pro:

M rná
jednotka

Množství
m.j.

St ední
norma ( l )

Pot ebné množství
( l/den )

P í ky m3 90,4 20 1808
Mytí nákladních
vozidel

1 vozidlo 5 1000 5000

Provozní a technické ú ely 6808 l/den

= 6808 1,58 3600
Qa = 0,355 l/s

B. Výpo et vody pro sociální a hygienické ú ely

= 3600
Qb – množství vody ( l/s )

Pp – Po et pracovník

Ns – Norma spot eby vody

kn – Koeficient nerovnom rnosti odb ru
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t – as, po který je voda odebírána ( h )

Tabulka 3.2 Výpo et pot eby vody pro sociální a hygienické ú ely

B- voda pro sociální a hygienické ú ely

Pot eba vody
pro:

M rná jednotka
Množství
m.j.

St ední
norma ( l )

Pot ebné
množství ( l/den )

Hygienické
ú ely

1pracovník / sm na 25 35 875

Sprchy 1 pracovník 25 45 1125
Sociální a hygienické ú ely 2000 l/den

= ,
Qb = 0,188 l/s

C. Výpo et požární vody

=
Qc – celkové množství požární vody ( l/s )

Spv – Spot eba požární vody ( l/s)

krh – koeficient vyjad ující rychlost ho eni podle stupn bezpe nosti

Výpo et požární vody není pot eba, protože ve vzdálenosti 125m od za ízení staveništ se
nachází požární hydrant.

D. Návrh sv tlosti vodovodního potrubí= 1,2 ( + + )= 1,2 (0,355 + 0,188 + 0)= , => D = 32mm (1/1/4“)
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3.2 Návrh odpadního potrubí

Tabulka 3.3 Návrh odpadního potrubí

Pot eba odpadního potrubí ks Dn ( mm )
Bu ky 1 110

Oplachovací jímka 1 80

3.3 Výpo et p íkonu elektrické energie pro stanovištní
provoz

= (0,5 1 + 0,8 2 + 3) +(0,7 1)
S – zdánliví p íkon

1,1 – koeficient rezervy

P1 – instalovaný výkon elektromotor na staveništi ( kW )

P2 – instalovaný výkon osv tlení vnit ních prostor ( kW )

P3 – instalovaný výkon vn jšího osv tlení ( kW )

0,5 a 0,7 – koeficient sou asnosti elektromotor

0,8 – koeficient sou asnosti vnit ního osv tlení

Tabulka 3.4 Výpo et p íkon elektrické energie

P1 - Instalovaný výkon elektromotor na staveništi

P ístroj P íkon ( kW )
Po et
Ks

kW
celkem

Je áb 45 1 45
Mícha ka 2 1 2
Vibrátor 1,8 1 1,8
Drobné ná adí 1 9 9
Výtáp ní bun k 1,5 7 10,5
Boiler 2,1 1 2,1

 p íkonu elektromotor 70,4
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P2 - Instalovaný výkon osv tlení vnit ních prostor

Místnost
Výkon na m2

podlahy ( kW )
Plocha
 m2

kW
celkem

Kancelá e 0,01 45 0,45
Šatny a sprcha 0,006 60 0,36
Sklad 0,003 15 0,045
Vnit ní osv tlení 0,013 3040 39,52

výkonu vnit ního osv tlení 40,375
P3 - Instalovaný výkon vn jšího osv tlení

Venkovní
osv tlení

Výkon na m2

prostoru ( kW )
Plocha
 m2

kW
celkem

Venkovní
osv tlení

0,01 2427 24,27

výkonu vn jšího osv tlení 24,27

= 1,1 (0,5 70,4 + 0,8 40,375 + 24,27) + (0,7 70,4)= ,988 kW

Nutný p íkon elektrické energie 117,988kW
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4.1  Pásové rypadlo
Pásové rypadlo NEW HOLLAND E265C na podvozku KOBELCO s dvojdílným
p estavitelným výložníkem délky 2500 mm bude sloužit p i zemních prácích pro hloubení
výkop .

Obr. 4.1 Pásové rypadlo

Technické parametry:
Délka: 10200mm

Ší ka: 3290 mm

Výška: 3205 mm

Maximální hloubkový dosah: 6062 mm

Maximální výškový dosah: 11292 mm

Maximální vodorovný dosah: 9975 mm

Maximální výsypná výška: 8319

Objem lopaty: 0,58 - 1,40 m3

Výkon motoru: 143 kW

Maximální provozní hmotnost: 27900 kg

Doba nasazení stroje: Únor – b ezen 2013
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4.2 Rypadlo naklada
Rypadlonaklada je již tradi ním strojem na všech stavbách. Verze NEW HOLLAND
B110C TC s výkonem motoru 82 kW. Podkopové za ízení s bo ním posunem. Objem
nakládací lopaty iní 1,15m3 . Nasazení rypadlonaklada e je pro všechny zemní práce.

Obr. 4.2 Rypadlonaklada

Technické parametry:
Délka: 5825mm

Ší ka: 2325 mm

Výška: 3825 mm

Hloubkový dosah podkopu: 4710 mm

Výškový dosah podkopu: 5650 mm

Vodorovný dosah podkopu: 5870 mm

Hloubkový dosah lopaty: 75 mm

Výškový dosah lopaty: 4330 mm

Objem elní lopaty: 1,15 m3

Výkon motoru: 82 kW

Maximální provozní hmotnost: 8500 kg

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby
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4.3 Smykem ízený naklada
Smykem ízený naklada NEW HOLLAND L 220 s výkonem motoru 45 kW. Maximální
nosnost iní 1361 kg. K tomuto stroji existuje široká škála p íslušenství. Nap íklad lopata,
podkop, bourací kladivo, vrták i r zné zameta e. Nasazení smykem ízeného naklada e je
pro veškeré práce na stavb .

Obr. 4.3 Smykem ízený naklada

Technické parametry:
Délka: 3440mm

Ší ka: 1755 mm

Výška: 1988 mm

Výsypná výška: 2276 mm

Úhel vyklopení: 52 °

Objem elní lopaty: 1,15 m3

Provozní nosnost: 905 kg

Maximální nosnost: 1361 kg

Maximální provozní hmotnost: 2900 kg

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby
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4.4  P íkopový válec
P íkopový válec JCB VIBROMAX VM 1500M se ty mi válci s dálkovým ovládáním.
Výkon motoru 16,8 kW. Pracovní ší ka inní 800mm a hmotnost stroje je 1500kg. Využit
bude pro hutn ní zeminy.

Obr. 4.4 P íkopový válec

Technické parametry:
Délka: 1650 mm

Ší ka: 850 mm

Výška: 1280 mm

Amplituda: 2,4 mm

Celková hmotnost: 1500 kg

Frekvence: 32 Hz

Doba nasazení stroje: ervenec 2013 a kv ten 2014
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4.5 Obousm rná deska
Ru n vedená vibra ní deska JCB VIBROMAX VMP 24 s reverzací je ur ena pro hutn ní
zrnitých i adhezních materiál . Výkon motoru 4,5 kW. Pracovní ší ka inní 600 mm a
hmotnost stroje je 235kg. Využit bude pro hutn ní zeminy.

Obr. 4.5 Obousm rná deska

Technické parametry:
Délka: 700 mm

Ší ka: 600 mm

Výška: 730 mm

Výkon motoru: 4,5 kW

Celková hmotnost: 235 kg

Frekvence: 75 Hz

Doba nasazení stroje: ervenec 2013 a kv ten 2014
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4.6 Ru ní p ch
Ru ní p ch JCB VIBROMAX VMR 75 je ur en pro hutn ní zeminy. Výkon motoru 3,24
kW. Pracovní ší ka inní 600 mm a hmotnost stroje je 73kg.

Obr. 4.6 Ru ní p ch

Technické parametry:
Pracovní ší ka: 280 mm

P chovací síla: 16 kN

Výkon motoru: 3,24 kW

Celková hmotnost: 73 kg

Frekvence: 800 Hz

Doba nasazení stroje: ervenec 2013 a kv ten 2014

4.7 Auto erpadlo na beton
Auto erpadlo CIFA K62H XRZ na podvozku Mercedes Benz 10 x 4 je ur eno pro
p epravu betonové sm si do výšky až 61,3 m a nebo délky 57 m. erpadlo bude
nasazováno na p epravu betonové sm si p i betonážích.
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Obr. 4.7 Auto erpadlo na beton

Technické parametry:
Délka: 14300 mm

Výška: 4000 mm

Pr m r potrubí: 125 mm

Vertikální dosah: 61,3 m

Horizontální dosah: 57 m

Po et ástí ramena: 6

Výkon: 105 m3/h

Doba nasazení stroje: Nárazov duben 2013 – listopad 2013
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4.8 Autodomícháva
Autodomícháva CIFA SLX 9 na podvozku MAN 8 x 4 je ur eno pro p epravu betonové
sm si z betonárny na stavbu. Autodomícháva bude nasazován p i betonážích.

Obr. 4.8 Autodomícháva

Technické parametry:
Nominální objem: 9 m3

Geometrický objem: 15 m3

Pr m r: 2300 mm

Po et otá ek za minutu: 14

Objem vodního zásobníku: 400 l

Délka bubnu: 7167 mm

Výška bubnu: 2725 mm

Doba nasazení stroje: Nárazov duben 2013 – listopad 2013
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¨

4.9 Vysokofrekven ní vibrátor
Vysokofrekven ní vibrátor se zabudovaným m ni em ELEKTROVIB 40 je ur en pro
intenzivní hutn ní velkých objem betonových sm sí p i výstavb monolitických budov,
op rných zdí i vysoce zatížených podlah. Tento typ umož uje hutnit i litý beton.

Obr. 4.9 Vysokofrekven ní vibrátor
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Technické parametry:
Pr m r hlavice 40 mm

Délka hlavice: 320 mm

Nap tí: 230 V

P íkon: 0,4 kW

Frekvence: 200 Hz

Hmotnost: 14,7 kg

Doba nasazení stroje: Duben 2013 – listopad 2013

4.10 Svá e ka
Svá e ka FRONIUS MagicWave 2200 je pln digitáln za ízený sva ovací stroj s vysoce
stabilním obloukem. Vhodný pro použití na stavbách. Sva uje CrNi, hliník, Ocel a jiné
prvky.

Obr. 4.10 Svá e ka
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Technické parametry:
Délka: 485 mm

Ší ka: 180 mm

Výška: 390 mm

Hmotnost: 17,8 kg

Nap tí: 230 V

P íkon: 3,7 kVA

Rozsah sva ovacího proudu WIG: 3 – 220 A

Rozsah sva ovacího proudu elektrody: 10 – 180 A

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby

4.11 Plovoucí vibra ní lišta
Plovoucí vibra ní lišta BARIKELL 2,5 slouží k povrchovému zvibrování a srovnání ídké
betonové sm si. K lati je p ipevn n ty taktní motor honda. La neovládána obslužnou ty í.

Obr. 4.11 Plovoucí vibra ní lišta
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Technické parametry:
Délka: 2500 mm

Ší ka: 230 mm

Výška: 300 mm

Hmotnost: 18 kg

Výkon: 1,1 kW

Doba nasazení stroje: Duben 2013 – listopad 2013

4.12 Kontejner na beton
Kontejner na beton slouží pro dopravu betonové sm si pomocí v žového je ábu pro
p ípadné betonování konstrukci menšího rozsahu, i p i výpomoci auto erpadlu.

Obr. 4.12 Kontejner na beton

Technické parametry:
Objem: 750 l

Vlastní hmotnost: 240 kg

Provedení: naležato, spodní vykládka

Doba nasazení stroje: Duben 2013 – listopad 2013
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4.13 Nákladní automobil
Nákladní automobil TATRA 815 – 2 S 24 6x6.2 s vypínatelnou p ední nápravou bude
sloužit k odvozu a dovozu zeminy.

Obr. 4.13 Nákladní automobil Tatra

Technické parametry:
Délka: 7800 mm

Ší ka: 2500 mm

Výška: 3360 mm

Objem korby: 14 m3

Pohotovostní hmotnost: 13500 kg

Užite né zatížení: 19500 kg

Maximální rychlost: 85 km/h

Emisní limit: EURO II

Vn jší hluk: 82 dB

Po et válc : 8

Zdvihový objem motoru: 12667 cm3
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Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby

4.14 Taha Mercedes
Taha Mercedes Benz Actros 2660 6x4 V8 Steel je ur en pro dopravu nadrozm rného
nákladu d ev ných lepených vazník .

Obr. 4.14 Taha Mercedes
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Technické parametry:
Délka: 6854 mm

Ší ka: 2495 mm

Výška: 3554 mm

Rozložení náprav: 6 x 4

Doba nasazení stroje: Listopad 2013

4.15 Náv s
Náv s Goldhofer SPZ – DL – 3 - 25 / 100, slouží pro p epravu nadrozm rných lepených
vazník z Prahy do Litomyšle.

Obr. 4.15 Náv s
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Technické parametry:
Délka: 13960 + 7020 + 6870 = 27850 mm

Ší ka: 2490mm

Výška: 1375 mm

Užite ná hmotnost: 25301 kg

Doba nasazení stroje: Listopad 2013

4.16 Nákladní automobil s hydraulickou rukou
Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E – 6 bude nasazen na
dovoz zboží ze stavebnin a p epravu bedn ní a výztuže na stavbu.
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Obr. 4.16 Nákladní automobil s hydraulickou rukou

Technické parametry:
Délka ložné plochy: 6200 mm

Ší ka ložné plochy: 2450 mm

Nosnost vozidla 12 t

Nosnost HR: 12 t

Dosah HR: 16,5 m

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby
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4.17  V žový je áb
V žový je áb LIEBHERR 154 EC-H 6 Litronic s v ží 200 HC slouží pro vertikální a
horizontální p esun stavebních hmot, bedn ní,výztuže betonu po staveništi.

Obr. 4.17 V žový je áb

Technické parametry:
Výška je ábu: 41,3 m

Dosah je ábu: 55 m

Nosnost p i maximálním vyložení: 2,4 t

Maximální nosnost 6 t

Doba nasazení stroje: Duben – prosinec 2013
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4.18 Autoje áb
Autoje áb LIEBHERR LTM 1070-4.2slouží k složení a rozložení v žového je ábu.

Obr. 4.18 Autoje áb

Technické parametry:
Dosah je ábu: 50 m

Maximální nosnost 70 t

Délka: 12,4 m

Ší ka: 3,55 m

Výška: 3,6 m

Ší ka p i zapatkování: 6,3 m

Délka zapatkování: 8 m

Doba nasazení stroje: Duben a prosinec 2013
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4.19 Kloubová plošina
Samohybná kloubovo – teleskopická pracovní plošina HAULOTTE HA 20 PX. Jedná se o
pracovní plošinu s dieselovým motorem, kterou lze použít v exteriéru s maximální pracovní
výškou 20 m.

Obr. 4.19 Kloubová plošina

Technické parametry:
Pracovní výška: 20,65 m

Rychlost pojezdu: 0,5 – 4,5 km/h

Motor: Diesel – 42 kW

Hmotnost: 11710 kg

Délka: 8,93 m

Ší ka: 2,38 m

Výška: 2,67 m

Doba nasazení stroje: Zá í 2013 – kv ten 2014
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4.20  N žková pracovní plošina
Samohybná n žková pracovní plošina HAULOTTE COMPACT 12 s nosností koše 300 kg
a dv ma rychlostmi. AKU baterie ur uje tuto plošinu pro interiérové použití i po
zpevn ných plochách. Plošina bude sloužit pro veškeré montážní práce.

Obr. 4.20 N žková pracovní plošina
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Technické parametry:
Pracovní výška: 12 m

Rychlost pojezdu: 1 - 3 km/h

Akumulátory: 24 V – 250 Ah C5

Hmotnost: 2630 kg

Délka: 2,46 m

Ší ka: 1,2 m

Výška: 2,38 m

Doba nasazení stroje: Zá í 2013 – listopad 2014
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4.21 Ru ní paletový vozík
Ru ní paletový vozík STILL HPT 25 bude sloužit pro vodorovnou p epravu stavebních
hmot uvnit stavebního objektu.

Obr. 4.21 Ru ní paketovací vozík

Technické parametry:
Maximální nosnost: 2000 kg

Maximální zdvih: 200 mm

Délka vidlic: 1150 mm

Hmotnost: 63 kg

Délka: 1550 mm

Ší ka: 525 mm

Výška: 1450 mm

Doba nasazení stroje: Zá í 2013 – listopad 2014
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4.22 Zkracovací a pokosová pila
Zkracovací a pokosová pila MAKITA LF1000 v etn hliníkového stolu. Slouží k p esným
p ímým, pokosovým a úkosovým ez m. Oto ný st l nastavitelný doleva a doprava až o
15°, pokosové ezy vlevo a vpravo od 0 do 45°.

Obr. 4.22 Pokosová pila

Technické parametry:
P íkon: 1650 W

Otá ky : 2700 min-1

pilového kotou e: 260 mm

Hmotnost: 36 kg

Délka: 660 mm

Ší ka: 650 mm

Výška: 1220 mm

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby
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4.23 Stolní okružní pila
Stolní okružní pila MAKITA MLT100X v etn pohyblivého stojanu. Slouží k p esnému
ezání. Možnost p ipojení k vysava i.

Obr. 4.23 Okružní pila

Technické parametry:
P íkon: 1500 W

Otá ky : 4300 min-1

pilového kotou e: 260 mm

Hmotnost: 34,1 kg

Délka: 726 mm

Ší ka: 984 mm

Výška: 333 mm

Doba nasazení stroje: Duben 2013– listopad 2014
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4.24 Tesa ský hoblík
Tesa ský hoblík MAKITA 1806B složí k hoblování d ev ných prvk .

Obr. 4.24 Elektrický hoblík

Technické parametry:
P íkon: 1200 W

Otá ky : 15000 min-1

Ší ka hoblování: 170 mm

Hloubka hoblování: 0 – 2 mm

Hmotnost: 9 kg

Délka: 530 mm

Ší ka: 240 mm

Výška: 150 mm

Doba nasazení stroje: Duben 2013– listopad 2014



VUT Brno, Fakulta stavební AR 2012/2013

– 85 –

4.25 Vysava
Vysava MAKITA 447LX slouží k odsávání z ostatních p ístroj a vysávání ne istot z
povrch pro další práce.

Obr. 4.25 Vysava

Technické parametry:
P íkon: 1500 W

Max. pr tok vzduchu : 216 m3/h

Objem nádoby: 45 l

Hmotnost: 15,8 kg

Doba nasazení stroje: Duben 2013– listopad 2014
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4.26 Vrtací kladivo
Elektronické vrtací kladivo MAKITA HR3210FCTs antivibra ní technologii a odpruženou
rukojetí. Slouží k vrtání, vrtání s p íklepem nebo sekání s možností regulace otá ek a
pozvolným rozb hem.

Obr. 4.26 Vrtací kladivo

Technické parametry:
P íkon: 850 W

Otá ky na prázdno: 315 - 630 min-1

Po et úder na prázdno: 1650 – 3300 min-1

Síla jednotlivého úderu: 4,9 J

vrtáku: 32 mm

vrtací korunky: 90 mm

Hmotnost: 5,4 kg

Délka: 424 mm

Ší ka: 114 mm

Výška: 239 mm

Doba nasazení stroje: Duben 2013– listopad 2014
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4.27 Úhlová bruska
Úhlová bruska MAKITA GA9030X01 s antivibra ními rukojetí. Slouží k ezání nebo
broušení železných a ocelových materiál .

Obr. 4.21 Úhlová bruska

Technické parametry:
P íkon: 2400 W

Otá ky na prázdno: 6600 min-1

kotou e: 230 mm

Hmotnost: 6,3 kg

Délka: 511 mm

Ší ka: 249 mm

Výška: 140 mm

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby
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4.28 Akumulátorový vrtací šroubovák
Akumulátorový vrtací šroubovák MAKITA BDF459RFE s dvourychlostní p evodovkou a
LED osv tlením pracovní plochy. Slouží k vrtání a šroubování.

Obr. 4.28 AKU šroubovák

Technické parametry:
Otá ky na prázdno 1. p evod: 0 - 400 min-1

Otá ky na prázdno 2. p evod: 0 - 1500 min-1

Rozsah upínacího sklí idla: 13 mm

Akumulátor: 18 V / 3,0 Ah

Hmotnost: 1,5 kg

Délka: 179 mm

Ší ka: 78 mm

Výška: 256 mm

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby
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4.29 Motorová pila
Benzínová motorová pila STILL MS 261 bude sloužit pro zakracování d ev ných prvk í
kácení a o ezávání stromu p i p íprav staveništ .

Obr. 4.29 Motorová pila

Technické parametry:
Zdvihový objem motoru: 50,2 cm3

Výkon: 2,8 kW, 3,8 k

Hladina akustického hluku: 102 dB

Hmotnost: 5,2 kg

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby

4.30 Pila na dlažbu a obklady
Portálová pila RUBI DIAMANT DX – 350/1000 slouží pro ezání obklad a dlažeb
s délkou ezu až 100cm.
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Obr. 4.30 Pila na dlažbu a obklady

Technické parametry:
Výkon: 2,2 kW

Otá ky: 2800 min-1

Délka ezu: 100 cm

Pr m r kotou e: 300 – 350 mm

Hmotnost: 100,5 kg

Délka: 1700 mm

Ší ka: 730 mm

Výška: 860 mm

Doba nasazení stroje: Kv ten – zá í 2014
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4.31 Míchadlo stavebních sm sí
Míchadlo stavebních sm sí UMACON UM 1200 bude sloužit pro míchání lepidel pod
dlažby a obklady. Daný typ má regulaci otá ek a 2 rychlosti míchání.

Obr. 4.31 Míchadlo stavebních sm sí

Technické parametry:
P íkon: 1,2 kW

Otá ky 1. rychlost: 150 - 300 min-1

Otá ky 2. rychlost: 300 – 650 min-1

Upínací závit: M14

Hmotnost: 6 kg

míchacího nástavce: 135 mm

Doba nasazení stroje: Leden až listopad 2014
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4.32 Nivela ní p ístroj
Optický nivela ní p ístroj TOPCON AT – B4 slouží k m ení výšek na stavb .

Obr. 4.32 Nivela ní p ístroj

Technické parametry:
Zv tšení: 24x

Nejmenší tení: 1° nebo 1 grád

Otá ky 2. rychlost: 300 – 650 min-1

Urovnání p ístroje: 3 stav cí šrouby

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby
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4.33 Rota ní laser
Interiérový rota ní laser TOPCON RL – VH3A slouží k p enášení výšek pomocí
laserového paprsku.

Obr. 4.32 Nivela ní p ístroj

Technické parametry:

Typ paprsku: ervený viditelný

Horizontální p esnost: ± 10

Vertikální p esnost: ± 15

Dosah: 6 – 500 m

Hmotnost: 3,4 kg

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby

Technické parametry: Technické údaje a fotodokumentace byli po ízeny
z technických list a webových stránek p íslušných výrobc .
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5.1 Základní údaje o stavb
Název stavby: Krytý plavecký bazén v Litomyšli
Místo stavby: U Plovárny 1221, 570 20 Litomyšl
Kraj: Pardubický

Objednatel: M sto Litomyšl
B í Š astných 1000

570 20 Litomyšl
Projektant: Architekti D.R.N.H., s.r.o.

Pr chodní 2
602 00 Brno
I : 262 66 971
Ing. arch. Antonín Novák ( KA 01884)

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2013
Datum ukon ení realizace: 15. 12. 2014
Popis ú elu: Jedná se krytý plavecký bazén, který bude navazovat

na sou astné m stské letní koupališt . Stavební objekt
eší nové haly krytých bazén , toboganové v že,

výplavového bazénu a odpovídající zázemí.
Sn hová oblast: III. -IV.
V trová oblast: IV.
Teplotní oblast: -15 °C
Námrazová oblast: St ední

5.2 Úvod
Za nadrozm rný, nebo t žký náklad se považuje takový náklad, který svými parametry
p ekra uje stanovené rozm rové nebo hmotnostní limity. Každý stát upravuje svojí
legislativou tuto problematiku jinak, ale obecn a velmi zjednodušen lze íci asi toto:
„Nadrozm rná souprava je každá, u které délka p esahuje 16,5 m, ší ka 2,55 m a výška
p esahuje 4,0 m, nebo celková hmotnost soupravy p ekra uje 40 tun (v R 48 tun
v závislosti na po tu náprav)".
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5.3 Povolené hmotnosti a rozm ry vozidel
Nejv tší povolené hmotnosti (limitní) silni ních vozidel, zvláštních vozidel a jejich
rozd lení na nápravy

(1) Nejv tší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí p ekro it

a) u jednotlivé nápravy ..................……………..………………........ 10,00 t,

b) u jednotlivé hnací nápravy ..............…………..………..……...... 11,50 t,

c) u dvojnápravy motorových vozidel sou et zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí
p ekro it p i jejich díl ím rozvoru

1. do 1,0 m ..............………………….......……................ 11,50 t,

2. od 1,0 m a mén než 1,3 m ..........…………...……....... 16,00 t,

3. od 1,3 m a mén než 1,8 m ..............………………….... 18,00 t,

4. od 1,3 m a mén než 1,8 m, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a
vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá
hnací náprava opat ena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu
nep ekro í 9,50 t.......………………………………………...... 19,00 t,

d) u dvojnápravy  p ípojných vozidel sou et zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí
p ekro it p i jejím díl ím rozvoru

1. do 1,0 m .........……………………………................………..... 11,00 t,

2. od 1,0 m a mén než 1,3 m ......…………………………......... 16,00 t,

3. od 1,3 m a mén než 1,8 m ........……………………………...... 18,00 t,

4. 1,8 m nebo více ..................……………………………............ 20,00 t,

e) u trojnápravy  p ípojných vozidel sou et zatížení t í náprav trojnápravy nesmí p ekro it
p i jejich díl ím rozvoru jednotlivých náprav

1. do 1,3 m v etn ................…………………………………....... 21,00 t,

2. nad 1,3 m do 1,4 m v etn .................………………………...... 24,00 t.

Dvojnápravou se rozumí dv za sebou umíst né nápravy, jejichž st edy jsou p i
p ípustné hmotnosti od sebe vzdáleny (díl í rozvor) nejvýše 1,8 m.

Trojnápravou se rozumí  t i za sebou umíst né nápravy, jejichž sou et díl ích rozvor iní
nejvýše 2,8 m.
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(2) Nejv tší povolená hmotnost silni ních vozidel nesmí p ekro it

a) u motorových vozidel se dv ma nápravami ........……..................... 18,00 t,

b) u motorových vozidel se t emi nápravami ..................……........... 25,00 t,

je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo
pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opat ena dvojitou
montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nep ekro í 9,50 t 26,00 t,

c) u motorových vozidel se ty mi a více nápravami ...............…....... 32,00 t,

d) u p ív s se dv ma nápravami ....................………………..…... 18,00 t,

e) u p ív s se t emi nápravami ...................…………………….... 24,00 t,

f) u p ív s se ty mi a více nápravami .......……………………….. 32,00 t,

g) u dvou lánkových kloubových autobus .….…………...…........ 28,00 t,

h) u t í lánkových kloubových autobus  ....………….……………. 32,00 t,

i) u jízdních souprav ..............……………………………………..... 48,00 t,

j) u pásových vozidel ............……………………………………..... 18,00 t,

u dvoukolových a t íkolových motorových vozidel hodnoty uvedené ve sm rnici
93/93/EHS.

Nejv tší povolené rozm ry vozidel a jízdních souprav

(1) Nejv tší povolené rozm ry (bez plusové tolerance) vozidel a jízdních souprav
v etn nákladu jsou

a) nejv tší povolená ší ka

1. vozidel kategorie M1 ...................…………….………......….. 2,50 m,

2. vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T .....………………..... 2,55 m,

3. vozidel s tepeln izolovanou nástavbou, u které je tlouš ka st n v tší než 45 mm
..................……………………………………….……....……….... 2,60 m,

4. dvoukolových moped ........…………………………….......... 1,00 m,

5. ostatních vozidel kategorie L ......…………………………...... 2,00 m,

6. p ípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla ................. 1,00 m,

7. samojízdných a p ípojných pracovních stroj a nesených pracovních stroj v souprav
s nosi em ....…………………………………………………… 3,00 m,

8. tramvají .......................…………………………………...... 2,65 m,
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b) nejv tší povolená výška

1. vozidel (v etn sb ra tramvají a trolejbus v nejnižší pracovní poloze) ..
……………………………………………………………. 4,00 m,

2. vozidel kategorie L .................…………………............. 2,50 m,

3. vozidel kategorií N3, O4, ur ených pro p epravu vozidel ... 4,20 m,

c) nejv tší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a náv su ......... 12,00 m,

2. p ípojného vozidla kategorie O1 nebo O2 vybaveného spojovacím za ízením t ídy
B50-X (pro kouli ISO 50) ………………………………....... 8,00 m,

3. speciálního p ív su nebo nákladního p ív su pro p epravu letadel kategorie O1 nebo
O2 vybaveného spojovacím za ízením t ídy B50-X (pro kouli ISO 50) 9,50 m,

4. a) autobusu se dv ma nápravami ...........………………...... 13,50 m,

b) autobusu se t emi a více nápravami ......………… …….. 15,00 m,

5. kloubového dvou lánkového autobusu a trolejbusu ……… 18,75 m,

6. kloubového t í lánkového autobusu a trolejbusu ………… 22,00 m,

do nejv tší povolené délky autobus se zapo ítává jakákoliv odnímatelná výbava
(nap íklad schrána na lyže),

7. soupravy taha e s náv sem .....…………………… ……… 16,50 m,

8. soupravy motorového vozidla s jedním p ív sem ………… 18,75 m,

9. soupravy motorového vozidla s jedním  p ív sem kategorie O4 ur eným pro p epravu
vozidel ............…………………………………………………… 20,75 m,

10. vozidla kategorie L ................………………………............. 4,00 m,

11. tramvaje (sólo) v etn sp áhel .....………………….............. 18,00 m,

12. soupravy tramvají a kloubové tramvaje v etn sp áhel ............... 40,00 m,

13. soupravy traktoru s jedním p ív sem (náv sem) ……………… 18,00 m,

14. soupravy traktoru s p ípojným pracovním strojem ………… 18,00 m,

15. soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro p epravu pracovního za ízení stroje
..........……………………………………………………………… 20,00 m,

16. soupravy se dv ma p ív sy nebo s náv sem a jedním p ív sem 22,00 m,

do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepo ítá délka nakládacího satelitního
vozíku, který je v p epravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nep esahuje
vozidlo o více než 1,20 m.
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L – motorová vozidla zpravidla s mén než ty mi koly

M – motorová vozidla, která mají nejmén ty i kola a používají se pro dopravu osob

M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k p eprav osob (nepo ítaje místo idi e) a
víceú elová vozidla (podmínky pro rozd lení víceú elových vozidel do kategorií M1 a N1
stanoví vyhláška)

M2 – vozidla, která mají více než osm míst k p eprav osob (nepo ítaje místo idi e) a
jejichž nejvyšší p ípustná hmotnost nep evyšuje 5000 kg

M3 – vozidla, která mají více než osm míst k p eprav osob (nepo ítaje místo idi e) a
jejichž nejvyšší p ípustná hmotnost p evyšuje 5000 kg

N – motorová vozidla, která mají nejmén ty i kola a používají se pro dopravu náklad

O – p ípojná vozidla

T – traktory zem d lské nebo lesnické

S – pracovní stroje

R – ostatní vozidla, která nelze za adit do výše uvedených kategorií

5.4 Žádost o povolení nadm rného nákladu
Tato žádost se vypl uje v p ípad , že p epravovaný náklad má v tší rozm ry nebo v tší
hmotnost než udává daná vyhláška.

MINISTERSTVO DOPRAVY Žadatel (uživatel):

náb .L.Svobody 12, 110 15 Praha 1

Ing. Ková ová ( II.patro .dv.70)

+420972231305

fax: +420972231195
E-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz

V zastoupení:

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

.j. : .............................................

( vyplní žadatel )

mailto:E-mail:zdenka.kovarova@mdcr.cz
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V c: Žádost o povolení k p eprav nadm rného nákladu (vozidla)

Na základ ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve zn ní pozd jších
p edpisu, žádáme o vydání povolení k p eprav nadrozm rného nákladu (vozidla), jehož rozm ry nebo hmotnost
p esahují míru stanovenou vyhl. . 341/2002 Sb. o schvalování technické zp sobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Údaje o p edm tu p epravy:

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

Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): ………………………………....………………………........ ………….. t

Taha (typ, SPZ, hmotnost) …………………………………………………........................... …………..… t

Souprava - celková délka : ............……………….............. m  v etn postrku:  ...……… m

max. ší ka :  .............…………………............ m

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

celková hmotnost:  ..…………………............... t  v etn postrku:  ....……… t

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

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

po et náprav/kol: …………….......................... ks min.polom r otá ení: .… m

Požadovaný termín p epravy: od ............…………........... do .................................................….

P eprava z: .....................................................................…....... ... okres ...........................

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

Návrh p epravní trasy: (vyplní žadatel):

Pozn.:

• Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadm rných rozm ru lze povolit jen výjime n , pokud žadatel prokáže, že
není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozm ry p epravy ani použít jiného zp sobu p epravy a že zatížitelnost mostu a
únosnost vozovek ov ené statickým posouzením umožní realizaci p epravy.
• U vozidla (soupravy) nad 60 t uve te obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyzna ením všech rozm ru a umíst ní
nákladu v p íloze (formát A 4)
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Doklady pot ebné k vydání povolení:

• Výpis z obchodního rejst íku + zplnomocn ní /v p ípade že žadatel není sou asn statutární zástupce nebo jednatel
spole nosti/
• Doklad prokazující technickou zp sobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický pr kaz silni ního vozidla
nebo zvláštního motorového vozidla, p íp. technické osv d ení zvláštního vozidla nebo silni ního vozidla)

Vy izuje: ...................................................

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

razítko a podpis žadatele
fax: ............................................................

5.5 Uložení nákladu
P i p eprav nákladu je velmi d ležité správné uložení a fixace nákladu. Za jeho správnost
zodpovídá idi tohoto nákladu. Uložení musí odpovídat danému maximálnímu zatížení na
jednotlivé nápravy i maximální celkové hmotnosti.

Dalším faktorem ovliv ující bezpe nou p epravu nákladu je jeho fixace. Pro fixaci se
používají vázací textilní popruhy, et zy s r znou pevností, vázací lana, podkladní hranoly,
protiskluzné desky i zakrývací plachty.

Vázání mohou provád t pouze vaza i s platným oprávn ným. Vázání podléhá normám,
kterými se pracovníci musejí ídit.

SN EN 12195 – 1 Prost edky pro zajiš ování b emen na silni ním vozidle –
výpo et p ivazovacích sil

SN EN 12195 – 2 Prost edky pro zajiš ování b emen na silni ním vozidle –
p ivazovací popruhy

SN EN 12195 – 3 P ivazovací et zy

SN EN 12195 – 4 P ivazovací ocelová drát ná lana

5.6 Vázací popruhy
Upínací popruhy „kurty“ slouží k obepnutí nákladu b hem transportu. Výhodou je
jednoduchá manipulace a upnuti pomocí rá ny, stálost popruhu i ve vlhkém prost edí. Tyto
popruhy musejí mít na sob modrý identifika ní štítek s údaji a parametry, bez n hož nelze
tento druh vázacího prost edku použít.
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Obr.5.1 Upínací popruh jednodílný

Obr. 5.2 Upínací popruh dvojdílný

Obr. 5.3 Upínací popruh s p ezkou
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5.7 Kotevní et zy
Kotevní et zy se vyráb jí v n kolika pevnostních t ídách, r zných velikostí a typ .
Výhodou je dlouhá životnost, vysoká míra bezpe nosti zajišt ná ušlechtilou legovací ocelí.
Jako u popruh musí být kotevní et z ozna en identifika ním štítkem.

Obr. 5.4 Kotevní et z s rá nou

5.8 Vázací lana
Platí pro n to samé, co pro et zy v etn identifika ního štítku. Vyráb jí se nap íklad jako
erná lana, nerezová, ocelová lana s PVC.

Obr. 5.5 Vázací lano pramencové
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Obr. 5.6 Vázací lano nerezové

5.9 Vázání nákladu

5.9.1 Vrchní vázání
Tento zp sob zabezpe ení je vhodný, aby se náklad nep evrátil nebo nezklouzl. Pokud není
ve spodní ásti žádné postranní blokování, je možno použít tento typ nap íklad k tomu, aby
byl náklad p itla en k ložné ploše.

Obr. 5.7 Vázání vrchem
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5.9.2 Diagonální vázání
Diagonální uvázání kotví náklad p ímo k pevným ástem nákladu ke kotvícím bod m ložné
plochy. Tato metoda je kombinací dvou sad p ivazovacích za ízení pomocí dvouch
rozdílných úhl .

Obr. 5.8 Diagonální vázání

5.9.3 Smy kové vázání
Smy kové uvázání slouží k uvázání smy ky kolem nákladu. Toto nám zabrání, aby náklad
nesklouzl na opa nou stranu, než je ukotven ke karoserii vozidla. K vytvo ení
oboustranného uvázání, je t eba použít smy kové uvázání v párech. Smy kové uvázání nám
zajiš uje pouze bo ní upevn ní. V podélném sm ru je t eba zablokovat náklad.

Obr. 5.9 Smy kové vázání
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5.10 Doprovodná vozidla
P i nadrozm rném nákladu jsou doprovodná vozidla nezbytnou sou ástí. O jejich použití
rozhoduje ministerstvo dopravy. Dalším doprovodem m že být policie R, pokud by
nadrozm rný náklad ohrožoval plynulý chod dopravy na pozemních komunikacích.

Jednotlivé žádosti posoudí pracovníci ministerstva dopravy v etn  p edloženého návrhu
trasy. Ministerstvo ve svém vyjád ení ur í po et doprovodných vozidel, nutnost doprovodu
policii R, zm nu trasy nebo v jakých hodinách se nadm rný náklad m že pohybovat.

Pro bezpe nou p epravu uvažuji nutnosti doprovodu policie R. Jednotka policie bude
v obou navrhovaných trasách doprovázet konvoj od výjezdu z výrobního závodu až po
výjezd z Hlavního m sta Prahy. S policií se musí toto opat ení a p esné uzav ení i
odklon ní dopravy p esn domluvit minimáln 30 dní p ed samotným transportem a dále
ov it platnost 7 dní p ed transportem.

Obr. 5.10 Doprovodná vozidla

5.11 Návrh p epravního vozidla
Pro p epravu d ev ných lepených vazníku bude použit náv s Goldhofer SPZ –DL-3-25/100
s taha em Mercedes Benz Actros 6 x 4.

P epravované d ev né lepené prvky jsou o rozm rech 18,13 x 0,2 x 1,25 – 8ks a 15,12 x 0,2
x 1,25 – 1 ks.

Taha :

Mercedes Benz Actros 2660 6x4 V8 Steel
Ší ka: 2495 mm

Délka: 6856 mm

Výška: 3554 mm

Délka ložné plochy: 3935 mm
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Maximální hmotnost soupravy: 90 t

Rozložení náprav: 6x4

Obr. 5.11 Taha Mercedes Benz

Náv s:

Goldhofer SPZ –DL-3-25/100
Ší ka: 2 490 mm

Délka: 13 960+7 020+6 870=27850 mm

Výška: 1 375 mm

Zatížení na nápravu: 3 x 8 667 kg

Maximální hmotnost: 36 801 kg

Užite ná hmotnost: 25 301 kg

Obr. 5.12 Náv s Goldhofer
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5.12 Návrh tras Praha - Litomyšl
Pro p epravu d ev ných lepených vazník jsem navrhl dv varianty dopravy.

Trasa „A“ vede z výrobních závod v Praze z ulice P átelství 551 – Uh in ves, kde se
najede na silnici I. t ídy . 2 na ulici Kutnohorská. Po 4,1km se napojíme na rychlostní
silnici R12, kde po 4,2 km silnice p ejde na Pražský okruh. Po 1,8 km se napojí na dálnici
D11, kde po 89km následuje kruhový objezd. Po 7,4km se dojedeme do Hradce Králové,
kde se najede na m stský okruh – ulice Sokolská. Sjede se po 1,5km na ulici Brn nská,
která se po 1,4 km napojuje na silnici první t ídy íslo 35 – Hradecká. Po 53km dojedeme
do Litomyšle. Všechny nebezpe né místa na trase jsou znázorn na na p íloze P6.

Obr. 5.13 Návrh trasy „ A “

Trasa „B“ za íná stejn jak v prvním p ípad v Praze Uh in vsi až po Št rboholskou
spojku, po které se pojede 4,2km až na sjezd na silnici první t ídy íslo 12. Po 45,4km
dojedeme do Kolína, kde na kruhovém objezdu se napojíme na silnici I. t ídy íslo 38, po
které pojedeme až do áslavi. Vzdálenost iní 20,4km, kde následuje k ižovatka se silnicí
první t ídy íslo 17. Další odbo ka následuje po 57,3 km na silnici íslo 35 u Vysokého
Mýta. Na ur ené místo zbývá 22,4 km. Všechny nebezpe né místa na trase jsou znázorn na
na p íloze P7.

Obr. 5.14 Návrh trasy „ B “
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6.1 Základní údaje o stavb
Název stavby: Krytý plavecký bazén v Litomyšli
Místo stavby: U Plovárny 1221, 570 20 Litomyšl
Kraj: Pardubický

Objednatel: M sto Litomyšl
B í Š astných 1000

570 20 Litomyšl
Projektant: Architekti D.R.N.H., s.r.o.

Pr chodní 2
602 00 Brno
I : 262 66 971
Ing. arch. Antonín Novák ( KA 01884)

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2013
Datum ukon ení realizace: 15. 12. 2014
Popis ú elu: Jedná se krytý plavecký bazén, který bude navazovat

na sou astné m stské letní koupališt . Stavební objekt
eší nové haly krytých bazén , toboganové v že,

výplavového bazénu a odpovídající zázemí.
Sn hová oblast: III. -IV.
V trová oblast: IV.
Teplotní oblast: -15 °C
Námrazová oblast: St ední

6.2 Popis technologie monolitického pohledového betonu
Pro oboustrann pohledové vnit ní st ny bude použit samozhutnitelný beton C 35/45 XC2.
Pro otisk formy budou do systémového bedn ní vloženy nebroušené OSB desky dle
dílenské dokumentace odsouhlasené architektem. Hotový povrch bude ošet en matným
bezbarvým, antisprašovacím a hydrofobním nást ikem. Tolerance rovinnosti povrchu je
2,5mm na dvoumetrové lati. Jelikož neexistuje žádná norma na pohledový beton, ídíme se
normami pro betonové konstrukce viz. SN EN 206-1 a specifikacemi od projektanta.
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6.3 Obecné informace o stavb

6.3.1 Architektonické ešení
Navržený objekt haly krytých bazén je v maximální možné mí e rozd len do jednotlivých
stavebních modul modelovaných do organických k ivek vn jšího plášt tak, aby navozoval
na sm r plynutí svahu erné hory. Zatravn né plochy plynule p echázejí ve st ešní pláš
haly s plechovou krytinou. Jednotlivé objemové moduly haly se setkávají ve spole ném
oblém vrcholu, odkud pak op t klesají formou jednotné pultové st echy k západní hranici
pozemku.

Materiálové ešení stavby je voleno s volbou materiál v p írodní barevnosti a struktu e:
pohledový beton, kámen, d evo, sklo a ocel.

Volba navrhované zelen vhodn dopl uje stávající druhy d evin formou náhradní výsadby
za kácené nebo dožívající d eviny. Stávající travnaté plochy jsou v celé ploše pozemku
rekonstruovány v etn nové modelace, navazující na charakter novostavby.

[1]

6.3.2 Technické ešení

Zemní práce
Vzhledem k výsledk m inženýrsko-geologického pr zkumu bude stavební jáma pažená
formou záporového pažení s jednou úrovní kotev. Stavební jáma bude svahovaná pouze na
východní stran objektu. Na hranici stavební parcely a p ilehlého chodníku na východní
hranici pozemku bude použito záporové pažení bez jišt ní kotvami s ohledem na vedení
plynovodu v chodníku a jeho ochranná pásma.

S ohledem na výsledky hydrogeologického pr zkumu se nep edpokládá výskyt podzemní
vody p i zemních prácích a není nutné proto ešit odvodn ní stavební jámy.

Základy
Založení podsklepené ásti objektu ( v r zných výškových úrovních ) je navrženo na desce
tl. 350 mm z vodostavebného betonu. Výše položená, nepodsklepená ást je rovn ž
založena na desce tl. 500 mm a se spodní ástí založení je spojena zalomením ( svislým
úsekem ) tl. 350 mm, které zárove plní funkci podzemní obvodové st ny.

Svislé konstrukce
Stavba je provedena z monolitického železobetonu s ocelovými sloupy v ose A. Suterénní
st ny mají tl. 250 mm a jsou z betonu C 25/30 XC2. Podp rná konstrukce bazén (d tského
i plaveckého ) je tvo ena akumula ními nádržemi pod nimi a pr vlakovým rošt m. Sloupy
mají pr ez 300 x 300 mm, pr vlaky 300 x 560 mm ( s bazénovým dnem iní výška 860
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mm ). Akumula ní nádrže z betonu C 25/30 XC2 mají tl. 300mm stejn jako st ny obou
bazén . Vnit ní st ny jsou z betonu C 30/37 XC2 a pohledové st ny z betonu C 35/45 XC2.

Prosklená fasáda na severní stran objektu v bazénové hale je vynášena ocelovými profily
IPE 180.

Vodorovné konstrukce
Stropní deska nad suterénem má tl. 200 mm, nad 1.NP iní tl. 180 mm. Beton bude použit
C 30/37 XC2.

St ešní konstrukce
St echa nad krytým plaveckým bazénem je nad ástí mezi osami A až E pultová
s konstantním spádem 11°. H eben st echy je nad osou E s pozvolným p echodem spádu.
Mezi osami E až L má st echa prom nný spád 10 - 25°. Mezi osami E až L je st echa
rozd lena do devíti „vln“ mezi jednotlivými modulovými osami 2 až 11. St echa nad
bazénem, tj. místnost 1.40, je navržena jako „kompaktní“ jednopláš ová st echa. Nosnou
konstrukci st ešního plášt tvo í systém lepených vazník rozm r 250 x 1250 mm. Lepené
vazníky jsou osazeny v modulové ose E na kotvy do betonové st ny, na ose A jsou osazeny
na sloupy ocelové konstrukce.

6.3.3 Dispozi ní ešení
Jedná se o stavbu krytého plaveckého bazénu v Litomyšli. Lokace bazénové haly je
navržena na míst stávajících tenisových kurt , v t sném sousedství s areálem letního
koupališt . Bazénová hala je funk n rozd lena do 3 podlažních ástí, odpovídajících
provozním a technologickým celk m.

Technologická ást s vodním hospodá stvím je umíst na do suterénu budovy, 1. NP je
v nováno ve ejnosti ve spojitosti s vodní rekreací a ve 2. NP je umíst na op t technologická
ást, p evážn strojovna vzduchotechniky. Všechny podlaží jsou komunika n propojena

schodišti, zamezující vstup ve ejnosti do technologických ástí budovy. Zásobování
suterénu je zajišt no stolovým výtahem p i severní fasád objektu.

6.4 Materiály

6.4.1 Specifikace materiálu
Pevnostní t ída betonu pro oboustranné pohledové vnit ní st ny bude SCC 35/45 XC2
(samozhutnitelný beton). Dalšími st žejními prvky jsou výztuž z oceli 10 505, systémové
bedn ní PERI, desky OSB pro otisk matrice do betonu a matný bezbarvým antisprašovacím
a hydrofobním nást ik.
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Požadavky na konzistenci erstvé betonové sm si jsou:
Maximální vodní sou initel (w/c) 0,45

Minimální množství cementu (kg/m3) 350

Horní mez frakce kameniva 16

Rozlití samozhutnitelného betonu (mm) SF1 ( 550)

Dopl kové materiály pro provád ní:
Distan ní podložky, PE – folie na zakrytí, odbed ovací p ípravek.

Tabulka 6.1 – Spot eba hlavního materiálu

NÁZEV
M rná

jednotka
Množství +5%

BETON SCC 35/45 XC2 m3 44,75 46,988

VÝZTUŽ 10 505 t 6,75 7,088

Bedn ní PERI Trio m2 468,53 491,957

Zámek BFD Ks 386 405

Stabilizátor Ks 76 80

Roh TGE Ks 19 20

Spínací ty TRH 15 -30 / 99 Ks 298 313

Desky OSB m2 468,53 491,957

6.5 Doprava
Bedn ní na staveništ dopraví nákladní automobil. Na skládku bude p eneseno pomocí
je ábu. Výztuž bude tvarována již v armovn a na staveništ bude dopravena pomocí
nákladního automobilu s hydraulickou rukou.

Beton bude na stavbu dopravován pomocí autodomícháva e z betonárny Holcim v
Litomyšli (vzdálené od staveništ cca 1,5 km). Samotná betonová sm s bude
z autodomícháva e do bedn né dopravována pomocí auto erpadla na betonovou sm s nebo
pomocí v žového je ábu s kontejnerem na beton.
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6.6 Skladování
Bedn ní bude uloženo na skládku se vším p íslušenstvím. Výztuž ve svazcích musí být
skladována tak, aby vaza  p i p eprav na místo mohl výztuž bezpe n upnout na hák
je ábu. Dále musí být výztuž ozna ena identifika ními štítky. Výztuž bude proložena
prokladkami cca po 1,5m. Dopl kové materiály budou uloženy v plechovém skladu.

6.7  P evzetí staveništ – pracovišt
Staveništ už bylo p evzato hlavním zhotovitelem a pro provád ní pohledového betonu
z stává v jeho vlastnictví. P ed za átkem musí být hotová základová deska
z vodostavebného betonu a železobetonová stropní deska. Z toho vyplývá kontrola
odchylek provedených konstrukcí a istota podklad . V rámci za ízení staveništ se
kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, stav ploch pro skladování, stav
komunikací, stav a rovinnost skladovacích ploch, bezpe nost a provozuschopnost stroj pro
tuto etapu a zdroje elektrické energie a zdroj vody.

6.8 Pracovní podmínky

6.8.1 Obecné pracovní podmínky
Všichni pracovníci musí být proškoleni pro práce, které budou provád t na stavb z BOZP.
P íjezd na staveništ bude z hlavní komunikace. Na staveništi bude z ízena vnitrostaveništní
komunikace. Bu ky staveništ se budou nacházet blízko vjezdu na staveništ a budou
uloženy na betonových panelech. Vozidla vyjížd jící ze stavby na ve ejnou komunikaci
musí být ádn  o išt na, aby nedocházelo k jejímu zne išt ní.

6.8.2 Teplota, pov trnostní podmínky
Stavební práce budou provád ny do teploty + 5°C. Práce nelze provád t za husté mlhy
(snížená viditelnost), nebo za dešt (možnost uklouznutí) a mohou být provád ny do
rychlosti v tru 10 m/s.

6.9 Kvalifikace a po et zam stnanc
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném odv tví. Je nutné, aby
byli pracovníci podrobeni instruktáži, kde podepíší prohlášení o seznámení s danou
problematikou. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a
požadavky investora.

Na provád ní vázaní výztuže, sestavování bedn ní i betonáže bude osobn dohlížet
stavbyvedoucí nebo jím pov ený mistr. Ten bude také kontrolovat kubatury. Pracovní
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stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu ur ení a ádn proškolení s platnými
pr kazy k obsluze. P ed vlastním zahájením prací obsluha p ekontroluje technický stav
stroje. Veškeré práce budou probíhat v prostoru staveništ , takže není nutno provád t žádná
zvláštní bezpe nostní opat ení.

Složení pracovní ety:
1 x vedoucí ety

1 x železá

1 x betoná

1 x tesa

3 x pomocný d lník

1 x vaza

1 x je ábník

1 x idi nákladního automobilu

1 x idi autodomícháva e

1 x obsluha auto erpadla

6.10 Stroje, ná adí, pom cky

6.10.1 Stroje

6.10.1.1  V žový je áb

Liebherr 154 EC – H Litronic sv ží 200 HC

Technické parametry:
Výška je ábu: 41,3 m

Dosah je ábu: 55 m

Nosnost p i maximálním vyložení: 2,4 t

Maximální nosnost 6 t
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Obr. 6.1 V žový je áb

6.10.1.2Nákladní automobil

MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E – 6

Technické parametry:
Délka ložné plochy: 6200 mm

Ší ka ložné plochy: 2450 mm

Nosnost vozidla 12 t

Nosnost HR: 12 t

Dosah HR: 16,5 m

Obr. 6.2 Nákladní automobil
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6.10.1.3 Autodomícháva

Autodomícháva CIFA SLX 9 na podvozku MAN 8 x 4

Technické parametry:
Nominální objem: 9 m3

Geometrický objem: 15 m3

Pr m r: 2300 mm

Po et otá ek za minutu: 14

Objem vodního zásobníku: 400 l

Délka bubnu: 7167 mm

Výška bubnu: 2725 mm

Obr. 6.3 Autodomícháva

6.10.1.4 Auto erpadlo

Auto erpadlo CIFA K62H XRZ na podvozku Mercedes Benz 10 x 4

Technické parametry:
Délka: 14300 mm

Výška: 4000 mm

Pr m r potrubí: 125 mm

Vertikální dosah: 61,3 m

Horizontální dosah: 57 m

Po et ástí ramena: 6

Výkon: 179 m3/h
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Obr. 6.4 Auto erpadlo na beton

6.10.2 Pracovní ná adí
Nivela ní p ístroj, laser, la , pojízdné lešení, svá e ka, vázací drát, vázací klešt , pákové
n žky, ohýba ka, lopata, metr, kladivo, klešt , vrta ka, úhlová bruska.

6.10.3 Pom cky p i práci na ochranu BOZP
Pracovní od v, pracovní obuv, ochranná p ilba, reflexní vesty, úvazky, brýle, ochranné
rukavice.

6.11 Vlastní postup prací

6.11.1 Armování

6.11.1.1 Ukládání výztuže
Výztuž se musí uložit v poloze p edepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, aby byla
zajišt na bezpe ná poloha a také tlouš ka krycí betonové vrstvy. Betoná ská ocel musí mít
p ed zabetonováním p irozený istý povrch bez odlupujících se okuji, mastnoty a ne istot.
Všechny ne istoty musí být odstran ny, aby byla zajišt na správná p ilnavost a soudržnost
ocele a betonu. Pozinkovaná výztuž se smí použít jen s cementem, který nemá nep íznivý
ú inek na soudružnost.

6.11.1.2 Krytí výztuže

Tlouš ka krycí vrstvy betonu je p edepsána v projektové dokumentaci. Pokud není
stanoveno jinak, musí být nejmenší krytí rovno pr m ru výztuže – „ds“.

Pro zabezpe ení stanovené tlouš ky krycí vrstvy betonu se použijí distan ní podložky z
betonu nebo vláknocementu. Nikdy nesm jí být použity z materiálu, který podléhá korozi,
nebo zp sobuje skvrny na povrchu hotového betonu.
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6.11.1.3 Nastavování výztuže
Nastavování vložek stykováním, srazem natupo, p esahem i sva ováním se musí provád t
v místech a zp sobem p edepsaným v projektové dokumentaci, p íslušných norem pro
navrhování konstrukcí a norem pro sva ování. Délka pro p esah je závislá na použitém
druhu betonu a oceli.

6.11.1.4  P ejímka výztuže
Dozor a kontrolu provádí stavbyvedoucí, pop ípad pov ený mistr stavební výroby. Po
dokon ení vyvázání výztuže provede stavbyvedoucí a technický dozor investora výstupní
kontrolu a zápis do stavebního deníku. Tímto zápisem se ud luje povolení k sestavení
bedn ní.

6.11.2 Sestavení bedn ní

6.11.2.1 Dílenská dokumentace
Pro realizaci betonových st n s pohledovým povrchem je nutné zpracovat dílenskou
dokumentaci. Skladba bedn ní ( rozm ry bednicích dílc , umíst ní otvor pro stažení )
musí být odsouhlasena autorským dozorem.

6.11.2.2  P ejímka podkladu
P i p ejímce pracovišt se musí prov it únosnost podklad , na kterém bude bedn ní
zhotoveno. P ed zahájením bedn ní je nutno o istit povrch v míst bedn ní a budované
monolitické st ny a vyty it výškové i sm rové body.

6.11.2.3 Obecné požadavky na bedn ní
Bedn ní musí být provedeno v souladu s p edpisy výrobce systémového bedn ní. Bedn ní
ve svých jednotlivých ástech i jako celek musí být zabezpe ené proti uvoln ní, posunutí,
vybo ení, nebo borcení, a provedené tak, aby umožnilo postupné odbedn ní. Bedn ní musí
být dostate n tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance dokon ených konstrukcí. Spáry a
spoje mezi bednícími dílci musí být t sné, aby nedocházelo k vyplavení jemných složek
betonu. Vnit ní povrch bedn ní musí být istý. Bednící montážní vložky a prostupy musí
být osazeny tak, aby nedošlo k zm n polohy.

6.11.2.4 Postup bedn ní PERI TRIO
Vždy se musí za ít bednit od komplikovaných míst, jako jsou rohy, napojení st n. Kotvit
jen tolikrát, kolikrát je nezbytn nutno. Zbytek kotevních otvor  p ed betonáží zaslepit
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pomocí PVC zátek. Jednotlivé panely, díly, betoná ské lávky a je ábové zav šení je nutno
p ed použitím d kladn  p ezkoušet. Zvláštní pozornost je t eba dán trhlinám, deformacím a
zkorodovaným ástem. Bedn ní lze sestavovat ze zem nebo jeho jednotlivé díly ze žeb ík
do výšky 2,7m. P i v tších výškách bedn ní je nutné bedn ní zhotovit z pracovního lešení
(plošiny) nebo využít betoná ských lávek TRG. V každém p ípad musí být bedn ní
zajišt no pomocí stabilizátor RS nebo RSS. P ed vlastní betonáží je nutno p ekontrolovat a
utáhnout všechny zámky BFD p ípadn závory TAR.

Panely a sestavy je možné p epravovat pouze ve svislé poloze. P ed p epravou je nutné
zkontrolovat spojení jednotlivých panel pomocí zámk BFD. Záv sná lana, et zy nesm jí
být p ek íženy a zauzlovány. B hem p epravy je zakázáno se pohybovat pod
p epravovaným b emenem. Po usazení se musí sestava zajistit pomocí stabilizátor RS
nebo RSS. Poté je možné sestavu odvázat z je ábové lišty.

Obr. 6.5 Bedn ní PERI TRIO

6.11.2.5. Vytvo ení pohledové ásti
Pohledový povrch betonu je tvo en vložením OSB desek k povrchu bedn ní. P edpokládá
se jednonásobná opakovatelnost desek. Desky musí být p ed použitím ádn  o išt ny,
zbaveny pilin. Hrany bedn ní opat it zkosením nebo trojúhelníkovou lištou o hran 10mm.
Styky jednotlivých prvk bedn ní musí být t sné, aby nedošlo k vyte ení
samozhutnitelného betonu. Povrch pracovních spár je nutné p ed betonáží o istit a zvlh it.

6.11.3 Betonáž

6.11.3.1 Dílenská dokumentace
P ed betonáží se musí stanovit s architektem velikost betonovaných úsek , zp sob
betonování (spodem, vrchem), složení betonu, ošet ení betonu.
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6.11.3.2 Doprava
Pro mimostaveništní dopravu budou využity autodomícháva e. as dopravy musí
odpovídat vlastnostem SCC a musí být zajišt na požadovaná konzistence v míst ukládky
betonu do bedn ní. Jednotlivé dodávky betonu musí být stanoveny asovým plánem, aby
nedocházelo k dlouhodob jšímu p erušení dodávek a vzniku neplánovaných pracovních
spár. Te ení betonu do bedn ní by m lo být pokud možno kontinuální. Pro tuto stavbu musí
být nasazeny 3 autodomícháva e aby nedošlo k p edchozím jev m.

Vzhledem k citlivosti SCC na dobu zpracovatelnosti se bude dávkovat plastifikátor áste n
až po p íjezdu autodomícháva e na staveništ . Pak obsluha doplní superplastifikátor a po
dalším promíchaní teprve dojde k p ejímce a dále k doprav betonu do bedn ní. Úprava
konzistence betonu je provád na výhradn vyškoleným technologem.

Vnitrostaveništní doprava bude zajišt na pomocí auto erpadla.

6.11.3.3  P ejímka na staveništi
P i transportbetonu je se musí kontrolovat kvalitu betonu p ed jeho ukládkou do bedn ní.
Zdokumentovaný a standardizovaný postup musí být dohodnut mezi výrobcem a
odb ratelem. Krom vizuální kontroly betonu z každého autodomícháva e se musí provést
zkoušku rozlitím za ú asti zkušeného pracovníka.

6.11.3.4 Ukládání betonu
Beton se do bedn ní ukládá pomocí auto erpadla. Beton se nesmí nechat padat p es výztuž
volným pádem. Proto se musí nechat ve výztuži otvory pro potrubí erpadla. Maximální
výška pádu k hladin betonu je 0,5m! Beton se v bedn ní nechá voln roztékat. Použití
vibrátor se nep ipouští, nebo vede spíše k rozm šování sm si než ke zvyšování hutnosti.
Maximální vzdálenost kam má beton dotéci nesmí p esáhnout 10m. Rychlost ukládání
betonu je závislá na množství výztuže, únosnosti bedn ní a na schopnosti úniku vzduchu
z erstvého betonu. Nejvhodn jší je kontinuální ukládka relativn menší rychlostí.

6.11.3.5 Ošet ování samozhutnitelného betonu
Protože SCC má nízký vodní sou initel a více cementového tmelu, je jeho povrch
náchyln jší k rychlému vysýchání. Proto se musí s ošet ováním za ít co nejd íve po uložení
betonu. Nejvhodn jší je udržovat vlhkost povrchu na úrovni relativní vlhkosti vzduchu
98%. Ihned po zavadnutí povrchu se opat í nást ikem proti odpa ování vody a pak po
získání minimální pevnosti povrch zakryje vlhkou geotextílií a PE fólií. Povrch, který je v
bedn ní se ošet uje až po odbedn ní, a to tak, aby nedošlo k rychlému vysýchání povrchu tj.
ihned po odbedn ní se povrch vystaví mlžení, i kropení a zakryje se podobn jako povrch,
který nebyl v bedn ní. Musí se však s ohledem na vznik trhlin ošet ovat alespo 4 dny.
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6.11.3.6 Vlastnosti erstvého betonu
Samozhutnitelný beton je pouze zvláštní druh betonu s ohledem na zpracování bez vibrace.
Z toho plynou požadavky na n které vlastnosti, které se u b žného betonu nesledují. Jde
p edevším o tekutost, viskozitu, prostupnost a odolnost proti segregaci. Podle Evropské
sm rnice pro samozhutnitelný beton, lze stanovit r zné t ídy pro výše uvedené vlastnosti.

6.11.3.6.1 Rozlití kužele
Rozlití se stanovuje ve 3 t ídách dle Tab. 1. podle rozlití (Abramsova) kužele.

Na této stavb bude rozlití odpovídat SF3

SF3 ( 760 – 850 mm ):
Je typicky vyráb n s malou velikostí zrna kameniva (max. 8-12 mm) a používá se pro
betonáž svislých konstrukcí s hustou výztuží, konstrukcí složitého tvaru nebo pro
vypl ování spodem bedn ní. SF3 bude v tšinou poskytovat kvalitn jší povrch než SF2 p i
b žné betonáži svislých konstrukcí, ale h e se zajiš uje odolnost proti rozm šování.

Tab. 6.2 T ída rozlití kužele

T ída Rozlití
Stupe rozlití dle Z3

SN EN 206-1

SF1 550-650 F5

SF2 660-750 F6

SF3 760-850 F7

6.11.3.6.2 L - Box
Prostupnost p es výztuž betonových konstrukcí se stanovuje ve dvou t ídách podle Tab. 6.3.
Zkouška se provádí metodou L - Box.

Výsledek zkoušky musí odpovídat PA 2

PA 2 konstrukce s mezerami od 60 mm do 80 mm
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Tab. 6.3 T ída prostupnosti

T ída Prostupnost

PA1 0,8 p es 2 výztužné pruty

PA2 0,8 p es 3 výztužné pruty

6.11.3.6.3 V - trychtý
Viskozita se stanovuje ve dvou t ídách. Zkouška se provádí pomocí V – trychtý e, kde se
m í as prote ení obsahu trychtý e v sekundách. Kritéria pro jednotlivé t ídy jsou uvedena
v Tab.6.4.

VS1/VF1

Má dobrou schopnost vypl ování i v hust vyztužených místech. Je schopen utvo ení
vodorovného povrchu a obecn má nejlepší (nejhladší) povrch. Nicmén má tendenci se
rozm šovat a krvácet.

Tab. 6.4 T ída viskozity

T ída T500 [s]
as zkoušky

V – trychtý em [s]

VS1/VF1 2 8

VS2/VF2 2 9-25

6.11.3.6.4 Segregace na sítech
Odolnost proti segregaci se zkouší na sítech a kategorizuje se ve dvou t ídách Tab. 6.5.

SR2
Je vhodná pro svislé prvky, kde je pot ebná vzdálenost rozlití v tší než 5 metr a s
mezerami v tšími než 80 mm. V t chto p ípadech SR2 zabrání segregaci b hem rozlévání
SCC p i betonáži.
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Tab. 6.5 T ídy odolnosti proti segregaci

T ída Odolnost proti sekreci [%]

SR1 20

SR2 15

6.11.3.7 Odbedn ní betonových konstrukcí

P i odbed ování betonových konstrukcí musíme dbát následujících zásad:
Bedn ní musí být odstran no tak, aby nedošlo k poškození odbed ovaných ploch
konstrukce.

Nenosné bedn ní konstrukcí, zejména jeho bo ní ásti, m že být odstran no, když dosáhne
beton pevnosti 10 MPa

Nosné ásti bedn ní se mohou odbednit po dosažení pevnosti 70% krychelné pevnosti
betonu

6.12 Jakost a kontrola kvality

6.12.1 Bedn ní

6.12.1.1 Kontrola vstupní
Kontrola p ipravenosti pracovišt , kontrola kompletnosti dodaného bedn ní, kontrola
istoty povrchu bedn ní, kontrola celistvosti OSB desek.

6.12.1.2 Kontrola meziopera ní

Kontrolujeme:
geometrickou p esnost sestaveného bedn ní a jeho istotu, stabilitu a t snost.

6.12.1.3 Kontrola výstupní

Kontrolujeme:
Geometrickou p esnost sestaveného bedn ní, správné osazení prostup , správnost a tuhost
podp rné konstrukce, t snost styk , istotu bedn ní, nanesení odbed ovacího prost edku,
správnost osazení vtiskové matrice ( OSB – desky )
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Po dokon ení bedn ní provede stavbyvedoucí a technický dozor investora p ejímku
bedn ní. O p ejímce provedou zápis do stavebního deníku.

6.12.2 Výztuž

6.12.2.1 Kontrola vstupní
Kontrola p ipravenosti pracovišt , prov ení o provedení výstupní kontrole bedn ní,
kontrola dodané výztuže – zda je v souladu s dodacím listem.

Kontrolujeme:
Druh oceli, pr m r dle jednotlivých prvk konstrukce, délky, ohyby, tvar, ukon ení prutu,
po et kus , istota povrchu, doklady jakosti výztuže – osv d ením o jakosti

6.12.2.2 Kontrola meziopera ní
Kontrolujeme, geometrickou p esnost sestavené výztuže, její uložení v bedn ní, vzdálenost
výztuže od okraje (krytí), istota výztuže, kontrola spoj , vzdálenost výztuže.

Povolené odchylky v uložení výztuže:
Výrobní tolerance ohýbaných výztužných prvk  ±5% nejvýše však 5,0mm

Výrobní délkové tolerance rovných výztužných prvk  ±15% nejvýše však 15,0mm

Délková a sm rová tolerance uložení výztužných prvk ± 20% nejvýše však 30mm

Výšková tolerance položení výztuže ±5 mm (krytí nesmí být zmenšeno pod nominální krytí
dle SN EN1992-1-1

6.12.2.3 Kontrola výstupní

Kontrolujeme:
Druh výztuže, profil prut , po et výztužných vložek, délku vložek, tvar ohyb , jejich
ukon ení, polohu v k-ci a tuhost výztuže, po et a tvar t mínk , vzdálenost mezi výztužnými
vložkami, polohu nastavování, stykování výztužných vložek, krytí výztužných vložek,
istota povrchu vložek ( koroze, mastnota, zne išt ní olejem, mazivem, barvou nebo jinými

škodlivými látkami ), dodržení stanovených odchylek a tolerancí, istota bedn ní po
železá ských prácech.

Po dokon ení armování provede stavbyvedoucí a TDI p ejímku výztuže. O p ejímce
provedou zápis do stavebního deníku.
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6.12.3 Betonáž

6.12.3.1 Kontrola vstupní

Kontrolujeme:
P ipravenosti pracovišt , provedení výstupní kontroly armování, provedení výstupní
kontroly bedn ní

6.12.3.2 Kontrola meziopera ní

Kontrolujeme:
Geometrickou p esnost konstrukce, množství dodané betonové sm si,druh a t ídu
betonu,ozna ení odb ratele, datum a as zamíchání betonové sm si, as p íjezdu na místo
p ejímky a as ukon ení p ejímky,dobu napln ní, tlouš ku uložené vrstvy, správné
ošet ování betonu.

6.12.3.3 Kontrola výstupní

Kontrolujeme:
Geometrie hotové konstrukce – musí odpovídat výkres m tvaru v PD, dovolené odchylky
2,5mm na dvoumetrové lati.

Povrch hotové konstrukce – Jakost povrchu kontroluje hned po odbedn ní stavbyvedoucí
s technickým dozorem investora a architektem. O pr b hu kontroly provedou zápis do
stavebního deníku

Dodavatel transporbetonu musí doložit doklady kvality betonové sm si.

Protokoly o kontrolních zkouškách.

Výkresovou dokumentaci se zakresleným skute ným stavem.

Tab. 6.6 Kontrola erstvé betonové sm si

P edm t
Kontrolní
zkouška

Ú el,
požadavek

Kontrolní
t ída 1

Kontrolní
t ída 2

Kontrolní
t ída 3

Dodací list vizuální kontrola

shoda
s požadavkem
a specifikací
dle PD

každá dodávka každá dodávka každá dodávka

Konzistence betonu vizuální kontrola
srovnání
s požadovaným
vzhledem

namátkov každá dodávka každá dodávka

zkouška
konzistence
sednutí kužele
dle ISO 4109

p i pochybnostech
p i výrob
zkušebních t les a
p i pochybnostech

p i výrob
zkušebních t les a
p i pochybnostech
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Stejnorodost betonu vizuální kontrola

srovnání
s požadovaným
vzhledem z r zných

ástí zám si

p i pochybnostech každá dodávka každá dodávka

Vzhled betonu
všeobecn

vizuální kontrola

srovnání
s požadovaným
vzhledem, nap .
barva

namátkov každá dodávka každá dodávka

Zkouška identity
pro pevnost v
tlaku

zkouška dle
EN 206-1

srovnání
s požadovanou
pevností v tlaku

p i pochybnostech
zkouška dle
EN 206-1

zkouška dle
EN 206-1

Kontrolní t ída 2:
Budovy nad 5 podlaží

Beton všechny pevnostní t ídy

Stupe vlivu prost edí – všechny stupn

3.13 Dohled a monitoring
Odpov dnost za provád ní monolitických pohledových konstrukcí má hlavní
stavbyvedoucí, pop ípad jím pov ená osoba, která jé v této problematice dostate n
kvalifikována.

Pov ený pracovník musí p i kontrole betonové sm si p ed jejím uložením do bedn ní
provést zkoušky z každého autodomícháva e.

etnost odb ru zkušebních vzork betonové sm si je jedna sada z každého pracovního
záb ru. Každá sada obsahuje minimáln 3 ks zkušebních krychlí nebo válc .

Obr. 6.6 Velikost zkušebních vzorku
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6.14 BOZP
P ed zahájení veškerých prací na této etap musí všichni pracovnicí projít školením a být
seznámeni s technologickým postupem a dále musí být proškoleni z bezpe nosti práce.

P i školení musí být pracovníci seznámeni s místními podmínkami na staveništi a platnými
p edpisy, které se týkají bezpe nosti. Týká se to p edevším Na ízení vlády . 591 / 2006 Sb.
v platném zn ní, s Na ízením vlády . 362/2005 Sb. v platném zn ní a s p edpisy.

P í provád ní t chto prací musí všichni pracovníci a zam stnanci na stavb používat p ilby,
reflexní vesty a ochranné pom cky. Vedoucí ety nebo stavbyvedoucí m žou rozhodnout o
innostech, p i kterých se nemusí používat p ilby.

Obecné požadavky:

• I. Požadavky na zajišt ní staveništ

• II. Za ízení pro rozvod energie

• III. Požadavky na venkovní staveništ a pracovišt

Bližší minimální požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví p i provozu a používání

stroj a ná adí na staveništi:

• I. Obecné požadavky na obsluhu stroj

• V. Dopravní prost edky pro p epravu betonových a jiných sm sí

• VI. erpadla sm si a strojní omíta ky

• XIII. Stavební výtahy

• XIV. Spole né ustanovení o zabezpe ení stroj  p i p erušení a ukon ení práce

• XV. P eprava stroj

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy:

• I. Skladování a manipulace s materiálem

• IX. Betoná ské práce a práce související

• IX. 1 Bedn ní 

• IX. 2 P eprava a ukládání betonové sm si

• IX. 3 Odbed ování

• IX. 5 Železá ské práce
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NV 362/ 2005 Sb. :

• I. Zajišt ní proti pádu technickou konstrukcí

• II. Zajišt ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost edky

• III. Používání žeb ík

• IV. Zajišt ní proti pádu p edm t a materiálu

• V. Zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

• IX. P erušení práce ve výškách

• XI. Školení zam stnanc

Pro betonáž z bedn ní budou použity betoná ské lávky.

6.15 Ekologie
Stavba nebude mít vliv na životní prost edí. Provád ní stavby však vyvolá p echodné
zhoršení životního prost edí v okolí stavby – prašnost, hluk, doprava, použití stavebních
mechanizm , zne išt ní komunikace. Investor však bude p i provád ní prací maximáln
dbát na to, aby tyto vlivy p sobily v co nejmenší mí e – išt ní kol nákladních automobil
p i výjezdu ze staveništ , p ípadné zne išt ní bude ihned likvidováno, provoz na
komunikaci nebude ohrožen a k jeho p ípadnému omezení dojde jen na dobu nezbytn
nutnou a v mí e nezbytn nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob žádný
materiál.

P i stavebních pracích bude vznikat technický odpad a komunální odpad. Nebezpe né látky
a materiály budou odvezeny do sb rného dvora specializované firmy. S firmou bude mít
zhotovitel uzav enou smlouvu o likvidaci odpadu. Ve sb rném dvo e budou odpady
rozt íd ny a zpracovány dle p edpis , pop ípad znovu použity. Ostatní odpady budou
skladovány v p istav ném kontejneru – stavební su a u stavebních bun k z ízeny
odpadkové koše na plast, papír a sm sný odpad.

B hem stavebních prací ur ených v rámci tohoto pracovního p edpisu se musí
dodržovat stanovení zákon a norem:
106/2005 Sb. O odpadech

503/2004 Sb. Dle které se stanoví katalog odpad

Odpad z pozd jšího provozu domu bude t íd n, ukládán do popelnicových nádob nebo
kontejner na t íd ný odpad a jeho svoz bude zajišt n obcí.
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Výpis kategorie odpad , které vzniknou p i výstavb dle zákona 503/2004 Sb:
15 01 Obaly (v etn odd len sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 09 Textilní obaly

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton

17 02 01 D evo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Železo a ocel

20 Komunální odpady

20 03 01 Sm sný komunální odpad

6.16 Zkoušky erstvého betonu

6.16.1 Rozlití kužele a as T 500 pro SCC

Úvod
Zkouška rozlití a as T500 slouží k vyhodnocení schopnosti téct a rychlosti te ení
samozhutnitelného betonu bez p ítomnosti p ekážek. Tato zkouška je založena na zkoušce
sednutí Abramsova kužele, která je popsána v SN EN 12350-2. Výsledek rovn ž
vypovídá o schopnosti vypl ování samozhutnitelného betonu. as T500 je také mírou
rychlosti te ení a tudíž viskozity samozhutnitelného betonu.

Rozsah
Tento dokument specifikuje postup pro stanovení rozlití kužele a asu T500
samozhutnitelného betonu. Tato zkouška není vhodná pro sm si, které obsahují zrna
kameniva v tší než 22 mm.

Citované normy
SN EN 12350-1 Zkoušení erstvého betonu - ást 1: Odb r vzork

SN EN 12350-2 Zkoušení erstvého betonu - ást 2: Zkouška sednutím

SN ISO 5725 P esnost (správnost a shodnost) metod a výsledk  m ení
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Princip
erstvý beton se vlije do kuželu, který se podle SN EN 12350-2 používá pro zkoušku

sednutí. Abrams v kužel se zvedne a m í se as od chvíle, kdy se kužel za al zvedat až do
chvíle, kdy se erstvý beton rozte e do pr m ru 500 mm. To je as T500. Po ukon ení
pohybu betonu je zm en nejv tší pr m r rozlití a pr m r na n j kolmý. Jejich
zpr m rováním získáme hodnotu rozlití kužele.

Vybavení
Za ízení musí odpovídat SN EN 12350-2 s následujícími výjimkami:

Podkladní deska
Podkladní deska, vyrobená z ploché desky o velikosti alespo 900 x 900 mm, na
kterou se umístí beton. Povrch desky má být plochý, hladký a nenasákavý.
Minimální tlouš ka 2 mm. Povrch desky musí odolávat vlivu cementového tmelu a
musí být nerezav jící. Konstrukce desky musí zabránit jejímu deformování.
Odchylka od roviny nesmí být v žádném míst  v tší než 3 mm položí-li se pravítko
na st ed prot jších stran. Ve st edu desky má být vyzna en k íž, jehož áry jsou
rovnob žné se stranami desky. Dále dv vyzna ené kružnice o pr m ru 200 a 500
mm. Jejich st ed má být totožný se st edem desky ( Obr.6.X ).

Obr. 6.7 Podkladní deska

Pravítko
Pravítko, se stupnicí od 0 mm do 1000 mm se zna ením po 1 mm.

Stopky
Stopky s m ením po 0,1 s.
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Zkušební vzorek
Vzorek má být získán podle SN EN 12350-1.

Zkušební postup
P ipraví se Abrams v kužel a podkladní deska podle SN EN 12350-2. Kužel se postaví na
pokladní desku p esn na kruh o pr m ru 200 mm. Na desce jej p idrží spolupracovník,
který se postaví na stupa ky. Tím se zabrání úniku betonu zespodu kuželu. Kužel se vyplní
betonem bez použití míchání nebo propichování. Z vrcholu kužele se odstraní p e nívající
beton. Kužel nemá stát napln ný déle než 30 sekund. B hem této doby se odstraní rozlitý
beton z podkladní desky a zajistí navlh ení podkladní desky tak, aby na ní nez stala
p ebyte ná voda. Kužel se jedním plynulým pohybem zvedne svisle vzh ru tak, aby
nebránil rozlévání betonu. Jakmile se kužel odlepí od podkladní desky, spustí se stopky
(pokud byl požadován as T500). M í se as - na nejbližší desetinu vte iny (0,1 s) - až do
chvíle, kdy beton dosáhne v n jakém míst kruhu o pr m ru 500 mm. Bez kontaktu s
betonem i podkladní deskou se s p esností na 1 cm zm í nejv tší pr m r rozlití a jako
hodnota dm se zaznamená. Poté následuje m ení pr m ru rozlití ve sm ru kolmém a
zaznamená se jako dr, rovn ž s p esností na 1 cm. Zkontroluje se, nedošlo-li k segregaci
betonu: Cementový tmel nebo malta se m že odd lit od hrubého kameniva a vytvo it
n kolikamilimetrový prstenec okolo hrubého kameniva na obvodu rozlití. Rovn ž je možné
pozorovat odd lené hrubé kamenivo ve st ední oblasti rozlití. V takovém p ípad se
oznámí, že došlo k segregaci a že výsledek zkoušky je nevyhovující.

Výsledek zkoušky
Rozlití je pr m r hodnot dm a dr zaokrouhlený na nejbližších 10 mm. as T500 se zapisuje
na nejbližších 0,1 s.

Záv re ná zpráva

Záv re ná zpráva musí obsahovat:
a) ozna ení zkušebního vzorku;

b) místo, kde byla zkouška provedena;

c) datum, kdy byla zkouška provedena;

d) rozlití zm ené na nejbližších 10 mm;

e) záznam o jakémkoliv náznaku segregace betonu;

f) dobu mezi ukon ením míchání a provedením zkoušky;

g) jakoukoliv odchylku od postupu uvedeného v tomto dokumentu.
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Záv re ná zpráva m že též obsahovat:
h) as T500 zaokrouhlený na nejbližších 0,1 s;

i) teplotu betonu v okamžiku zkoušky;

j) as, kdy byla zkouška provedena.

6.16.2 Zkouška L - boxem

Úvod
Zkouška L-boxem se používá pro posouzení schopnosti samozhutnitelného betonu protéci
skrz úzké otvory, jako nap íklad mezerami mezi výztuží a dalšími p ekážkami, aniž by
došlo k segregaci kameniva nebo vzp í ení zrn a ucpání formy v úzkém míst . Tato
zkouška má dv varianty, kdy se používají dva nebo t i pruty výztuže. Varianta se t emi
pruty napodobuje husté vyztužení.

Rozsah
Tento dokument popisuje postup pro stanovení prostupnosti samozhutnitelného betonu za
použití zkoušky L-boxem.

Citované normy
SN EN 12350-1 Zkoušení erstvého betonu - ást 1: Odb r vzork

SN ISO 5725 P esnost (správnost a shodnost) metod a výsledk  m ení

Princip
P edepsaný objem erstvého betonu protéká vodorovn skrz mezery mezi svislou hladkou

výztuží, p i emž se zjiš uje výška hladiny betonu, který protekl.

Vybavení

L-box
Tvar a rozm ry L-boxu (s tolerancí ± 1 mm) ukazují Obr. 6.8 a Obr. 6.9. L-box
musí být tuhý, jeho povrch hladký a plochý, nesmí podléhat vlivu cementového
tmelu a musí být nerezav jící. Vrchní ást m že být odnímatelná, což zjednoduší
išt ní. P i zav ených dví kách a napln ní až po horní okraj musí být objem svislé
ásti 12,6 až 12,8 litr . Výztuž má následující uspo ádání. V p ípad zkoušky se

dv ma pruty obsahuje dva pruty o pr m ru 12 mm s mezerou 59 mm. V p ípad
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zkoušky se t emi pruty obsahuje t i pruty o pr m ru 12 mm s mezerami 41 mm.
Tyto sestavy jsou vym nitelné a mají zajistit rovnom rné rozmíst ní svislých prut
po ší ce boxu.

POZNÁMKA: Up ednost uje se použití kovové formy, nicmén nat ená forma
z p ekližky s uzav enou strukturou d eva o tlouš ce 12 mm je rovn ž vhodná.

Pravítko
Pravítko, se stupnicí od 0 mm do 300 mm se stupnicí po 1 mm.

Nádoba
Nádoba, do které se vejde zkušební vzorek betonu a jejíž objem není menší než 14 l.

Obr. 6.8 Axonometrie L - Boxu
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Obr. 6.9 ez a p dorys L - Boxu

Zkušební vzorek
Vzorek o objemu p ibližn 17 l získaný podle SN EN 12350-1.

Zkušební postup
L-box se postaví na vodorovnou podstavu. Dví ka mezi svislou a vodorovnou ástí se
uzav ou. Beton se nalije z nádoby do svislé ásti L-boxu. Nechá se stát po dobu 60 (± 10) s.

Zaznamená se jakákoliv známka rozmíšení. Poté se vysunou dví ka, aby beton mohl
vytékat do vodorovné ásti L-boxu. Když pohyb betonu ustane, zm í se svislá vzdálenost
od povrchu betonu k hornímu okraji vodorovné ásti L-boxu na konci jeho vodorovné ásti.
M ení se provede na t ech místech po celé ší ce L-boxu shodn od sebe vzdálených. Po
ode tení t chto hodnot od výšky vodorovné ásti L-boxu se vypo ítá st ední hloubka
betonu v mm ozna ená jako H2. Podle stejného postupu se v mm vypo te hloubka betonu
t sn za dví ky a ozna í se H1.

Výsledek zkoušky
Prostupnost PA se vypo te z následující rovnice.

PA = H2/H1
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Záv re ná zpráva

Záv re ná zpráva musí obsahovat:
a) ozna ení zkušebního vzorku;

b) místo, kde byla zkouška provedena;

c) datum, kdy byla zkouška provedena;

d) záznam o jakémkoliv náznaku segregace betonu;

e) záznam byly-li použity dva nebo t i pruty;

f) pom r prostupu zaokrouhlený na 0,01;

g) dobu mezi ukon ením míchání a provedením zkoušky;

h) jakoukoliv odchylku od postupu uvedeného v tomto dokumentu.

Záv re ná zpráva m že též obsahovat:
i) teplotu betonu v okamžiku zkoušky;

j) as, kdy byla zkouška provedena.
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7.1 Rozpo et objektu SO 02 Hala krytých bazén
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8.1 Rozd lení pracovních pom cek

8.1.1 Všichni pracovníci, kte í se vyskytují na stavb

Reflexní vesta, od v

Obr. 8.1 Reflexní vesta Obr. 8.2. Reflexní od v

Ochranné brýle, štít

Obr. 8.3 Ochranné brýle Obr. 8.4 Ochranný štít

8.1.2 Všichni pracovníci vyskytující se v prostoru staveništ a
stavby, všude tam, kde hrozí nebezpe í pádu p edm t nebo
materiálu

Ochranná p ilba

Obr. 8.5 Ochranné p ilba
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Pracovní boty s tužinkou (vyztuženou špi kou)

Obr. 8.6 Pracovní obuv

8.1.3 Všichni pracovníci, kte í jsou ohroženi pádem z výšky nebo
do hloubky

Bezpe nostní postroj a p íslušenství

Obr. 8.7 Bezpe nostní postroj

Ochranná p ilba pro práce ve výškách

Obr. 8.8 Ochranná p ilba pro práci ve výškách
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8.1.4 Všichni pracovníci, kte í pracují na stavbách v hluku a
prachu

Ochrana sluchu - sluchátka, špunty

Obr. 8.9 Ochranné špunty Obr. 8.10 Sluchátka

Respirátor

Obr. 8.11 Respirátor

8.2 Pracovní pom cky pro jednotlivé profese

8.2.1 Betoná

Tabulka 8.1 OOPP betoná

Standardní vybavení Ochranné brýle nebo Obli ejový štít
P tiprsté rukavice

Reflexní vesta
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Helma

Pracovní od v a obuv

Dopl ující prost edky pro :

Práce v mokru Oblek s impregnací
Gumová obuv (s ocelovou tužinkou)

Pláš s kapucí

Práce v zim na otev ených stavbách, v
nevytáp ných prostorách stavby

Ochranný oblek s oteplenou vložkou

Ochrana pokožky a obli eje Masti a krémy

8.2.2 Železá , svá e

Tabulka 8.2 OOPP železá

Standardní vybavení pro všechny práce Ochranné brýle proti mechanickým vliv m
Práce v mokru a blátivém terénu Rukavice textilní

Kabát do dešt s kapucí

Práce v zimním období a na otev eném
prostranství

Gumová obuv

Ochranný oblek s oteplovací vložkou

Práce na vysokých konstrukcích Rukavice kožené
Kabát do dešt 3/4 místo kabátu s kapucí

Obuv us ová

Vázací postroj

Práce v zimním období Ochranný oblek s oteplovací vložkou

Ochrana pokožky a obli eje Masti a krémy
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Sva ovací práce obli ejový ochranný štít pro svá e e
(svá e ská kukla) se svá e ským filtrem
(ochranný stupe . 11)
ochranný od v pro sva ování

ochranné rukavice pro svá e e, p tiprsté
us ové s dlouhou manžetou

zást ra svá e ská us ová a ochranné us ové
rukávy

8.2.3 Tesa

Tabulka 8.3 OOPP tesa

Standardní vybavení pro všechny práce Ochranné brýle proti mechanickým vliv m
Pracovní od v a obuv
Reflexní vesta
Helma

Práce v mokru a blátivém terénu Rukavice textilní
Kabát do dešt s kapucí

Práce v zimním období a na otev eném
prostranství

Gumová obuv

Ochranný oblek s oteplovací vložkou

Práce s impregnovaným d evem Oblek s impregnací
Práce s okružní pilou Kožená zást ra
Práce na vysokých konstrukcích Rukavice kožené

Kabát do dešt 3/4 místo kabátu s kapucí

Obuv us ová

Vázací postroj

Práce v zimním období Ochranný oblek s oteplovací vložkou

Ochrana pokožky a obli eje Masti a krémy
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8.2.4 idi

Tabulka 8.4 OOPP idi

Standardní vybavení pro všechny práce Ochranné brýle proti mechanickým vliv m
Pracovní od v a obuv
Reflexní vesta
Helma

Práce v mokru a blátivém terénu Rukavice textilní
Kabát do dešt s kapucí

Práce v zimním období a na otev eném
prostranství

Gumová obuv

Ochranný oblek s oteplovací vložkou

Ochrana pokožky a obli eje Masti a krémy
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9.1 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce
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9.2 Kontrolní a zkušební plán pro základovou desku
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11.1 Základní údaje o stavb
Název stavby: Krytý plavecký bazén v Litomyšli
Místo stavby: U Plovárny 1221, 570 20 Litomyšl
Kraj: Pardubický

Objednatel: M sto Litomyšl
B í Š astných 1000

570 20 Litomyšl
Projektant: Architekti D.R.N.H., s.r.o.

Pr chodní 2
602 00 Brno
I : 262 66 971
Ing. arch. Antonín Novák ( KA 01884)

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2013
Datum ukon ení realizace: 15. 12. 2014
Popis ú elu: Jedná se krytý plavecký bazén, který bude navazovat

na sou astné m stské letní koupališt . Stavební objekt
eší nové haly krytých bazén , toboganové v že,

výplavového bazénu a odpovídající zázemí.
Sn hová oblast: III. -IV.
V trová oblast: IV.
Teplotní oblast: -15 °C
Námrazová oblast: St ední

11.2 Úvod
Pojem „bazén“ lze obecn charakterizovat jako um lou vodní nádrž za ú elem plavání,
potáp ní nebo cvi ení. M že být využíván soukrom nebo má ve ejný charakter. Dále
d líme na bazény na plavecké, bazény rehabilita ní, bazény zahradní. Jednotlivé komplexy,
kde se bazény nacházejí, nazýváme: aqvaparky, koupališt , plovárny, rehabilita ní
komplexy s vodními procedurami. Bazén není vodním dílem.
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Obr. 11.1 Hotelový bazén v Itálii

11.3 Rozd lení bazén
Bazény d líme do n kolika skupin, podle jejich technologie výroby. A to nafukovací
bazény, pevné nadzemní bazény a bazény zapušt né.

11.3.1 Nafukovací nadzemní bazény
Jedná se o krátkodobé ešení. Jejich velkou výhodou je jejich cena, ale mají nejkratší
životnost a jejich velikost neumož uje plavání. Tento druh bazén je velmi náchylný na
mechanické poškození, filtrace je zna n neú inná a dopl ky (vodní atrakce) nelze
instalovat.

Obr. 11.2 Nafukovací nadzemní bazén
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11.3.2 Pevné nadzemní bazény
Jedná se o voln stojící bazény, jejíž nosnou konstrukci tvo í ocelová, zd ná nebo
polypropylenová konstrukce. Tato konstrukce se vyplní vložkou z r zných materiál od
nerezy až po um lé materiály. Tento druh bazénu je ve srovnání s nafukovacími bazény
kvalitn jší a odoln jší. Jejich nevýhodou je možnost mechanického poškození a
problematické p ípadné zast ešení.

Obr. 11.3 Nadzemní bazén

11.3.3 Bazény zapušt né
Sem spadají bazény betonové, nerezové i z homogenních polymer . Do betonových
bazén se vkládají folie i keramické obklady. Vyšší náklady na po ízení vyváží nejdelší
životnost z uvedených typ bazén .

Obr. 11.4 Zapušt ný bazén
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11.4 Tvary bazén
Tvar se odvíjí od možného prostoru, vybraného druhu bazénu a plánovaných dopl k
(zakrytí, vodní atrakce).

Nejtypi t jší tvary jsou kruhové, oválné i obdélníkové.

Nejlevn jší nej ast jší bývají kruhové bazény. V kruhovém typu dochází k rovnom rnému
rozložení tlaku vody. Proto se nadzemní kruhové bazény d lají bez vzp r. Nevýhodou je
malý prostor pro plavání.

Oválné a obdélníkové se d lají jako zapušt né. Tento typ umož uje v tší prostor pro vodní
radovánky. Nejjednodušeji z hlediska stavby jsou obdélníkového tvaru bez bo ních
výklenk .

Obr. 11.5 Základní tvary bazén

11.5 Rozd lení bazén podle materiál

11.5.1 Bazény z keramických obklad
Pro tuto povrchovou úpravu využiji podklad od „ Ceramic systému – LB cemix “. Bazény
pat í mezi nejnáro n jší oblasti použití keramických obklad . Proto je t eba dbát na
odborné ešení, které se p izp sobí všem možným zatížením tlaku vody a periodické
sanitaci.
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Obr. 11.6 Bazén z keramického obkladu, Brno - Kohoutovice

11.5.1.1 Pracovní postup
1. P íprava

2. Izolování

3. Revize t snosti

4. Montáž keramického obkladu

5. Spárování keramického plášt

6. Dot sn ní spár a prostup

7. Úklid
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P íprava:
Podklad musí spl ovat vlastnosti p edepsané projektovou dokumentací a p íslušnými
normami. Zbytková vlhkost musí být do 4%, pevnost v odtrhu alespo 1,5MPa a odchylka
rovinatosti nesmí p esáhnout 2mm na 2m lati. V p ípad nerovností se musí podklad
vyspravit. Nejprve se použije penetra ní nát r PE202 na n ž se nanese vyrovnávací
st rková hmota LE21 pro vrstvy od 1-15mm.

Obr. 11.7 P íprava podkladu - penetrace

Izolování
Provádí se st rkovou izolací SE6 (jednosložková flexibilní hydroizola ní st rka proti
tlakové vod ) ve t ech vrstvách v celkové tlouš ce 3mm. Tímto vytvo íme pružnou izola ní
vrstvu odolnou v i tlakové vod . Jednotlivé vrstvy se aplikují od 4-6hodin. Pro p eklenutí
p echod , dilata ních spár a zpevn ní vnit ních rohu se vkládají do izola ní vrstvy bandáž
SE5 (t snící pásek).
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Obr. 11.8 T snící pásek

Revize t snosti – zátopová zkouška.
Celý systém je p ipraven až po úplném vyzrání, tj. po 7 dnech. V p ípad nutnosti urychlit
dobu ekání se pro izolování použije materiál SE mach3, který zkrátí dobu na 3 dny.

Montáž keramického obkladu na izola ní st rku.
Lepení bazénových obklad se provádí flexibilním cementovým lepidlem AD530 pro
obklady standardních rozm ru. Pro lepení mozaiky a maloformátového obkladu se použije
flexibilní lepidlo AD550. Vždy se používá metoda oboustranného nanášení lepidla pro
zajišt ní bezdutinového kontaktu obkladu s podkladem.

Obr. 11.9 Montáž obklad
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Spárování
Pro spárování keramického plášt hmotou chemicky odolnou v i dezinfek ním látkám
použijeme epoxidovou spárovací hmotu GE EASY. Tento materiál s vylepšenou recepturou
má výrazn zlepšenou omyvatelnost po spárování.

Obr. 11.10 Spárování

Dilatace
Nikdy nezapomínejme na dodržení dilata ních spár. Vzdálenost se ur í individuáln podle
projektu. Na vy išt nou dilata ní spáru ošet enou adhezním p ednát rem Primer NP (pro
lepší p ídržnost silikonu k dlažb ) vkládáme do spáry provazec PES, který se následn
p ekryje neutrálním silikonem SI. Vana nemusí být dilatována, pokud s tím architekt po ítá,
keramický obklad však dilatujte vždy!
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Obr. 11.11 Provád ní dilatace

Úklid
Pro úklid použijeme prost edek k odstran ní zbytk epoxidových tmel CL805. Pro b žný
úklid se doporu uje použít p ípravek CL803 pro lešt né povrchy a CL810 prost edek pro
odstra ování mastnot a olej .

Obr. 11.12 išt ní
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Obr. 11.13 Model systémového ešení bazénu

11.5.1.2 Výhody keramického bazénu

• Originálnost barevného provedení

• Provedení okolí bazénu ze stejného materiálu

• Široká škála barev, velikostí a tvarovek

• Lesklé i matné, glazované i neglazované povrchy

• P i použití kvalitních podklad , hydroizolací, lepicích tmel a spárovacích hmot

je zaru ena dlouhodobá životnost.

11.5.1.3 Nevýhody keramického bazénu

• Nejv tší nevýhodou je cena tohoto typu bazén

• asová náro nost

• Pot eba kvalifikovaných a zru ných emeslník

• Nejslabší místem jsou spáry i p i použití kvalitních spárovacích hmot

• Vyšší náro nost na išt ní
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11.5.1.4 Cena keramického bazénu
Cena toho typu je závislá na použitých materiálech a tvaru bazénu. Orienta ní cena je od
2500 K až 5000 K i více za 1 m2 st ny bazénu ( v cen je zapo ítán obklad, hydroizola ní
st rka a beton). Vše je odvislé od druhu obklad i mozaiky.

11.5.2 Nerezové bazény
Nerezové bazény jsou velmi oblíbené pro sv j exkluzivní vzhled a istotu designu.
Nerezová ocel se stala nedílnou sou ástí moderního interiéru a exteriéru. Bazény z nerezu
nemají praktický žádné omezení ve výrobn a dokáží splnit tém všechny požadavky i t ch
nejnáro n jších zákazník . Nejvýrazn jší výhodou je jejich snadná údržba a tém
neomezená životnost. Naproti tomu jejich nevýhodou je zna ná investice.

Obr. 11.14 Hotelový bazén z nerezové oceli

11.5.2.1 Složení nerezové oceli
Jedná se o chromniklovou ocel s molybdenem, dusíkem a uhlíkem. Nerezová ocel je
taková, která nepodléhá korozi. Hlavním ochranným ú inkem je, že takzvaná ochranná
vrstva na povrchu se neustále obnovuje díky jejímu složení. Nejzákladn jší charakteristikou
je že ocel není magnetická, má dobré mechanické vlastnosti, nezakalí se p i tepelné úprav
a jsou odolné v i korozi.

11.5.2.2  P ípadné druhy koroze
Rovnom rná koroze

Jedná se o neustálé ubývání vrstvy oceli po celém povrchu, nep ízniv  p sobící okolí
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Bodová koroze

Koroze nastává jen v n kterých bodech povrchu. Naleptání je pouze na omezené ploše, ale
m že být po átkem hloubkové a rovnom rné koroze. Nap . p i p sobení jiného kovu.

Korozní trhliny

Objevují se trhliny nebo pukliny na povrchu. Závada vzniklá p i zpracování oceli.

Zrnitá nebo mezikrystalická koroze

Vzniká díky p ítomnosti karbidu chrómu v oceli. Výrobní závada.

11.5.2.3 P í iny vzniku koroze:

Hladina chloru
Nerezová ocel je odolná v i koncentraci chlóru. P i koncentraci vyšší než 2 mg/l m že ke
korozi dojít, záleží rovn ž na dob  p sobení.

Koncentrace rozpušt né soli
Rozpušt ná s l, která se usazuje na povrchu, zabra uje p ístupu kyslíku a sou asn tvorb
pasivní ochranné vrstvy. Elektrolýza kuchy ské soli zp sobuje nevratné poškození.

Zm na pH
Nejvhodn jší hodnota pH je 7,2 – 7,6. Jakákoliv zm na, p edevším snižování hodnoty pH,
zp sobuje agresivitu vody a vznik koroze

Spojování nebo kontakt r zných materiál
Pokud jsou ve vod dva nebo více druh kovu, muže dojít ke galvanické korozi p i vzniku
el. lánku.

11.5.2.4 Základní komponenty

1. Základová deska, pas

2. St ny bazénu

3. Ochoz bazénu s p elivovým žlábkem

4. Rozvodný systém

5. Bazénové vestavby

6. Dno bazénu
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Základové deska
Pro nerezové bazény musí být použity základové desky nebo pasy, do kterých jsou kotveny
st ny. Tlouš ka záleží na statickém zatížení a únosnosti podloží.

Obr. 11.15 Základový pas

Obr. 11.16 Základová deska

St ny bazénu
Nerezové bazény mají dva typy st n. A to samonosné s rubovým žebrováním, které se
pomocí vzp r kotví do základové konstrukce nebo obkládáním betonové st ny. St ny
bývají hladké o síle 2,5 mm. U samonosné st ny hloubky v tší než 2,2 m se doporu uje
kombinované konstrukce, kde od hloubky 1,2 m po dno se postaví op rná železobetonová
ze .
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Obr. 11.17 Samonosná st na

Obr. 11.18 Obložení st ny nerezem

Ochoz bazénu s p elivovým žlábkem
Odtokové plochy p elivového žlábku obrácené k bazénu jsou sklon ny pod úhlem 12°.
Tímto se zabrání vracení vody a zajistí rovnom rné odvád ní vody. P elivový žlábek slouží
jako podpora pro krycí rošt žlábku. Ochoz bazénu navazující na p elivový žlábek m že být
proveden ve stejné výšce nebo m že ležet níže. U níže položeného ochozu se vn jší st na
p elivového žlábku obloží. Plech je použit o síle 2,0 mm.
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Obr. 11.19 Ochoz s p elivovým žlábkem

Rozvodný systém isté vody
Dnové kanály v etn odnímatelných vík jsou osazeny tak, aby lícovaly s plechy dna. Horní
plocha víka musí mít stejnou strukturu jako dno. Na víka jsou osazeny vtokové trysky, které
jsou osazeny tak, aby docházelo k hv zdicovitému rovnom rnému proud ní. Síla plechu je
2,0 mm.

Obr. 11.20 Dnový vtokový kanál

Bazénové vestavby
Všechny vestavby jako schody, stupínky, zábradlí, bazénová hydraulika, startovací bloky,
divoká eka, koryto tobogánu, atrakce a atd. jsou vyrobeny ze stejného materiálu. Tím
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p edstavuji nerezové bazény komplexní systém. U nerezových bazén jsou bez problém
možné dodate né vestavby i p ípadné opravy bez narušení optického vzhledu.

Obr. 11.21 Nerezové schody Obr. 11.22 Toboganové koryto

Dno bazénu
Dno bazénu bývá nej ast ji staticky nenosné. Tlouš ka plechu bývá 1,5 mm. P edtím než
jsou dnové plechy položeny a sva eny, je prostor dna až po úrove dnových plech
zásypovým materiálem a poslední centimetry vypln ny zhutn nou drtí nebo betonovou
vrstvou. Až do hloubky 1,35 má dno protiskluznou úpravu. Nad v tší hloubku je dno
provedeno z hladkých plech .
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Obr. 11.23 Dokon ené dno bazénu

11.5.2.5 Výhody bazénu z nerezu:

• Za azeny do luxusního provedení

• Vyšší stupe  p ipravenosti ve výrobním závod

• Krátká doba montáže na stavb

• Montáž je možná i v zim

• Jednoduchá údržba a ošet ení

• Velká životnost až n kolik desetiletí

• Ucelený systém

• Žádné problémy s deformacemi

• Kompletní pevn sva ená nádrž z jednoho kusu materiálu

• Minimální náklady na údržbu

• Snadná úprava vody

• Snadná montáž atrakcí

• Nulové dodate né náklady

• Chemická odolnost
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11.5.2.6 Nevýhody bazénu z nerezu

• Vysoká cena

• Šedý odstín bazénu

• Šedavý odstín vody

•

11.5.2.7 Nejv tší nerezový bazén
Tento bazén leží uprost ed Evropy v N meckém Braniborsku v komplexu „ Tropical
Island“

Nejv tší bazén je ozna en jako Tropické mo e o ploše 3800 m2.

Dalším bazénem je Tropická laguna o ploše 1200 m2.

Obr. 11.24 Mapa Tropical Island

11.5.2.8 Cena bazénu z nerezu
Cena t chto bazén se pohybuje zhruba o 20% až 30 % výše než u standardního provedení
keramického bazénu. Náklady se odvíjejí od složitosti a tvarové náro nosti daného bazénu.
N kte í výrobci uvád jí, že cena nerezového bazénu se rovná cen luxusního typu
keramického bazénu. Avšak náklady na provoz a údržbu vody tento cenový handicap ruší.
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11.5.3 Fóliové bazény
Fólie se používají k trvalému ut sn ní staveb proti vod  p sobící tlakem zevnit . Pásy se
vyráb jí z m k eného PVC – P, zesíleného textilním materiálem. Nej ast jší tlouš ka je,
5mm. Na našem trhu se objevuje n kolik zna ek fólii. Nap íklad Arkoplan od firmy
Dektrade, Fatrafol – B, DLW delifol. Použití fólie nám umož uje realizovat jakýkoliv tvar.
Fólie se používají jak pro bazény soukromé i ve ejné, tak i exteriérové i interiérové.

Obr. 11.25 P íklad foliového bazénu

11.5.3.1 Barvy a dekory fólií
Folie se vyráb jí v celém spektru barev a dekoru. Z ehož následn vyplývá jejich cena.
Základní barva pro bazénové folie je modrá a její odstíny. Ale výrobci nabízejí nap íklad
barvu zelenou, ervenou, žlutou i ernou nebo pískovou. Z dekor se používá mozaika
r zných barev i dekor skládaného kameniva.
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Obr. 11.26 Dekor mozaika

Obr. 11.27 Dekor kámen

11.5.3.2 Sva ování folie

Sva ování se provádí nap íklad horkovzdušným p ístrojem Leister triac s tryskou ší ky 20
mm. Folie se pokládají tak, aby nedocházelo k nepravidelnému pnutí folie a jeho zvln ní.
Folie se pokládá s p esahem 100 mm. P i sva ování se nejprve fólie bodov spojí. Po
kontrole správnosti se provede celistvý svár. Usazeniny, které se usazují na epel se musí
pr b žn odstra ovat. Po ukon ení sva ovacích prací se provede kontrola t snosti spoj .
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Net sná místa spoje se uvolní a znova sva í. Oprava se provádí ihned. Zkontrolované i
opravené spoje se uzav ou zálivkou. Zálivka slouží pouze pro vyhlazení spoje.

Obr. 11.28 Nava ovní fólie na poplastovaný plech

11.5.3.3 Podklad pod folie
Folie se mohou používat na staré nebo nové konstrukce. Podle druhu podkladu jsou použity
ochranné a odd lující vrstvy

• Betonové konstrukce

• Zd né konstrukce

• Ocelové konstrukce

• Hliníkové konstrukce

• D ev né konstrukce

• Tepeln izola ní hmoty

11.5.3.4 Postup montáže

• Podkladní vrstva

• Ochranná textilie

• Obložení hran a roh

• Položení a sva ení foliových pás

• Osazení dopl k
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Podkladní vrstvy
Plní statickou funkci. Plochy pod fólii musí být suché, rovné, hladké a bez ne istot.
Doporu uje se povrch vy istit (zbavit všech ne istot a cizích t les) a vydesinfikovat.
Ocelové podkladní konstrukce musí být zbaveny zbytk kovu po sva ování, ostré
vy nívající hrany musí být zbroušeny a celý povrch musí být odmašt n.

Ochranné textilie
Jsou sou ástí izola ního souvrství. B žná plošná hmotnost bývá kolem 500 g/m2. P i
v tších nerovnostech je zapot ebí textilii s v tší plošnou hmotností. Pro izolace Dektrade se
nap íklad používá textilie FILTEK. Tato textilie se lepí k podkladu pomocí lepidla
nap íklad chemopren. P i lepení nesmí dojít k pot ísn ní lícové vrstvy textilie. Spoje textilii
se p elepí 50 mm širokou páskou. U dna je zapot ebí po ítat s roztažením textilie
v d sledku tlaku vody. Fólie nesmí p ijít do styku s lepidlem. Po pokládce je zapot ebí
textilii opat it post ikem, který zabrání vzniku mikroorganism a plísní.

Obr. 11.29 Ochranná textilie

Obložení hran a roh
Pro kotvení fólie se zpravidla používají profily z poplastovaného plechu. Jedná se o
pozinkovaný ocelový plech, na který je z jedné strany naválcovaná vrstva PVC-P. Do
pokladové konstrukce se p ipev ují pomocí nýt nebo hmoždinek. Kotvení se provádí po
250 mm. Mezi jednotlivými profily se vynechá spára ší ky 5 mm z d vodu dilatace.
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Obr. 11.30 Kotvení obložných prvk

Fólie
Fólie jsou na podklad voln pokládány, kotvení se provádí pouze na hranách a p i ešení
detail . P i pokládce na st nách bazén se fólie upev uje v horizontálních pruzích. Tento
typ si vyžaduje i menší množství svár . Pokud je bazén hlubší než ší ka fólie, doporu uje se
sva ení mimo bazén. U hranatého bazénu s rovnými st nami se fólie upev uju pouze na
okraji. Obložení st n musí být s p esahem 150 mm na dno bazénu, aby bylo možné p iva it
fólii na dn . V p ípad oválných bazén se st nová fólie musí kotvit i u dna, z d vodu
napnutí fólie. Nacházejí- li se na st nách tvarové zm ny, umístí se poplastované profily i ve
st n .

1 - Textilie, 2 - Fólie, 3 - Nýt, 4 - Lepidlo na dlažbu, 5 - spárovací tmel, 6 -
Dlažba, 7 - Profil L z poplastovanéhoplechu

Obr. 11.31 Kotvení na poplastovaný profil
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Napojeni dvou st n se provádí r znými zp soby. Nap íklad fólie z delší st ny se ukon í
v kout . Na ní se p iva í fólie z kratší st ny s p esahem 150 mm. Další zp sob je, že z obou
stran se fólie za ízne v kout cca 20 mm od hrany kouta. Fólie se p ikotví nýty do st ny
bazénu. Z okraje fólie za nýtem se vy ízne oblouk tak, že za nýtem z stane cca 15 mm
folie z d vodu, aby nedocházelo k zvln ní fólie. Kout pak p ekryjeme pruhem fólie o ší ce
cca 300 mm a sva íme.

Obr. 11.32 Napojení fólie v kout

Sva ování st ny a dna se standardn provádí tak, že se okraj dna podsune pod p esahy fólie,
která je zav šená na st nách. Folie na dn nesmí být dotažena až do koutu, aby p i
napušt ní nedošlo k jejímu zvln ní. Folie se za ízne cca 30 mm od st ny. P i sva ování se
nechá na p echodu styku folií malý oblouk o polom ru cca 20mm. P i napušt ní se folie
dotla í do koutu.

Obr. 11.33 Napojení folií
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P i ešení schod se poplastované profily použijí pouze na boky schodišt a na hrany
stup . Nejprve se nava í fólie z bok schodišt . Po té se nava ují pruhy fólie zakrývající
stupnici a podstupnici. Folie musí mít p esah cca 20 mm. Pokládat za ínáme od dolního
stupn . Nakonec se na stupn  p iva í protiskluzná fólie, nebo n kte í výrobci mají p ímo
protiskluzný typ fólie.

Obr. 11.34 Nava ování pás na stupn

Montáž dopl kových za ízení:
Napojení za ízení jako jsou trysky, Sommery, výtoky, madla, sv tla, schodišt a jiná se na
fólii provedou až po dokon ení sva ování fólie. Veškeré ásti musí být osazeny p esn ,
jinak je velmi obtížné dosáhnout vodot sného a estetického napojení. P ed instalací se
áste n napustí bazén do výšky cca 300mm, aby došlo k vypnutí fólie. Poté se do fólie

vy íznou otvory a následn osadí technologii. Napojení je na principu pevné a volné
p íruby.

Obr. 11.35 Ukotvení žeb íku na dn bazénu
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11.5.3.5 Výhody folie

• Sva itelnost horkým vzduchem

• Stálobarevnost

• Možná vým na folie

• Rychlost výstavby

• Snadná opravitelnost

11.5.3.6 Nevýhody folie

• Menší odolnost proti chemikáliím

• Životnost cca 10 – 15 let

• Náro nost na pravidelné ist ní

• Nutnost používat regenera ních prost edk

• Dodate né náklady na údržbu

11.5.3.7 Cena foliového bazénu
Foliové bazény jsou jednou z cenov dostupných variant bazénu i pro soukromé ú ely.
Jejich cena je odvislá od tlouš ky folie a barevného dekoru. Cena se pohybuje cca 1000 K
až 2000 K za m2 st ny bazénu

11.5.4 Plastové bazény
Plastové bazény jsou vhodným ešením pro zákazníky, kte í požadují bazén s dlouhou
životností, estetikou a levným po ízením. Vyráb jí se z polypropylenových desek o síle 5 až
8 mm dle velikosti bazénu. Barevnost desek je zna n široká. A to od bílé p es odstíny
modré a zelené až k erné. Vnit ní povrch desek je opat en fólií, která se sundá po osazení.
St ny jsou vyztuženy plastovými žebry a síle 8 mm a ší ce 150 mm, které se umis ují po
500 mm. Vyráb jí se kruhový, oválné, hranaté, zaoblené i atypické. Do velikosti 4 x 10 m
jsou bazény dováženy již sva ené. V tší rozm ry se sva ují až u zákazníka.
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Obr. 11.36 Transport bazénu

11.5.4.1 Vlastnosti polypropylenu:

• Je dob e sva itelný

• Odolný v i vod i pitné

• Odolný v i anorganickým kyselinám, zásadám a solím

• Velmi malá nasákavost

• Odolný v i UV zá ením p i dodání stabilizátor

• Vysoká stálobarevnost

• Dlouhá životnost

11.5.4.1 Sva ování polypropylenu:

• Polyfúzní

• Sva ování horkým vzduchem s p ídavným materiálem

Polyfúzní sva ování
Je metoda, která se dnes využívána nejvíce. Tento druh spojení je velmi kvalitní, protože jej
tvo í vlastní materiál sva ovaných prvk . Sva ování probíhá v polyfúzní svá e ce
s automatickým ídicím systémem.
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Obr. 11.37 Polyfúzní svá e ka

Sva ování horkým vzduchem
Tento zp sob spo ívá v oh átí spoj prvk a p idáním materiálu na svá ecí teplotu pomocí
proudu horkého vzduchu. Vhodné pro tenkost nné materiály. Použití je tam, kde není
rozhodující produktivita a dostate ná pevnost.

Obr. 11.38 Sva ování horkým vzduchem
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11.5.4.3 Výhody plastového bazénu

• Snadná a rychlá montáž

• Dostupná cena

• Snadná údržba

• Mechanicky odolné

• Chemicky odolné

11.5.4.3 Nevýhody plastového bazénu

• Výrobcem daný tvar a hloubka

• Nutnost je ábu pro montáž

• Omezená velikost pro dopravu

• Viditelné opravy

11.5.4.3 Cena plastového bazénu
Jako u všech typ je cena odvislá od tvaru a rozm ru bazénu. Pr m rná cena za 1 m2 se
pohybuje cca od 1000 K až 2000 K . K cen je nutno p ipo ítat náklady na osazení a
dopravu.

11.6 Ošet ení vody
Snem každého majitele bazénu je istá, jisk ivá a pr zra ná voda. Základní podmínkou je
zabránit vzniku r stu as a mikroorganism jako jsou bakterie bi íkovci ale i larvy vodního
hmyzu. Nejlepší ošet ení vody je pomocí chemických p ípravk . P i aplikaci t chto
produkt je zapot ebí se ídit návody na použití.

Výrobky pro úpravu vody jsou k dostání ve form tablet, granulí, prášk i roztok .
Koncentrace u ených látek je v daných formách zna n vysoká a proto se musí z edit, nebo
aplikovat vhodnými dávkova i. Bazénová chemie nesmí p ijít p ímo do styku s povrchem
bazénu.

V následné tabulce jsou uvedeny doporu ené hodnoty vody, po adí test a p ípadná
opat ení k náprav .
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Tabulka. 11.1 Složení bazénové vody

Hodnota pH by se m la pohybovat v rozmezí od 6,5-7,6. Správná hodnota je d ležitá pro
desinfekci. Nízké pH zp sobuje korozi, vysoké pH zvyšuje tvorbu vápnitých usazenin a
snižuje desinfek ní schopnost ú inných látek. Pro zvýšení pH lze použít uhli itan sodný
Na2CO3- nebo hydroxid sodný NaOH. Ke snížení se používá hydrosíran sodný NaHSO4-.

Tvrdost vody ovliv ují ionty ho íku a vápníku. Optimální tvrdost je v rozsahu 250-450
mg/l CaCO3-. Vysoká tvrdost zvyšuje srážlivost vápnitých látek, nízká zas zvyšuje korozní
agresivitu vody. Pro zm k ování slouží zm k ova e, k zvýšení se používá chlorid sodný
CaCl2.

Desinfekce vody je nejd ležit jší pro kvalitu vody.

Nej ast jší p ípravkem je desinfekce na bázi chlóru. Koncentrace volného chlóry by m la
být v rozmezí 0,3-0,6 mg/l. V p ípad náhlého zvýšení výskytu as je nutná tzv. šoková
terapie. Znamená to, že se krátkodob zvýší koncentrace na 5 - 8 mg/l a nechá se voln
vyprchat.
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Kyslíková desinfekce se nej ast ji vyrábí ve form tablet. P sobí na bakterie, viry a plísn .
Optimální hodnoty obsahu jsou 8 – 15 mg/l. Tento druh desinfekce se nesmí aplikovat
p ímo voln do bazénu. P i kontaktu s povrchem všech typ povrchu krom nerezu m že
dojít k odbarvení a vzniku bílých skvrn, které nejdou odstranit.

11.7 Zazimování venkovních bazén
Zazimování bazénu se provádí, pokud bazén v zimních m sících není využíván. Bazén se
z 2/3 vypustí. K omezení rozpínavosti ledu se do zbylé vody vloží plováky k tomu ur ené.
Dále se aplikuje zazimovací roztok, který brání r stu as a vzniku kal . Dále se doporu uje
bazén zakrýt.

11.8 Závady vody
Zakalená voda
Zp sobuje p ítomnost materiál , asy i organický zákal. Odstran ní chlorovým šokem.

Zelená voda
Zp sobují asy v bazénu, doprovodným jevem je tvo ení slizu na st nách a dnu. Odstran ní
pomocí chlorového šoku a vysátí usmrcených as.

Hn dá pr zra ná voda
Velký obsah železa nebo manganu. Odstran ní pomocí stabilizátoru a nep etržitá filtrace.

Pr zra ná zelená voda
Nejpravd podobn ji vysoký obsah m di. Odstran ní pomocí stabilizátoru a nep etržitá
filtrace.

Mlé n bílá voda
Vysoké množství vápníku. Odstran ní kyslíkovým šokem a p idání p ípravku pro
stabilizování tvrdosti.

Drážd ní o í a pokožky
Nesprávné pH. Upus te ást vody a dopl te novou, upravte pH vhodným p ípravkem.
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Koroze kovových ástí
Nízké pH. Zvyšte vhodným p ípravkem.

11.9 Záv r.
P i zpracovávání toho téma jsem narazil na zna ný problém neochoty jednotlivých výrobc
bazén ke spolupráci. V tšina odpov dí co jsem dostal, byla typu „výrobní tajemství -
neposkytneme“. Z tohoto d vodu mohou být n které informace neúplné.

Pokud si budeme vybírat n jaký z uvedených typ bazénu, musíme si nejprve ur it priority.
Nejzákladn jší je, jestli budu mít bazén soukromý nebo ve ejný, jak velké prostory mám
k dispozici, jaké množství asu budu v novat úprav vody a v dnešní dob nemálo d ležité,
jak velké finan ní prost edky hodlám investovat.

Podle mého uvážení bych doporu oval nejlépe obdélníkový tvar vyrobený z nerezu.
D vodem je velká životnost, malé náklady na údržbu nejen z hlediska finan ního ale i
asového. Naopak nevýhodou je velká po áte ní investice.
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Seznam požitých zkratek
DP – Diplomová práce

SN – eská státní norma

EN – Evropská norma

NN – nízké nap tí

VN – vysoké nap tí

PD – Projektová dokumentace

TP – technologický p edpis

ZS – za ízení staveništ

SO – stavební objekt

NP – nadzemní podlaží

PP – podzemní podlaží

SCC – samozhutnitelný beton

Obr. – obrázek

Sb. – Sbírka

NV – na ízení vlády

BOZP – Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci

OOPP – osobní ochranné pom cky

G - Globální

L . lokální
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13 Seznam p íloh
P1 Za ízení staveništ – Hrubá vrchní stavba

P2 Za ízení staveništ – Dokon ovací práce

P3 Za ízení staveništ – Kóty

P4 Dopravní zna ení

P5 Dopravní vztahy v Litomyšli

P6 Nadrozm rná doprava d ev ných lepených vazník trasa „ A “

P7 Nadrozm rná doprava d ev ných lepených vazník trasa „ B “

P8 Pr kaz v žového je ábu

P9 Pr kaz autoje ábu

P10 Propo et Bazénu v Litomyšli

P11 Podrobný asový plán SO 02 Hala krytých bazén

P 12 asový plán celé stavby
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14 Záv r
Cílem mé diplomové práce je navržený stavebn technologický projekt pro Bazén
v Litomyšli. Do zpracování jsem se snažil zohlednit hledisko asové, finan ní stavebn
technologické a bezpe nostní. Výsledkem je vypracování dokument a výkres , které jsou
pro realizaci pot ebné. T mito dokumenty jsou propo et pro celou stavbu a podrobný
propo et pro objekt SO 02, za ízení staveništ pro hrubou vrchní stavbu a pro dokon ovací
práce, výpo et nárok na energie pro za ízení staveništ , návrh hlavních stavebních
mechanizm a stroj , asový plán výstavby SO 02. Dále jsem pak zpracovával
technologický p edpis pro monolitickou pohledovou konstrukci, technickou zprávu pro
stavebn technologický projekt, pr kaz v žového je ábu a autoje ábu. V rámci specializace
jsem ešil nadrozm rnou p epravu lepených vazník a porovnání a srovnání jednotlivých
druh bazén . Mojí snahou byla asová a hospodárn technologicky slad ná výstavba. Tuto
práci jsem zpracovával v softwarových programech Microsoft Office, ArchiCad 15,
Erocalc3 a program CONTEC s kterým jsem se nau il lépe pracovat. P i vypracovávání
jsem si zna n obohatil svoje znalosti, a doufám, že i ponau il.


