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Abstrakt  
Bakalářské práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace vybrané etapy 
zakládání novostavby nejvyšší budovy České republiky AZ Toweru v Brně. Předmětem 
práce je realizace podzemní železobetonové stěny, zajištění stavební jámy dočasnými 
pramencovými kotvami, vrtání pilot a provádění základové desky – bílé vany. Projekt 
obsahuje technickou zprávu se zaměřením na vybranou etapu, technickou zprávu pro 
zásady organizace výstavby a zařízení staveniště, technologický předpis pro provádění 
vrtaných pilot, kontrolní a zkušební plán vztažený k uvedenému předpisu, plán 
bezpečnosti a rizik na staveništi, návrh strojní sestavy, rozpočet vybrané etapy, časový 
plán etapy a výkresy týkající se uvedené problematiky. 
 
Klí čová slova 
Technická zpráva, technologický předpis, zařízení staveniště, strojní sestava, časové 
plánování, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana zdraví, 
pilotáž, betonáž, hutnění zeminy 
  
  
Abstract 
The thesis is concerned with project documentation for selected phase of building 
establishment of the highest building in the Czech Republic - AZ Tower in Brno. 
The object is the realisation of subterranean wall of reinforced concrete, drilling of piles 
and construction of fundamental plate. The project contains the technical report with 
orientation to the selected phase, technical report for construction-organisation 
principles and equipment of building yard, technological instruction for drilled piles, 
controlling and examining plan for this instruction, safety  and risk plan on the building 
yard, proposal of machine order, budget of the projected phase, time-planning of the 
phase and all drawing concerning the problem. 
 
Keywords 
Technical report, technological instruction, building yard equipment, machine order, 
time-planning, budget, controlling and examining plan, occupational safety and heath, 
piloting, concreting, soil compaction 
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ÚVOD 
 

Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu založení výškového objektu 

AZ Tower v Brně. Generálním projektantem byl ateliér architektů Burian a Křivinka. 

Stavbu AZ Tower jsem si vybrala, protože mě zaujala už od prvopočátku, kdy se 

pomalu začala tyčit nad Brnem. Tato stavba není jedinečná jen svou výškou, ale i 

například použitím energetických pilot, jako součást moderního systému pro snížení 

energetické náročnosti budovy.  

Bakalářská práce zahrnuje přípravu území, zemní práce, pažení stavební jámy 

pomocí milánských stěn a její kotvení dočasnými pramencovými kotvami. Dále 

speciální hlubinné zakládání na vrtaných pilotách a betonáž základové železobetonové 

desky - bílé vany. Založení tohoto objektu se vyznačuje velkou náročností na provádění, 

techniku a časovou organizaci prací. Smyslem mé bakalářské práce je navrhnout 

vhodné, plynulé a efektivní řešení této technologické etapy.  

Pro zpracování rozpočtu na zadanou etapu jsem získala zkušební verzi programu 

Build power S s ceníkem RTS 2013. Pro zpracování harmonogramu prací mi byla 

poskytnuta studentská verze programu Contec. 

 

V rámci své bakalářské práce, jsem se po domluvě s vedoucí mé práce 

ing. Yvettou Diaz, nezabývala podrobným řešením přeložek inženýrských sítí a 

potřebnými prostupy podzemní stěnou do objektu pro IS. Dále jsem po domluvě 

neřešila demolici stávajícího objektu, který se na řešeném pozemku stavebníka 

nacházel. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 
Název stavby:     AZ Tower, Brno – Štýřice 
 
Druh stavby:     Novostavba 
 
A.1.2 Místo stavby 
 
Místo stavby:     Brno – ul. Pražákova 
        
Katastrální území:    obec: Brno, katastrální území: Štýřice 

 
DOTČENÉ POZEMKY V MAJETKU 
STAVEBNÍKA 
1684/47, 1684/48, 1684/54, 1684/73, 
115/75 
 
DOTČENÉ POZEMKY JINÝCH 
VLASTNÍKŮ 
115/1, 115/76, 1684/16, 1684/17, 1684/31, 
1684/72, 1684/89 

 
Investor:     AZ PROPERITY, spol. s.r.o. 
      Purkyňova 35e, Brno 602 00 
 
A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant:     Architektonická kancelář Burian – Křivinka 
      Kalvodova 13, 602 00 Brno 
       

ve spolupráci s: 
Atelier 2002, s.r.o. 
Zachova 6, 602 00 Brno  

 
Hlavní architekti:    Ing. arch. Gustav Křivinka 
      Ing. arch. Aleš Burian 
 
Stavebně konstrukční část:   JAPE – projekt, spol. s.r.o. 
      tř. Generála Píky 9, 613 00 Brno 
 
Speciální zakládání a    Fundos spol. s.r.o. 
zabezpečení stavební jámy:   Jahodová 58, 620 00 Brno 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
Projektová dokumentace stavební části: SO 102 Příprava území 

SO 103  Zemní práce 

SO 201  Zabezpečení stavební jámy 

      SO 202  Speciální zakládání 

      SO 301 Parkovací garáže  

         

Dokumentace stavebně konstrukční části: SO 301 Parkovací garáže  

   

A.3 Údaje o území 
 
A.3.1 Obecný popis území 
 

V současné době je dotčený pozemek zastavěn nedokončenou, cca 12 let starou, 

stavbou dvoupodlažního, částečně podsklepeného železobetonového skeletu. Tento 

objekt bude odstraněn (demolice tohoto objektu není součástí této bakalářské práce). 

 V době, kdy byla zpracovávána projektová dokumentace, se na stavebním 

pozemku nenacházely stromy ani keře. 

 Povrch terénu se na uvedeném pozemku pohybuje v rozmezí výškových kót 

200,0m – 201,5m n. m. výškový systém B.P.V.  

„P ůvodní povrch terénu na staveništi je tvořen náplavovými hlínami – téměř 

písčitými třídy F3 s přechodem ke spíše jílovitě-prachovitým třídy F6 s písčitou příměsí. 

Dnešní povrch staveniště tvoří různorodé navážky, jejichž mocnost se pohybuje od 1,0 

do 3,7m. Tyto navážky jsou pozůstatkem ukládání vyměňovaných kolejových svršků 

(sousedící se stavebním pozemkem), jejich stáří se odhaduje na více než 15 let. 

Povrchové hlíny byly ale částečně odtěženy. Konzistence zachovalých povrchových hlín 

se pohybuje od téměř měkké až k tuhé v závislosti na hladinách podzemní vody. 

Únosnější podklad svrchních kvartérních sedimentů (povodňových hlín) tvoří říční 

štěrky třídy G3 (GF), které jsou hrubozrnné a písčité až hlinitopísčité. Štěrky jsou 

zvodnělé a středně ulehlé až ulehlé. Předkvartérním podkladem jsou neogenní jíly třídy 

F8.“  [1]                                                            
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„Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v dyjsko-svrateckém 

úvalu, který je charakterizován souvislou hladinou podzemní vody, jejíž vodonosnou 

vrstvou jsou již zmiňované neogenní jíly. Podzemní voda je středně agresivní na 

betonové konstrukce (stupeň XA2).“ [2]                                                            

A.3.2 Rozsah řešeného území 
 
Plocha pozemku:    5103 m2 

Zastavěná plocha:    4372 m2 

 

A.3.3 Údaje o ochraně území 
 

Byly zjištěny tyto ochranná a bezpečností pásma: 

• Ochranné pásmo STL plynovodu. - Plynovod je uložen v chodníku na ulici 

Pražákova. 

• Ochranné pásmo vodorovné roviny veřejného mezinárodního letiště Brno 

Tuřany. – „Dle sdělení Úřadu pro civilní letectví se uvažovaná stavba nachází 

v ochranných pásmech vodorovné roviny veřejného mezinárodního letiště Brno 

Tuřany. Maximální výška objektů nesmí přesáhnout hranici 310 m n. m.“ [3]  

Dle předpisu L14 Letiště musí být na střechu objektu umístěno značení 

návěstidly nízké svítivosti. 

• Ochranné pásmo železnice – 60m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od 

hranice drážního pozemku. 

• Ochranné pásmo městské památkové rezervace – Stavba se nachází 

v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 

 



18 

A.3.4 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
DOTČENÉ POZEMKY V    1684/47, 1684/48, 1684/54, 1684/73,  

MAJETKU STAVEBNÍKA:   115/75 

 

DOTČENÉ POZEMKY    115/1, 115/76, 1684/16, 1684/17, 1684/31,  

JINÝCH VLASTNÍKŮ:   1684/72, 1684/89 

 

SOUSEDNÍ POZEMKY:   115/24, 115/25, 115/53, 115/55, 1648/8,  

1684/15, 1684/18, 1684/23, 1684/69, 

1684/71, 1684/72, 1684/78, 1684/79, 

1684/80, 1684/9 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 
A.4.1 Obecný popis stavby 
 

Jedná se o novostavbu výškové třicetipodlažní budovy s názvem AZ Tower. 

Tento objekt se nachází v katastru Štýřice na území městské části Brno – střed, mezi 

ulicemi Heršpická a Pražákova. V objektu se budou nacházet kanceláře, byty, obchody i 

autoservis. 

Budova má navrhovanou svislou západní fasádu a šikmou fasádu východní, 

která se bude nejdříve směrem nahoru zužovat (do poloviny 14. NP.) potom se bude 

rozšiřovat (do poloviny výšky 18. NP.) a následně se opět zúží do půdorysně shodného 

bodu.  

Objekt bude založen na vrtaných železobetonových pilotách ve spolupůsobení se 

železobetonovou základovou deskou, která tvoří půdorysný tvar podnože objektu a 

vyplňuje skoro celý půdorys pozemku. Zmiňovaná podnož je navržená jako 

pětipodlažní železobetonová skeletová konstrukce včetně dvou podlaží podzemních. 

Výškový objekt bude ztužen železobetonovým jádrem s funkcí vertikální dopravy 

(stěny výtahových šachet a schodiště). Piloty jsou navržené jako energetické, a místy 

dosahují hloubky až 29m. 
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A.5 Členění stavby na objekty 
 

V rámci technologické etapy založení objektu AZ Tower v Brně se stavba člení 

na tyto objekty: 

 

SO 101  Demolice (není součásti této bakalářské práce) 

SO 102 Příprava území 

SO 103  Zemní práce 

SO 104 Přeložky inženýrských sítí “prodejna koberců“ 

      SO 104/1 Zrušení přípojky plynu  

      SO 104/2 Přeložka přípojky splaškové kanalizace 

      SO 104/3  Přeložka přípojky dešťové kanalizace 

SO 105 Přeložka splaškové kanalizace v ulici Pražákové  

SO 106 Přeložka NN kabelů 

 

SO 201 Zabezpečení stavební jámy 

SO 202 Speciální zakládání 

 

SO 301 Parkovací garáže 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
B.1 Konstrukční řešení 
 
B.1.1 SO 102 Příprava území a SO 103 Zemní práce 
 

„V rámci stavebního objektu SO 102 bude připravena pracovní plocha na 

výškové úrovni horní hrany vodících zídek podzemních stěn na úrovni - 0,600 (Dále viz. 

B.1.3). Tato plocha (v prostoru hloubení podzemních stěn) bude zpevněna zhutněnou 

vrstvou nesoudržného materiálu (stavební recykláž) pro pojezd stavebních 

mechanismů.“  [1] 

Souběžně s SO 103 zemní práce bude probíhat objekt SO 201 Zajištění stavební 

jámy. 

 Před zahájením výkopových prací v dotčeném území musí být vytýčeny veškeré 

nadzemní i podzemní inženýrské sítě včetně jejich ochranných pásem. V případě 

jakékoli kolize inženýrských sítí s milánskou stěnou, kotvami nebo pilotami budou 

provedeny jejich přeložky. 

 Na stavebním pozemku se nepředpokládá výskyt ornice, toto je nutné posoudit 

za účasti odborníků životního prostředí.  

 V případě archeologických nálezů při výkopových pracích na pracovišti je nutné 

postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb. část 3, §23 Archeologické nálezy a to tak že, 

„archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky 

Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po 

učiněném oznámení.“ [4] 
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B.1.2 SO 104 Přeložky inženýrských sítí 
 

Protože inženýrské sítě sousedního objektu prochází přes pozemek stavebníka je 

třeba tyto inženýrské sítě zrušit nebo přeložit. Jedná se o přípojky sousedního objektu 

bývalé prodejny EURO Koberce. Tento pozemek je taktéž v majetku stavebníka, 

„a proto budou rozvody přepojeny přes podružné měření na vnitřní rozvody 

navrhovaného objektu.“ [1] 

 

SO 104 Přeložky inženýrských sítí “prodejna koberců“ 

      SO 104/1 Zrušení přípojky plynu  

      SO 104/2 Přeložka přípojky splaškové kanalizace 

      SO 104/3  Přeložka přípojky dešťové kanalizace 

 

Dále je nutné přeložit tyto přípojky: 

 

SO 105 Přeložka splaškové kanalizace v ulici Pražákové  

SO 106 Přeložka NN kabelů 

 

B.1.3 SO 201 Zabezpečení stavební jámy 
 

Pažení stavební jámy je navrženo jako železobetonová podzemní (milánská) 

stěna. Jedná se o trvalou konstrukci, která bude později tvořit stěny suterénu a zároveň 

bude základem pro obvodové stěny a sloupy. Stavební jáma bude zabezpečena 

dočasnými pramencovými kotvami. 

 „Pro hloubení podzemní stěny se připraví po vnitřním obvodu zpevněná plocha 

pro pohyb hloubícího bagru.“ [5]  

Po vytyčení stěny se připraví výkop pro vodící zídky, které budou zhotoveny 

z betonu C16/20 XC1 a budou vyztužené sítí. Vodící zídky jsou bedněny zevnitř a 

zpětně zasypány. 
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 Tloušťka stěny je po celém obvodu jednotná a to 600 mm. Stěna bude zhotovena 

z vodonepropustného betonu C30/37 XA2. „Stěna bude hloubena po jednotlivých 

záběrech (lamelách). Šířka lamel je většinou shodná se šířkou drapáku, v některých 

případech (v rozích apod.) je lamela z více záběrů. Pracovní spáry mezi lamelami 

budou těsněny plastovým těsněním pracovně osazeným do ocelových pažnic. Hloubka 

těsnění bude min 11,0 m. Na rubu těsnění bude osazena injekční trubka s etážemi po 

0,50 m pro případné dotěsnění spár. Při betonáži bude beton přebetonován přes vodící 

zídky tak, aby v koruně stěny byl kvalitní beton. Pažení rýhy při hloubení bude 

bentonitovou suspenzí.  

 Výztuž v armokoších je asymetrická. Aby nedošlo k opačnému osazení armokoše 

do rýhy, bude opatřena barevným nátěrem na rubu a líci. Armokoše stěn budou 

provařeny.“ [5] 

 K zajištění stability stěny bylo navrženo kotvení dočasnými pramencovými 

kotvami. Všechny úseky podzemní stěny jsou kotveny v jedné úrovni. „Vrtání kotev 

bude z pracovní úrovně v hloubce 0,50 m pod úrovní ústí kotev (tato úroveň nesmí být 

překopána). Vrtání bude s pažením ocelovými pažnicemi, minimální průměr pažnic 

156 mm. Pro zálivky a injektáže kořenů kotev bude použita směs cementu a vody – 

minimální objemová hmotnost 1,91 g/cm3, minimální pevnost po 28 dnech 25 MPa. 

Napínání kotev bude realizováno přes ocelové svařence opřené do betonu podzemní 

stěny. Ty jsou navrženy jako předsazené před stěnu a budou po odkotvení demontovány. 

Předpokládá se vysokotlaká injektáž kořene, celková spotřeba na jednu etáž 50 l. 

V konečné fázi musí být dosažen minimální injektážní tlak 2,0 Mpa. Pramence kotev 

budou po odkotvení oizolovány.  

 Prostupy pro přípojky přes podzemní stěnu budou vrtané – vrt i zaizolování 

budou navrženy proti tlakové vodě.“  [5] 

 Pro výtahovou šachtu uvnitř stavební jámy je navrženo záporové pažení se 

dřevěnou výplní. „Záporové pažení bude vrtáno z úrovně -6,570 m, s tím, že podél 

podzemní stěny bude ponechána zemní lavice o cca 1,0 m vyšší. Zápory budou 

osazovány do pažených vrtů průměru 0,63 m. Zápory jsou z ocelových nosníků IPE 270, 

IPE 300. Ocel 11 373. V koruně zápor je navrženo kotvení pomocí pramencových 

dočasných kotev a injektovaných táhel. V průběhu odtěžování zeminy uvnitř pažící 



23 

konstrukce, se budou průběžně osazovat dřevěné pažiny tloušťky minimálně 12 cm. Za 

nimi se bude doplňovat hutněný nesoudržný zásyp.“ [5] 

 

B.1.4 SO 202 Speciální zakládání 
 

„Budou provedeny výkopové práce ve dvou etapách v součinnosti s prováděním 

SO 103 Zemní práce, SO 201 Zabezpečení stavební jámy a SO 202 Speciální zakládání:  

 

I) Po provedení podzemní stěny SO 201 se zemina na líci milánské stěny 

odkope na výškovou úroveň pracovní plošiny (-3,000) pro provádění 

zemních kotev. 

II)  Po provedení pramencových kotev se provede výkop na úroveň -6,200. 

Následně bude pracovní plošina upravena vrstvou nesoudržného 

materiálu (stavební recykláž) na výškovou úroveň -5,900 a zhutní se na 

minimální únosnost min. Edef = 25 MPa pro pojezd pilotovací soupravy. 

Mezi modulovými osami 11 a H (kolem budoucích výtahových šachet) 

bude ponechána zemní lavice, která bude přitěžovat líc milánské stěny. 

Výška lavice je 1,10 m a šířka 6,50 m. Piloty P67, P70, P91, P92, P90, 

P88 budou provedeny z této lavice. Piloty pod výtahovou šachtou a 

přilehlým schodištěm budou provedeny taktéž z úrovně pilotovací pláně 

(-5,900) – dojde u nich ke značnému hluchému vrtání. Ze stejné úrovně 

budou taktéž provedeny zápory a kotvy pro zapažení výkopu pro 

výtahové šachty.“ [6] 

 

Založení objektu je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách. Piloty mají 

tyto průměry:  0,63 m; 0,90 m; 1,20 m. „Pažení vrtů se předpokládá v celé délce 

ocelovými pažnicemi. Po dotvarování na dno projektovaného vrtu bude pata pilot 

vyčištěna šapou. Piloty budou zhotoveny z betonu C30/37 XA2, armokoše budou z oceli 

R – 10505. Betonová distanční kolečka budou vytaženy do navazující desky na délku 

0,20 m. Pouze v místě výtahové šachty je navržen přesah 0,50 m, který bude následně 

uřezán po vykopání šachty na 0,20 m.“ [6] U pilot pod jeřáby J1, J2, J4 je přesah 
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1200 mm. U pilot pod jeřábem J3 je přesah taktéž 450 mm. Jednotlivé pruty armokošů 

budou mezi sebou provařeny. 

 

B.1.5 SO 301  parkovací garáže  
 

Parkovací garáže jsou navrženy jako dvoupodlažní podzemní objekt. V rámci 

zemních prací pro objekt SO 301 parkovací garáže bude proveden výkop od úrovně 

pilotovací pláně (HTÚ) –6,10 m (194,900 m.n.m.) na úroveň -6,750 m (194,25 m.n.m.) 

po celém půdorysu stavební jámy. 

 „Stavba je založena na pilotách provedených v rámci SO 202, mezi kterými bude 

proveden podkladní beton tl. 100 mm vyztužen kari sítěmi. Na tento beton bude 

prováděná základová deska.“ [2] 

 Základová deska je navržena z vodonepropustného betonu tř. C 30/37 – XA2, 

vyztužená vázanou výztuží tř. B500A. „Základová deska má pod výškovou částí 

tl. 750 mm a pod podnoží tl. 450 mm. Povrch betonu v základové desce bude přímo 

pojížděn. Po zavadnutí betonové směsi vyleštěn rotačními hladičkami.  

 Prohloubení základové desky pod dojezdem výtahu o 3,81m je založeno na 

zalomené základové desce, jejíž svislá část má tl. 500 mm a vodorovná část (nejníže 

položená základová deska) tl. 600 mm. 

 Veškeré pracovní spáry běžné úrovně základové desky (jak k milánské stěně, tak 

i uvnitř plochy základové desky) jsou těsněny rozpínaným páskem z modifikovaného 

bentonitu (primární vnitřní okruh těsnění), jehož funkce je posílena pojistným okruhem 

z injektážní hadičky umožňující vícenásobnou injektáž. V nižší úrovni základové desky 

(v prohloubení dojezdu výtahu) je pracovní spára těsněna povrchovým pásem 

z měkčeného PVC se šesti výstupky o šířce pásu min. 320 mm. 

 Z hlediska provádění je nižší část základové desky tl. 600 mm (v prohlubni 

výtahu) betonována v jednom pracovním záběru a navazující svislé části (v tl. 500 mm) 

pokračující základové desky musí být betonovány zároveň s vyšší úrovní základové 

desky, která je v části prohlubně tloušťky 750 mm betonována v jednom pracovním 

záběru. Protože tyto svislé části musí být betonovány do jednostranného bednění, bude 

záporové pažení vyrovnáno pomocí obyčejného pěnového polystyrénu EPS 20 v tloušťce 
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min. 50 mm po započtení výrobních tolerancí vytýčení a provedení kotvené záporové 

stěny pažení prohlubně. 

 Betony „bílé vany“ budou hodnoceny s tlakovou pevností po 90 dnech. 

Základovou spáru musí, před položením podkladních betonů, převzít statik 

zodpovědný za nosnou způsobilost, spolehlivost a bezpečnost celého objektu.“ [2] 

Základová spára se nachází ve výšce cca 194m n. m. BPV. 

 

Před realizací všech betonových částí musí dodavatel předložit recepturu 

betonové směsi. 

  
B.1.6 Bilance zemních prací  
 
Zemní práce v rámci SO 102 a SO 103  27 106 m3 

Zemní práce v rámci SO 201      2 435 m3 

Zemní práce v rámci SO 202       1030 m3 

Zemní práce v rámci SO 301      2 265 m3 

           Celkem    32 836 m3 

 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku v Brně – Černovicích. 

 

B.2 Dopravní řešení 
 
B.2.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
 

Objekt je dopravně napojen na městskou komunikační síť zprostředkovaně přes 

ulici Pražákovou na ulici Heršpickou. Přes tyto ulice je objekt napojen na malý a velký 

městský okruh a dále na dálnici D1 a silnici R52. Parkovací a odstavné plochy jsou 

řešeny samostatnými připojeními mimo komunikaci (přes nájezdový obrubník). Výjezd 

z podzemních parkovišť bude napojen na stávající účelovou komunikaci, která se 

napojuje na účelovou komunikaci k podzemním garážím M paláce. Parkovací plochy 

pro AZ servis budou napojeny na ulici Pražákovou. 
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B.2.1 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 
 

Staveniště bude dopravně napojeno na ulici Pražákovou. Na místě je zřízen 

stávající sjezd. Stavba bude dopravně napojena na městskou komunikační síť 

zprostředkovaně přes ulici Pražákovou na ulici Heršpickou. Přes tyto ulice je objekt 

napojen na malý a velký městský okruh a dále na dálnici D1 a silnici R52. 

 

B.3 Napojení na technickou infrastrukturu 
 
 Objekt je napojen na vodovodní řad, který je uložen v ulici Pražákova. 

Vodovodní přípojka bude z litinového potrubí  DN 80 a délky 3 m. Přípojka plynu bude 

PE potrubím DN 63 a délky 2,5 m. Hlavní uzávěr plynu (dále jen HUP) bude umístěn 

ve venkovním sloupu objektu, tak aby byl volně přístupný z veřejného prostranství. 

Přípojka plynu až po HUP musí být vedena v ochranném potrubí ve žluté barvě. 

Přípojka dešťové kanalizace bude z potrubí betonového DN 300, na níž bude 

vybudována retenční nádrž, která bude chránit kanalizační systém před zahlcením 

přívalovými dešti. Délka přípojky dešťové kanalizace bude 81 m. Přípojka splaškové 

kanalizace bude kulici Pražákovu kameninovým potrubím DN 200, délka přípojky je 

15,9 m. Horkovodní přípojka bude navedena z nově vybudovaného horkovodu 

v silniční komunikaci mezi novostavbou a parkovištěm bývalého BAUHAUSU. 

 

B.4 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Radon 

Na pozemku se nachází střední radonový index, proto je nutné učinit opatření. 

„Vzhledem k tomu, že v prostorech přiléhajících k rostlému terénu jsou umístěny pouze 

podzemní garáže (nejsou zde žádné obytné prostory), a tyto prostory jsou nuceně 

větrány, není potřeba provádět žádná další opatření.“ [3] 

 

Agresivita spodní vody 

„Na pozemku byla zjištěna střední síranová agresivita odpovídající stupni 

agresivity prostředí XA2.“ [3] 
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B.5 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci na 
staveništi 

 
Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů a norem o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci na staveništi. Všechny osoby, které budou přítomny na 

staveništi, budou dodržovat bezpečnostní předpisy, budou nosit ochranné pomůcky 

(helma, pevná obuv, aj.), ve smyslu platných předpisů. 

Stavební jáma bude po celém obvodu opatřena dvoumadlovým zábradlím proti 

pádu osob. Celé staveniště bude oploceno, aby se zamezil přístup nepovolaným 

osobám. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. 

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

bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Vyhláška č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.6 Požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 
něm 

 
 Řešené staveniště má celkovou plochu 7426m2. Staveniště bude oploceno 

neprůhledným oplocením. U vjezdu na staveniště bude zřízena stavební buňka, která 

bude vykonávat funkci vrátnice. 

Pro danou technologickou etapu je nutné na staveništi zřídit buňkoviště. 

Vzhledem k půdorysnému rozsahu stavby, která zabírá téměř celou plochu pozemku, a 

tudíž zbývá méně prostoru pro zařízení staveniště, budou buňky sestaveny na dvě patra. 

Stavební buňky budou sloužit jako sklady pro jednotlivé profese, sociální zázemí, šatny, 

kanceláře. Také bude zřízeno několik mobilních WC. Dále je nutné staveniště připojit 



28 

na inženýrské sítě. Bude zřízena staveništní přípojka NN, staveništní přípojka vody, 

staveništní přípojka kanalizace. 

Podrobnější řešení zařízení staveniště je v části 5. Řešení organizace výstavby, 

této bakalářské práce. 

 

B.7 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního 

prostředí. Odpady, které vzniknou v průběhu výstavby, budou zatříděny podle katalogu 

odpadů dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a budou likvidovány předepsanými způsoby.  

• Kategorie 17 – stavební a demoliční odpady 

 

Podrobnější popis odpadů je zařazen v části 5. Řešení organizace výstavby, této 

bakalářské práce. 
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1. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS 

 
 Novostavba budovy AT Tower se nachází v městské části Brno – Štýřice, taktéž 

zvanou jako „brněnský Manhattan“. Tato oblast je situovaná mezi malým a velkým 

městským okruhem. Z ulic Pražákova a Heršpická, se dá velmi jednoduše napojit na 

dálnici D1 nebo na rychlostní silnici R52. Hlavní trasa pro automobily dovážející 

stavební materiál a stroje na stavbu je z ulice heršpická odkud se na světelné křižovatce 

u M Paláce odbočí na ulici Bidláky, následně se odbočí doprava na ulici Pražákova a po 

100 m se bude již nacházet staveniště. Hlavní vjezd do staveniště šířky 4,0 m je navržen 

z jihozápadní strany navrhovaného objektu.  

 Poloha objektu a dopravní značení je zakresleno v přílohách: 

- B2.1 (širší vztahy dopravních tras – poloha objektu) 

- B2.2 (širší vztahy dopravních tras – stávající značení) 

- B2.3 (širší vztahy dopravních tras – dočasné značení) 

 

2. DOPRAVNÍ TRASY 
 

Na staveniště budou dováženy stavební materiály a strojní mechanismy. Pro 

nejnáročnější trasy byly zpracovány podrobné plány a bylo zjišťováno, zda jsou celé 

trasy průjezdné, zejména šířky komunikací a podjezdové výšky. Byly stanoveny čtyři 

trasy A, B, C, D.  

Trasa A vede ze staveniště do městské části Brno – Černovice na skládu zeminy. 

Byly na ní shledány tři body zájmu. Tyto body zájmu se týkají podjezdových výšek. Pro 

odvoz zeminy byl zvolen nákladní automobil TATRA T158, který ve všech bodech 

zájmu na trase vyhoví. 

Trasy B znázorňuje cestu štěrku a stavební recykláže z firmy Thermoservis s.r.o. 

Na této trase jsou čtyři body zájmu, jedná se o křižovatky, nájezdy nebo sjezdy 

z rychlostní komunikace.  

Po trase C bude na staveniště dovážena výztuž. Trasa je velmi krátká, vzdálenost 

asi 1,5 km. Na této trase nebyly shledány žádné komplikace. 
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Trasa D je trasa nákladních automobilů, které budou na stavbu dovážet stroje ze 

společnosti Stump – geospol s.r.o. Tato firma, jak jsem se dočetla na internetových 

stránkách AZ Toweru, byla realizátorem zakládání objektu. Na trase byla zvolena 

objížďka, z důvodu širší cesty pro nákladní automobily s podvalníky. Některé stroje pro 

zemní práce budou dovážené z firmy Terrabau. Trasa je podobná jako z firmy Stump – 

geoospol s.r.o. 

Trasa pro dopravu čerstvé betonové směsi nebyla vyhotovena, protože betonárka 

se nachází ve stejné ulici jako objekt AZ Tower. Trasa z betonárky Stappa mix, spol. 

s.r.o. na staveniště je asi 300m. z tohoto důvodu není trasu potřeba podrobně řešit. 

Trasy jsou zakresleny v těchto přílohách: 

- B2.4 (širší vztahy dopravních tras – trasa A) 

- B2.5 (širší vztahy dopravních tras – trasa B a C) 

- B2.6 (širší vztahy dopravních tras – trasa D) 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 001 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 102-301 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 177 269 058,65

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 4 254 457,41

Celkem 181 523 516,06

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

         

38 119 938,00 CZK

219 643 454,00 CZK

-0,06 CZK

0,00 CZK
181 523 516,06 CZK

SO 102, SO 103, SO 201, SO 202, SO 301

AZ Tower, Brno štý řice

ZAKLÁDANÍ OBJEKTU           
AZ TOWER

0,00 CZK
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1 AZ Tower, Brno štýřice Rozpočet : 001
SO 102-301 SO 102, SO 103, SO 201, SO 202, SO 301

REKAPITULACE DÍL Ů

Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 75 670 994,04
16 Přemístění výkopku HSV 16 178 685,45
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 37 183 247,40
22 Piloty HSV 7 370 946,38
27 Základy HSV 12 813 846,30
99 Staveništní přesun hmot HSV 28 051 339,08
ON Ostatní náklady ON 4 254 457,41

CELKEM  OBJEKT 181 523 516,06

Stavba :
Objekt : ZAKLÁDANÍ OBJEKTU           AZ TOWER
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S: 1
O: SO 102-301
R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 115001102R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm 
odhad - nutno upř.t dle vydatnosti přítoku podz. vody

m 260,80000 311,93 81 351,34

253+7,8 260,80000

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l odhad - 
nutno upř.t dle vydatnosti přítoku podz. vody

h 18 000,00000 73,52 1 323 360,00

počet čerpadel je nutno upřesnit : 18000 18 000,00000

3 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 
odhad - nutno upř.t dle vydatnosti přítoku podz. 

den 120,00000 51,31 6 157,20

4 115101349R00 Příplatek za dalších 2000 l přítoku za minutu odhad - 
nutno upř.t dle vydatnosti přítoku podz. vody

den 120,00000 277,51 33 301,20

5 131301113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ m3 2 623,20000 184,16 483 088,51

úroveň koruny : 4372*0,6 2 623,20000

Mezisoučet 2 623,20000

6 131301204R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 nad 10000 m3 m3 26 748,20000 114,37 3 059 191,63

výkop zajištěné jámy : 4372*5,6 24 483,20000

výkop - základová deska SO 301 : 2265 2 265,00000

7 132301193R00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 nad100m3 m3 1 142,41500 439,00 501 520,19

Podzemní stěna : ((232,85+3575,2)*0,6)/2 1 142,41500

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 331,84800 156,95 52 083,54

vodící zídky : (301,68)*1*1,1 331,84800

9 267451713R00 Hloub.rýh pod.stěn 60 cm,tř.4,do 500 m2, do 30 m m2 214,40000 21 903,63 4 696 138,27

výkop : 232,85 232,85000

-zemina z vodících zádek : -18,45 -18,45000

10 267451732R00 Hloub.rýh pod.stěn 60 cm,tř.4,do 5000 m2, do 20 m m2 3 290,90000 19 272,76 63 424 725,88

zemina vytěžená : 3574,2 3 574,20000

zemina vodících zídek - započítaná : -283,3 -283,30000

11 564112230R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm m2 8 744,00000 207,52 1 814 554,88

recyklát - milánské stěny : 4372 4 372,00000

recyklát - pilotovací pláň : 4372 4 372,00000

12 574551111R00 Makadam penetr.jemný, kamen.hrubé z asfaltu, 6 cm m2 966,00000 130,91 126 459,06

6*23*7 966,00000

13 871219113R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem m 289,00000 153,84 44 459,76

drenážní potrubí : 289 289,00000

14 938906142R00 Pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100 m 289,00000 55,32 15 987,48

15 28611223 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 289,00000 29,81 8 615,09

289 289,00000

Díl: 16 Přemístění výkopku
16 162701101R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, 

kapacita vozu 18 m3
m3 32 836,78800 184,72 6 065 611,48

úroveň koruny : 2623,2 2 623,20000

jáma : 24483,2 24 483,20000

vodící zídky : 331,848 331,84800

milánská stěna : (3290,9+214,4)*0,6 2 103,18000

piloty : 1030,36 1 030,36000

objekt SO 301 : 2265 2 265,00000

17 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 32 836,78800 58,77 1 929 818,03

úroveň koruny : 2623,2 2 623,20000

jáma : 24483,2 24 483,20000

- proříznutí rýhy,

- vtažení flexibilního potrubí.

Včetně rozebrání, pročištění, znovupoložení a zabortování drenážního potrubí.

16 178 685,45

Položkový rozpo čet 
AZ Tower, Brno štýřice
SO 102, SO 103, SO 201, SO 202, SO 301
SO 102, SO 103, SO 201, SO 202, SO 301

75 670 994,04

Včetně :



vodící zídky : 331,848 331,84800

milánská stěna : (3290,9+214,4)*0,6 2 103,18000

piloty : 1030,36 1 030,36000

objekt SO 301 : 2265 2 265,00000

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 32 836,78800 249,21 8 183 255,94

úroveň koruny : 2623,2 2 623,20000

jáma : 24483,2 24 483,20000

vodící zídky : 331,848 331,84800

milánská těna : (3290,9+214,4)*0,6 2 103,18000

piloty : 1030,36 1 030,36000

objekt SO 301 : 2265 2 265,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
19 226941111R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m m 306,50000 1 458,77 447 113,01

výtahová šachta : 6,50*25 162,50000

sjezd - odhad : 8*9*2 144,00000

20 239324712R00 Podzemní stěny ŽB tl.60 cm z C 30/37 do 20 m m2 3 574,81000 2 822,50 10 089 901,23

Podzemní stěna 4,2x11 : (4,2*11)*31 1 432,20000

Podzemní stěna 7,8x11 : (7,8*11)*4 343,20000

Lamela 3 : 8,2*20 164,00000

lamela 4 : 7,25*13 94,25000

lamela 7,41 : ((4,2*13)*2)+7,2*11 188,40000

lamela 12 : 4,2*19 79,80000

lamela 15 : 4,2*17 71,40000

lamela 16 : 6*11 66,00000

lamela 17 : 4,95*11 54,45000

lamela 18 : 7,8*17 132,60000

lamela 21 : 4,2*17 71,40000

lamela 22 : 6,153*11 67,68300

lamela 24 : 6,227*17 105,85900

lamela 25 : 5,519*11 60,70900

lamela 27,30,33 : (4,2*17)*3 214,20000

lamela 31 : 7,8*11,35 88,53000

lamela 36 : 4,2*15 63,00000

lamela 38 : 4,625*13 60,12500

lamela 39 : 4,2*14 58,80000

lamela 49 : 7,084*11 77,92400

lamela 50 : 7,2*11,15 80,28000

21 239324714R00 Podzemní stěny ŽB tl.60 cm z C 30/37 do 30 m m2 232,84800 3 009,19 700 683,87

Lamela 9 : 6,888*21 144,64800

lamela 6 : 4,2*21 88,20000

22 239362112R00 Výztuž podzem. stěn z oceli 10505 armokoš do 20 m t 223,72000 45 364,68 10 148 986,21

armokooš : 70*3,196 223,72000

23 239362113R00 Výztuž podzem. stěn z oceli 10505 armokoš do 30 m t 27,44400 53 581,34 1 470 486,29

armokoš : 6*4,574 27,44400

24 239681711R00 Bentonitová suspenze pro podzem.stěny tl. 60 cm m2 3 807,65000 1 633,48 6 219 720,12

do 20m : 3574,81 3 574,81000

do 30m : 232,84 232,84000

25 278381111R00 Vodící zídky ze ŽB C 16/20 při výšce do 1,5 m včetně 
výztuže a bednění

m 306,77800 5 290,87 1 623 122,52

vodící zídky : 
36,329+11,449+8,5+1,5+63,55+8,55+35,974+23,81+18,7
+93,416+5

306,77800

26 282611112R00 Hmoty pro injektáž vysokotlak., cem. portland. t 11,40000 2 881,53 32 849,44

injektáž kořene kotev 50l na 1 etáž : ((8*0,5)*0,050)*57 11,40000

27 282601112R00 Injektování vrtu vysokotl. tlak do 2 MPa m 1 905,00000 959,86 1 828 533,30

1256+649 1 905,00000

28 282791111R00 Injektážní trubky PVC hladké do 50 mm, bez kohoutu m 649,00000 212,37 137 828,13

37 183 247,39

Včetně nutných zemních prácí, bednění a výztuže a rozepření vodících zídek.



podzemní stěna těsnění do 11 m : (11*59) 649,00000

29 282811111R00 Ocelové inj. trubky vysokot. ponechané m 1 256,00000 276,59 347 397,04

kotvy : 8*(144+6+7) 1 256,00000

30 285371192R00 Kotvy pramencové, příplatek za antikorozní ochranu m 1 977,50000 505,76 1 000 140,40

K1 - K144 : 1879,50 1 879,50000

K201 - K207; : 8*7 56,00000

IT1 - IT6 : 6*7 42,00000

31 285371212R00 Kotvy pramencové délky nad 5 m m 1 977,50000 1 310,73 2 591 968,58

K1 - K144 : 1879,50 1 879,50000

K201-K207 : 7*8 56,00000

IT1 - IT6 : 6*7 42,00000

32 285372111R00 Napnutí pramencových kotev únosnosti do 0,45 MN kus 157,00000 1 968,74 309 092,18

K1 - K144 : 144 144,00000

K201 - K207 : 7 7,00000

IT1 - IT6 : 6 6,00000

33 151712111U00 Převázka ocelová z 2x U 240+ocel.rozpěry z Tr.d245/1 m 25,00000 6 680,00 167 000,00

délka převázek celkem : 25 25,00000

34 151721111U00 Pažení dřev.do ocel zápor hl do 4, tl.pažin tl.12 cm s 
ponech.pažin

m2 203,06000 181,47 36 849,30

S a J stěna : ((2,675+2,690+0,635+2,275)*4,4)*2 72,82000

V a Z stěna : ((4,275+4,195+3,305+0,175+2,850)*4,4)*2 130,24000

35 151721113U00 Pažení dřev.do ocel zápor hl do 6, tl.pažin tl.12 cm s 
ponech.pažin

m2 174,00000 181,47 31 575,78

6*14,5*2 174,00000

Díl: 22 Piloty
36 224321211R00 Výplň pilot z ŽB XA2 C30/37, cem.portland.bez susp m3 1 214,64300 2 393,94 2 907 782,46

hlavy pilot : (21,72+7,17+8,64)*1,10 41,28300

piloty : 1173,36 1 173,36000

37 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 21,01126 34 176,57 718 092,80

armokoš A : 639,70/1000 0,63970

armokoš B : (381,95*12)/1000 4,58340

armokoš C : (51,39*22)/1000 1,13060

armokoš D : (98,89*54)/1000 5,34010

armokoš E : (234,72*13)/1000 3,05140

armokoš F : (286,20*10)/1000 2,86200

armokoš G : (283,68*12)/1000 3,40420

38 224383121R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 630 mm m 629,50000 958,93 603 646,44

629,50 629,50000

39 224383132R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 30 m, D 900mm m 391,00000 2 248,87 879 308,17

391,00 391,00000

40 224383133R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 30 m, D 1200mm m 518,00000 3 852,72 1 995 708,96

518 518,00000

41 961054112R00 Odbourání znehodnocené hlavy pilot D do 650 mm m 40,00000 2 486,72 99 468,80

80*0,5 40,00000

42 961054113R00 Odbourání znehodnocené havy pilot D do 1250 mm m 22,50000 7 419,50 166 938,75

45*0,5 22,50000

Díl: 27 Základy
43 273324118R00 Železobeton základových desek z betonu C 30/37 XA2 m3 3 104,44100 2 729,51 8 473 602,75

vodorovně : 4372*0,7 3 060,40000

svisle : 12,185+10,180+7,045+1,681+3,800+9,150 44,04100

44 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna

m2 211,17600 483,48 102 099,37

301,68*0,7 211,17600

Včetně:

- vyčištění vrtu,

- dodání a osazení hlavy kotvy,

- veškerých potřebných úprav kotvy po napnutí.

7 370 946,38

12 813 846,30



45 273361314R00 Výztuž základových desek nad 12 mm z oceli B500A t 22,30000 26 701,12 595 434,98

46 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm 
včetně zhutnění

m2 4 372,00000 243,55 1 064 800,60

4372 4 372,00000

47 567211220R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 10 cm m2 4 372,00000 506,22 2 213 193,84

48 622421361R00  EPS-S-20 tl.50 mm pro vyrovnání záporového pažení v 
prohlubni výtahu

m2 203,06000 917,10 186 226,33

203,06 203,06000

49 931981011R00 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka m 858,20000 207,98 178 488,44

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
50 998012030R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 100 m t 29 843,75501 939,94 28 051 339,08

Díl: ON Ostatní náklady
51 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 254 457,41 4 254 457,41

28 051 339,08

4 254 457,41

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 

1.1 Identifika ční údaje 
 
Název stavby:     AZ Tower, Brno – Štýřice 
 
Druh stavby:     Novostavba 
 
Místo stavby:     Brno – ul. Pražákova 
        
Katastrální území:    obec: Brno, katastrální území: Štýřice 

 
DOTČENÉ POZEMKY V MAJETKU 
STAVEBNÍKA 
1684/47, 1684/48, 1684/54, 1684/73, 
115/75 
 
DOTČENÉ POZEMKY JINÝCH 
VLASTNÍKŮ 
115/1, 115/76, 1684/16, 1684/17, 1684/31, 
1684/72, 1684/89 

 
Investor:     AZ PROPERITY, spol. s.r.o. 
      Purkyňova 35e, Brno 602 00 
 
 

1.2 Obecné informace o stavbě 
 

Jedná se o novostavbu výškové třicetipodlažní budovy s názvem AZ Tower. 

Tento objekt se nachází v katastru Štýřice na území městské části Brno – střed, mezi 

ulicemi Heršpická a Pražákova.  

Budova má navrhovanou svislou západní fasádu a šikmou fasádu východní, 

která se bude nejdříve směrem nahoru zužovat (do poloviny 14. NP.) potom se bude 

rozšiřovat (do poloviny výšky 18. NP.) a následně se opět zúží do půdorysně shodného 

bodu.  

Pažení stavební jámy, je řešeno jako podzemní Milánská stěna, která bude 

použita jako stěna pro suterény a bude nosnou konstrukcí objektu. 

Objekt bude založen na vrtaných železobetonových pilotách ve spolupůsobení se 

železobetonovou základovou deskou, která tvoří půdorysný tvar podnože objektu a 

vyplňuje celý půdorys pozemku. Zmiňovaná podnož je navržená jako pětipodlažní 
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železobetonová skeletová konstrukce včetně dvou podlaží podzemních. Výškový objekt 

bude ztužen železobetonovým jádrem s funkcí vertikální dopravy (stěny výtahových 

šachet a schodiště). 

Řešené území se nachází v Dyjsko-svrateckém úvalu se souvislou hladinou 

podzemní vody. Vodonosnou vrstvou jsou nepropustné vrstvy neogenních jílů. Hladina 

podzemní vody je napjatá. Výška hladiny podzemní vody se nachází na úrovni 197,0 až 

197,7 m n. m. kolísání hladiny může být až několik decimetrů. 

 

1.3 Obecné informace o procesu 
 

Předmětem následujícího technologického předpisu je popis provádění 

speciálního zakládání objektu pomocí vrtaných pilot pažených ocelovou pažnicí v celé 

délce vrtu. Piloty budou prováděny způsobem náběrového vrtání. Pažnice budou 

spojovatelné. Průměry pilot jsou 0,63 m, 0,90 m a 1,20 m a některé dosahují délek až 

29 m. Piloty musí být vyhloubeny na projektovanou hloubku, aby se dosáhlo únosné 

vrstvy zeminy. Pořadí hloubení vrtů pilot musí být takové, aby se nepoškodily sousední 

piloty. Na vyhloubení vrtu bude použita vrtná souprava Delmag. Průměr vrtného 

nástroje a rychlost vrtání se musí přizpůsobit průměru pažnice a průměru vrtu.  

Po vyhloubení vrtu bude jeho dno dočištěno čistícím hrncem. Následně se osadí 

armokoš s připravenými distančními prvky a potrubním vedením pro geotermální 

aktivaci pilot.  

Následovat bude betonáž pomocí sypákové roury. Po betonáži se dočasné 

pažnice vytáhnou, tak aby nedošlo k povytažení armokoše. Po zatvrdnutí betonu ve 

vrtech a po provedení podkladních betonů se provedou úpravy hlav pilot. 

                                                                       

2. MATERIÁLY 
 

2.1 Výpis materiálu 
 

Beton pilot:    C30/37 XA2 

Výztuž pilot:    10 505 (R) 

Objemová hmotnost zeminy:  1830 kg/m3 
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2.1.1 Výpočet množství materiálu pro piloty D 630 mm 

 
Předpoklad spotřeby betonu: 0,31 m3/m délky piloty 

 
Tab.č. 4 – Výpočet množství použitého betonu a vytěžené zeminy  

číslo piloty profil délka piloty  

délka 

vrtu 

celkem  

typ 

armokoše  

spotřeba 

betonu  

přebetonování 

hlavy piloty 

vytěžená 

zemina 

  [mm] [m] [m] [-] [m
3
] [m] [m

3
] 

1 630 4,00 4,27 C 1,24 0,27 1,25 

2 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

3 630 8,00 8,27 D 2,48 0,27 2,49 

4 630 6,00 6,27 C 1,86 0,27 1,87 

5 630 8,50 8,77 D 2,64 0,27 2,65 

6 630 6,00 6,27 C 1,86 0,27 1,87 

7 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

8 630 9,50 9,77 D 2,95 0,27 2,96 

9 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

10 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

11 630 8,00 8,27 D 2,48 0,27 2,49 

12 630 8,50 8,77 D 2,64 0,27 2,65 

13 630 8,00 8,27 D 2,48 0,27 2,49 

14 630 8,00 8,27 D 2,48 0,27 2,49 

15 630 8,00 8,27 D 2,48 0,27 2,49 

16 630 8,50 8,77 D 2,64 0,27 2,65 

17 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

18 630 10,00 10,27 D 3,10 0,27 3,12 

19 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

20 630 12,50 12,77 D 3,88 0,27 3,89 

21 630 12,00 12,27 D 3,72 0,27 3,74 

22 630 12,00 12,27 D 3,72 0,27 3,74 

23 630 12,50 12,77 D 3,88 0,27 3,89 

24 630 10,50 10,77 D 3,26 0,27 3,27 

25 630 8,00 8,27 D 2,48 0,27 2,49 

26 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

27 630 9,50 9,77 D 2,95 0,27 2,96 

28 630 6,00 6,27 C 1,86 0,27 1,87 

29 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

30 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

31 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

32 630 9,50 9,77 D 2,95 0,27 2,96 

33 630 8,50 8,77 D 2,64 0,27 2,65 

34 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 
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číslo piloty profil délka piloty  

délka 

vrtu 

celkem  

typ 

armokoše  

spotřeba 

betonu  

přebetonování 

hlavy piloty 

vytěžená 

zemina 

35 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

36 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

37 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

38 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

39 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

40 630 8,00 8,27 D 2,48 0,27 2,49 

41 630 10,00 10,27 D 3,10 0,27 3,12 

42 630 10,00 10,27 D 3,10 0,27 3,12 

43 630 10,00 10,27 D 3,10 0,27 3,12 

44 630 9,50 9,77 D 2,95 0,27 2,96 

45 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

46 630 6,00 6,27 C 1,86 0,27 1,87 

47 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

48 630 14,50 14,77 D 4,50 0,27 4,52 

50 630 9,5 9,77 D 2,95 0,27 2,96 

51 630 10,00 10,27 D 3,10 0,27 3,12 

52 630 8,50 8,77 D 2,64 0,27 2,65 

53 630 8,50 8,77 D 2,64 0,27 2,65 

54 630 9,50 9,77 D 2,95 0,27 2,96 

55 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

56 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

57 630 7,00 7,27 D 2,17 0,27 2,18 

58 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

63 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

64 630 8,50 8,77 D 2,64 0,27 2,65 

65 630 10,00 10,27 D 3,10 0,27 3,12 

66 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

93 630 12,00 12,27 D 3,72 0,27 3,74 

94 630 7,00 7,27 D 2,17 0,27 2,18 

95 630 10,50 10,77 D 3,26 0,27 3,27 

96 630 10,50 10,77 D 3,26 0,27 3,27 

97 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 

98 630 7,00 7,27 D 2,17 0,27 2,18 

99 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

100 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

101 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

102 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

103 630 7,00 7,27 D 2,17 0,27 2,18 

104 630 8,00 8,27 D 2,48 0,27 2,49 

105 630 9,00 9,27 D 2,79 0,27 2,80 
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číslo piloty profil délka piloty  

délka 

vrtu 

celkem  

typ 

armokoše  

spotřeba 

betonu  

přebetonování 

hlavy piloty 

vytěžená 

zemina 

106 630 10,00 10,27 D 3,10 0,27 3,12 

107 630 3,00 3,27 C 0,93 0,27 0,93 

124 630 12,00 12,40 A 3,72 0,3 3,74 

125 630 12,00 12,40 A 3,72 0,3 3,74 

126 630 12,00 12,40 A 3,72 0,3 3,74 

127 630 12,00 12,40 A 3,72 0,3 3,74 

CELKEM   629,50     195,15 21,72 196,13 

 
 
2.1.2 Výpočet množství materiálu pro piloty D 900 mm 
 

Předpoklad spotřeby betonu: 0,636 m3/m délky piloty 
 
Tab.č. 5 – Výpočet množství použitého betonu a vytěžené zeminy 

číslo piloty profil délka piloty  

délka 

vrtu 

celkem  

typ 

armokoše  

spotřeba 

betonu  

přebetonování 

hlavy piloty 

vytěžená 

zemina 

  [mm] [m] [m] [-] [m
3
] [m] [m

3
] 

62 900 14,00 14,27 E 8,90 0,27 8,90 

67 900 15,50 16,07 E 9,86 0,3 9,86 

70 900 15,50 16,07 E 9,86 0,3 9,86 

81 900 24,00 24,57 E 15,26 0,3 15,26 

82 900 18,50 19,07 E 11,77 0,3 11,77 

84 900 22,50 23,07 E 14,31 0,3 14,31 

86 900 26,50 27,07 E 16,85 0,3 16,85 

88 900 17,50 18,07 E 11,13 0,3 11,13 

89 900 19,00 19,57 E 12,08 0,3 12,08 

90 900 17,50 18,07 E 11,13 0,3 11,13 

91 900 17,50 18,07 E 11,13 0,3 11,13 

92 900 15,00 15,57 E 9,54 0,3 9,54 

112 900 14,00 15,42 B 8,90 0,3 8,90 

113 900 14,00 15,42 B 8,90 0,3 8,90 

114 900 14,00 15,42 B 8,90 0,3 8,90 

115 900 14,00 15,42 B 8,90 0,3 8,90 

116 900 14,00 14,57 B 8,90 0,3 8,90 

117 900 14,00 14,57 B 8,90 0,3 8,90 

118 900 14,00 14,57 B 8,90 0,3 8,90 

119 900 14,00 14,57 B 8,90 0,3 8,90 

120 900 14,00 15,57 B 8,90 0,3 8,90 

121 900 14,00 15,42 B 8,90 0,3 8,90 

122 900 14,00 15,42 B 8,90 0,3 8,90 
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číslo piloty profil délka piloty  

délka 

vrtu 

celkem  

typ 

armokoše  

spotřeba 

betonu  

přebetonování 

hlavy piloty 

vytěžená 

zemina 

123 900 14,00 15,42 B 8,90 0,3 8,90 

CELKEM   391,00     248,68 7,17 248,68 

 
 
2.1.3 Výpočet množství materiálu pro piloty D 1200 mm 
 

Předpoklad spotřeby betonu: 1,13 m3/m délky piloty 
 
Tab.č. 6 – Výpočet množství použitého betonu a vytěžené zeminy  

číslo piloty profil délka piloty  
délka vrtu 

celkem  

typ 

armokoše  

spotřeba 

betonu  

přebetonování 

hlavy piloty 

vytěžená 

zemina 

  [mm] [m] [m] [-] [m
3
] [m] [m

3
] 

60 1200 24,50 24,77 F 27,69 0,27 27,69 

61 1200 24,00 24,27 F 27,12 0,27 27,13 

68 1200 23,50 27,63 G 26,56 0,5 26,56 

69 1200 25,50 29,63 G 28,82 0,5 28,83 

71 1200 22,00 26,13 G 24,86 0,5 24,87 

72 1200 22,00 26,13 G 24,86 0,5 24,87 

73 1200 24,00 28,13 G 27,12 0,5 27,13 

74 1200 25,50 29,63 G 28,82 0,5 28,83 

75 1200 23,50 27,63 G 26,56 0,5 26,56 

76 1200 23,50 27,63 G 26,56 0,5 26,56 

77 1200 25,00 25,57 F 28,25 0,3 28,26 

78 1200 28,00 28,57 F 31,64 0,3 31,65 

79 1200 29,00 29,57 F 32,77 0,3 32,78 

80 1200 28,00 28,57 F 31,64 0,3 31,65 

83 1200 29,00 29,57 F 32,77 0,3 32,78 

85 1200 29,00 29,57 F 32,77 0,3 32,78 

87 1200 21,00 21,57 F 23,73 0,3 23,74 

108 1200 23,00 27,13 G 25,99 0,5 26,00 

109 1200 23,00 27,13 G 25,99 0,5 26,00 

110 1200 22,50 26,63 G 25,43 0,5 25,43 

111 1200 22,50 26,63 G 25,43 0,5 25,43 

CELKEM   518,00     585,34 8,64 585,55 
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2.1.4 Celkové množství betonu a zeminy  
 
Tab. č. 7 – Celkový výpočet použitého betonu a vytěžené zeminy 

  
spotřeba betonu 

celkem 

vytěžená zemina 

celkem 

  [m
3
] [m

3
] 

  piloty hlavy pilot     

630 195,15 21,72 196,13 

900 248,68 7,17 248,68 

1200 585,34 8,64 585,55 

celkem 1066,69 1030,36 

 
 
Celková potřeba betonu na betonáž pilot včetně ztratného: 1066,69 * 1,10 = 1173,36 m3 

 

Součinitel nakypření k = 1,22  

Celkové množství vytěžené zeminy v rozpojeném stavu: 1030,36 * 1,22 = 1257,04 m3 

 
 
2.1.5 Výpočet výztuže 
 
 Tab. č. 8 – Výpočet výztuže 

typ 

armokoše 
hmotnost 

pošet 

kusů 

hmotnost 

celkem 

  [t] [-] [t] 

A 0,15992 4 0,63968 

B 0,38195 12 4,5834 

C 0,05139 22 1,13058 

D 0,09889 54 5,34006 

E 0,23472 13 3,05136 

F 0,2862 10 2,862 

G 0,28368 12 3,40416 

CELKEM     21,01126 

 
Celková hmotnost výztuže pro piloty je 21,01126 t 
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2.1.6 Ostatní materiál 
 

Betonová distanční kolečka:  min. krytí výztuže 80 mm 
 
Tab. č. 9 – Výpočet distančních koleček 

typ 

armokoše 

průměr distančního 

prvku 

počet kusů / 

na 1 armokoš 

počet 

armokošů 

počet distančníků 

celkem 

A 160 15 4 60 

B 160 28 12 336 

C 160 9 22 198 

D 160 12 54 648 

E 160 20 13 260 

F 160 20 10 200 

G 160 20 12 240 

CELKEM       1942 

 
Celkový počet betonových distančních koleček je 1942 ks. 
 

 
2.2 Doprava 
 
2.2.1 Doprava primární 
 
2.2.1.1 Doprava vytěžené zeminy 
 

Zemina, která bude vytěžená při provádění pilot, bude ze staveniště odvážena na 

skládku v Brně Černovicích, ta je od AZ Toweru vzdálená 5,3 km. Bude použitý 

nákladní automobil TATRA T158 – 8P5R44 o objemu 18 m3 a užitné hmotnosti 

28 250 kg. Zemina bude na nákladní automobil nakládána hydraulickým pásovým 

rypadlem Caterpillar 320E o objemu lopaty 1,19 m3.  

 

Objem zeminy vezený jedním nákladním automobilem:  

 

Užitná hmotnost vozidla [kg] / objemová hmotnost zeminy v rozpojeném stavu [kg/m3] 

 

V = 28,25 t / 1,83 t = 15,44 m3 
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Pracovní výkonnost rypadla: 

 

�� =
����

�
	V	. k1 . k2… kn  [m

3/hod] 

 

Qp…..pracovní výkonnost rypadla 

V……objem lopaty rypadla 1,19 m3 

t …….doba teoretického pracovního cyklu 30 s 

k1……koeficient plnění podle třídy rozpojitelnosti 0,89 (tř. 4) 

k2……koeficient kvalifikace obsluhy 1,10 (zkušený pracovník) 

k3……koeficient úhlu otáčení 0,90 (180°) 

k4……koeficient opotřebení lopaty rýpadla 0,90 (průměrné opotřebení) 

 

�� =
����

��
	1,19 . 0,89 . 1,10 . 0,90 . 0,90 = 113,24 m3/hod 

 
Výpočet doby trvání jednoho cyklu nákladního automobilu: 
 

� =
��	.�

��
+	tm  [min] 

 

tn……doba naložení rypadlem 

V……objem zeminy vezený jedním prostředkem [m3] 

Qp…..pracovní výkonnost rypadla [m3/hod] 

tm…...doba pro manipulaci a přistavění vozidla [min] = cca 1 min 

 

� =
��	.��,��

���,��
+	60 = 69 min 

 

�� =
�

��
 . 60 [min]     ��� =

�

���
 . 60 [min]  

 

tdp……doba odvozu zeminy [min] 

vp……..rychlost naloženého vozidla 40 km/h  

vpr…….rychlost prázdného vozidla 50 km/h 

L……....vzdálenost skládky 5,3 km 
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�� =
�,�

��
 . 60 = 8 min    ��� =

�,�

��
 . 60 = 7 min  

 

T = tn + tdp + tdpr + tv  

 

T……....celkový čas jednoho cyklu nákladního vozidla [min]  

tv……...doba vykládky zeminy cca 1 min 

 

T = 69 + 8 + 7 + 1 = 85 min 

 

Návrh počtu vozidel pro plynulý provoz: 

 

N = T / tn = 85 / 69 = 1,23 -> 2 automobily 

  

Jeden pracovní cyklus nákladního automobilu TATRA T158 – 8P5R44 bude 

trvat 85 min. Pro plynulý provoz na staveništi, je vhodné použít dva tyto nákladní 

automobily. 

 

Počet jízd 1 automobilu: ( 1257,04 m3 / 15,44 m3 ) / 2 = 80,5 jízd  -> 41 jízd 

automobil č. 1 a 40 jízd automobil č. 2  

 

2.2.1.2 Doprava betonové směsi 
 

Čerstvá betonová směs bude na staveniště dopravená z betonárky Stappa mix, 

spol. s.r.o., která se nachází asi 300 m od AZ Toweru na ulici Heršpická. Pro přepravu 

čerstvého betonu byl vybrán autodomíchávač SCHWING Stetter BASIC LINE o 

objemu 10 m3- domíchávače této velikosti má k dispozici právě vybraná betonárna. 

Beton bude na stavbu dopravován průběžně, dle potřeby.  

 

Počet jízd autodomíchávačů: 1173,36 m3 / 10 m3 = 118 jízd 
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2.2.1.3 Doprava betonářské výztuže 
 

Betonářská výztuž bude dodávána z armovny Ferona a.s., která sídlí na adrese 

Vídeňská 89, Brno - Štýřice. Vzdálenost armovny od AZ Toweru je asi 1,5 km. Tato 

společnost byla vybrána z důvodu blízkosti řešené stavby. 

 Armokoše budou dopravovány po částech na návěsné soupravě MAN s nosností 

do 24 t a úložnou délkou 13,6 m. Armokoše delší než 14,5 m budou dováženy po 

částech. Výztuž bude na stavbu dodávána průběžně dle potřeby.   

 

2.2.2 Doprava sekundární 
 

Vytěžená zemina bude na staveništi nakládána výše uvedeným hydraulickým 

pásovým rypadlem Caterpillar 320E o objemu lopaty 1,19 m3.  

Na místo nakládky bude potupně přemísťována nakladačem Komatsu 

WA 320 5, který bude na pracovišti sloužit mimo jiné také k přemísťování ocelových 

pažnic, případně částí armokošů, či jiných potřebných doplňků pro vrtnou soupravu. 

 Betonová směs bude do vrtu dopravována sypákovou rourou přímo z 

autodomíchávače.  

 Betonářská výztuž bude po staveništi přepravovaná autojeřábem AD 28.  

 

2.3 Skladování 

Veškeré materiály budou skladovány na plochách k tomu určených. Betonářská 

výztuž bude většinou, z důvodu nedostatku skladovacích ploch na staveništi, 

přemísťována jeřábem z nákladního automobilu rovnou na pracoviště. Tam na ní bude 

navinuto energo potrubí proškolenými pracovníky a bude co nejdříve zapuštěna do vrtu. 

„Betonářská výztuž musí být při skladování chráněna před znečištěním a při vkládáni 

do vrtu musí být čistá. Armokoše se musí zavěšovat a rozpínat tak, aby při betonáži byla 

zajištěna jejich správná poloha.“ [7] 
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 Betonová směs bude dopravována průběžně autodomíchávačem a není potřeba 

řešit skladovací plochy. 

 Ostatní materiály, jako například energo potrubí do armokošů, a jiné drobné 

materiály budou skladovány v  bývalé prodejně Eurokoberců, která je součástí zařízení 

staveniště. 

 Ocelové pažnice budou skladovány na zpevněném odvodněném místě a 

zabezpečené proti pádu. 

 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 

Převzetí pracoviště bude probíhat mezi odpovědnou osobou dodavatele vrtných 

prací, který jej převezme od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. Před 

zahájením prací je nutno předat zhotoviteli schválený technologický předpis 

objednatelem. 

 O převzetí pracoviště a o seznámení s bezpečnostními předpisy na pracovišti se 

zapíše zápis do stavebního deníku. Při převzetí budou kontrolovány zejména úplnost a 

stabilita podzemní (milánské) stěny zabezpečená dočasnými pramencovými kotvami. 

Dále pak výšková úroveň pilotovací pláně dle projektové dokumentace. Kontrolovány 

budou i plochy pro skládky materiálů a příjezdová komunikace na staveniště. 

 Před zahájením všech prací budou vytýčeny veškeré nadzemní i podzemní 

inženýrské sítě včetně jejich ochranných pásem. Vytýčení inženýrských sítí zajistí 

objednatel. 

 Po ukončení prací na hlubinném zakládání bude při předání pracoviště zároveň 

předána i dokumentace zpracovaná zhotovitelem pilotového založení. 

Je třeba doložit tyto doklady:  

- Dokumentace skutečného provedení se zakreslenými změnami 

- Geodetické zaměření s vyhodnocením odchylek vůči PD 

- Doklady o shodě na všechny použité materiály 

- Protokoly o zkouškách betonu 

- Certifikáty 

- Protokol o pilotě 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

4.1. Připravenost pracoviště 
 

Pro technologický proces provádění vrtaných pilot je nutné, aby byly dokončeny 

veškeré zemní práce v rámci výkopů stavební jámy. A aby bylo dokončené zabezpečení 

stavební jámy pomocí milánských stěn a dočasných pramencových kotev.  

Dále je nutné, aby byla připravená pilotovací pláň a to tak, že bude upravena 

vrstvou nesoudržného materiálu (stavebního recykláž) a zhutněna na požadovanou 

únosnost min. Edef = 25 Mpa a výškovou úroveň -5,900 m. Budou vytýčeny veškeré 

inženýrské sítě. Musí být zhotoven sjezd do jámy ve sklonu 10° pro strojní 

mechanismy.  

 Celý prostor staveniště bude oplocen, aby bylo zabráněno vniku nepovolaných 

osob. U vjezdu na staveniště bude umístěna vrátnice. Vjezd na staveniště bude 

zpevněný a dostatečně široký pro bezproblémový vjezd nákladních automobilů. Příloha 

B5.1- výkres zařízení staveniště. 

 Vozidla, která budou opouštět staveniště, je nutné očistit, aby neznečišťovali 

pozemní komunikace, proto tento účel byla v rámci zařízení staveniště navrhnutá 

myčka. Také je důležité, aby na staveništi byly zřízeny mobilní stavební buňky, které 

budou plnit funkce kanceláří, šaten a také buňky, které budou sloužit jako hygienické 

zázemí. Buňky je nutné napojit na vodu, kanalizaci a rozvod elektrické energie. Pro 

skladování pracovních pomůcek a drobného materiálu budou připraveny uzamykatelné 

kontejnery. Umístění zařízení staveniště dohodne stavbyvedoucí se zástupcem 

objednatele.  

 

4.2. Klimatické podmínky 
 

Klimatické podmínky budou kontrolovány průběžně každý den, před započetím 

prací. Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr a o jejím provedení sepíší zápis do 

stavebního deníku. Veškeré práce budou přerušeny, pokud rychlost větru bude 

přesahovat 10 m/s, teplota vzduchu bude nižší než +5 °C a při snížené viditelnosti do 

30 m. Stavební práce není vhodné provádět v dešti. 
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 Pokud by objednatel požadoval provádění betonovacích prací v rozmezí 

v teplotách od +5 °C do -5 °C, musí být provedena opatření, která spočívají v ohřívání 

cementové směsi a betonu. 

 Při teplotě nižší než 3 °C se musí hlavy pilot chránit před mrazem. 

 

4.3. Instruktáž pracovníků 
 

Všichni pracovníci, kteří budou puštěni do prostorů staveniště, musí být 

seznámeni s níže uvedenými podmínkami. 

- BOZP 

- Pravidla o užívání zařízení staveniště 

- Požární ochrana 

- Umístění hlavních jističů na staveništi 

- Nutnost nosit doklady, profesní průkazy, identifikační karty pracovníků 

- Seznámení s projektovou dokumentací a technologickými předpisy 

- Seznámení s pracovní dobou (8 hod.) 

- Osoby pohybující se v prostorách staveniště budou upozorněny na možné 

pokutování při nedodržení některých z výše uvedených podmínek. 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

Podle harmonogramu prací, je pilotáž navržena na 2 směny. Každá směna má 

pracovní četu složenou z níže uvedených zaměstnanců. 

 

5.1. Složení pracovní čety 
 
1 x VRTMISTR  

Funkce: Vedoucí pracovní čety. Zodpovídá za dodržení technologického postupu. 

Kontroluje činnost vrtné soupravy, dále polohou, hloubku a svislost vrtu, 

složení zeminy.  

  Provádí zkoušky z betonové směsi. 

 Zpracovává protokol o výrobě vrtané piloty. 
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Oprávnění: Průkaz strojníka stavebních stojů dle vyhlášky č. 77/1966 Sb. o výcviku, 

způsobilosti a registrací obsluh stavebních strojů ve znění pozdějších 

předpisů. Zdravotní způsobilost.  

 

1 x OBSLUHA JEŘÁBU 

Funkce: obsluha jeřábu, manipulace s výztuží 

Oprávnění: Průkaz strojníka stavebních stojů dle vyhlášky č. 77/1966 Sb. o výcviku, 

způsobilosti a registrací obsluh stavebních strojů ve znění pozdějších 

předpisů. Zdravotní způsobilost. 

 

1 x OBSLUHA NAKLADAČE, NEBO RÝPADLO - NAKLADAČE 

Funkce: manipulace s vyvrtanou zeminou, manipulace s pažnicemi a doplňky pro 

vrtnou soupravu, případně manipulace s armokoši. 

Oprávnění: Řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka stavebních stojů dle 

vyhlášky č. 77/1966 Sb. o výcviku, způsobilosti a registrací obsluh 

stavebních strojů ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost. 

 

1 x OBSLUHA RYPADLA 

Funkce: nakládání zeminy na nákladní automobil TATRA 

Oprávnění: Řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka stavebních stojů dle 

vyhlášky č. 77/1966 Sb. o výcviku, způsobilosti a registrací obsluh 

stavebních strojů ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost. 

 

2 x ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU TATRA  

Funkce: Odvoz vytěžené zeminy na skládku 

Oprávnění: Řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz. Zdravotní způsobilost. 
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2 x BETONÁŘ 

Funkce: ukládání armokoše a betonové směsi do vrtu 

Oprávnění: Zdravotní způsobilost. 

 

2 x ŘIDIČ AUTODOMÍCHÁVAČE  

Funkce: dovoz betonové směsi z betonárky na staveniště. 

Oprávnění: Řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz. Zdravotní způsobilost. 

 

1 x ŘIDIČ NÁVĚSOVÉ SOUPRAVY MAN 

Funkce: dovoz armokošů 

Oprávnění: Řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz. Zdravotní způsobilost. 

 

2x VAZAČ VÝSTROJE PILOT 

Funkce: spojování armokošů na stavbě, navíjení energo potrubí na armokoše 

Oprávnění: Svářečský průkaz. Proškolení od výrobce energo potrubí. Zdravotní 

způsobilost. 

 

2x POMOCNÍK 

Funkce: Pomocné práce 

Oprávnění: Zdravotní způsobilost. 
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6. PRACOVNÍ STROJE A POMŮCKY 
 

Podrobnější popis strojů je v části 7. Návrh strojní sestavy, této bakalářské práce. 
 

6.1. Stroje 
 

- Vrtná souprava Delmag RH 34  

- Autojeřáb AD 28 

- Autodomíchávač SCHWING Stetter BASIC LINE o objemu 10m3  

- Hydraulické rypadlo Caterpillar 320E 

- Nakladač Komatsu WA 320-5 

- Rýpadlo-nakladač JCB 3CX 

- Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44 

- Nivelační přístroj Leica RUNNER20 

- Bourací kladivo Makita HM1307C 

 

6.2. Vrtné nářadí 
 

- Ocelová kolona pažnic D 630, D 900, D 1200 mm. 

- Řezná korunka D 630, D 900, D 1200 mm. 

- Spirálový vrták 

- Pažící hrnec 

- Šapa 

- Sypákové roury s násypkou 

 

6.3. Ostatní nářadí 
 

- Armovací kleště 

- Svářecí poloautomat KIT 309  

- Lopata 

- Svinovací pásmo 30 m 

- Olovnice 
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6.4. Pomůcky BOZP 
 

- Pracovní pevná obuv 

- Pracovní ochranné rukavice 

- Ochranné přílby, štíty 

- Reflexní vesty 

 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 

7.1. Kontrola pracoviště, strojů a pomůcek 
 

Před zahájením veškerých prací na vrtaných pilotách je nutné překontrolovat 

vytýčení jednotlivých pilot a vytýčení inženýrských sítí. Dále je nutné zkontrolovat 

funkčnost všech strojů a připravenost materiálů. U vrtných souprav se doporučuje 

zkontrolovat průměr nástroje. Aby nedošlo ke ztrátě stability vrtné soupravy, musí být 

její podvozek opřen o pevné podloží. 

Aby pilotovací práce probíhaly plynule, musí být rozmístění strojů a jejich 

pohyb co nejlépe organizován. Schéma pilot je znázorněné v příloze B4.1.  

 

7.2. Provádění vrtu 
 

Pilotovací souprava bude opatřená spirálem a ocelovými pažnicemi.  
 

 
Obr. č. 1 - Spirál pro náběrové 
vrtání [7] 

 
 
 
 
 

 
1. Tělo 
2. Závit 
3. Výška závitu 
4. Řezací zuby 
5. Centrátor 
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Obr č. 2 -  Ocelová pažnice [7] 

 

 
 

1. Spoj pažnice 
2. Dočasní pažení 
3. Průměr dříku piloty 
4. Pažnicová korunka 

 
 
 
 
 
 

 
Střed budoucí piloty se vyznačí ocelovým kolíkem, který se zhotoví 

z betonářské oceli D 20 mm, délka cca 30 cm. Vytýčení provede geodet. Kolík se 

zatluče zároveň s úrovní terénu, aby nedošlo k jeho posunu, a aby nepřekážel při 

pohybu strojů na stavbě. Pro lepší viditelnost se přikryje např. cihlou. 

Piloty P67, P70, P88, P90, P91, P92 budou vrtány ze zemní lavice, která byla 

ponechána, aby přitěžovala líc milánské stěny. Šířka lavice je 6,5 m a výška 1,1 m. 

Ostatní piloty budou vrtány z výškové úrovně – 5,900 m, což je úroveň pilotovací pláně. 

Piloty pod výtahovou šachtou budou taktéž vrtány z úrovně -5,900 m se 

značným hluchým vrtáním.  

Vrtmistr nasměruje vrtnou soupravu tak aby spirál směřoval svisle na střed 

piloty. Začne hloubení vrtu současně s osazováním ocelových pažnic. Pažnice musí být 

do zeminy zasazeny na celou hloubku vrtu. V místech s nesoudržným materiálem musí 

pažnice postupovat v předstihu před hloubením vrtu, tak aby byla vždy předsunuta před 

vrtný nástroj. Jednotlivé dílce pažnic se budou přidávat do závitů na sebe podle délky 

vrtu. V místech, kde se nachází vodopropustné podloží, bude vrt probíhat s přetlakem 

kapaliny. Po provrtání propustného podloží bude voda odčerpána, a bude pokračovat 

vrtání v méně propustném podloží – je důležité začít s betonáží co nejdříve, aby do vrtu 

nezačala prosakovat voda. 

Je nutné dbát na to, aby se vrtný nástroj neodchýlil od osy vrtu. Svislost vrtu se 

kontroluje pomocí digitálního sklonoměru, který je součástí vrtné soupravy a 

vodováhou, která je přikládána k pažnici při vrtných pracích. Po každém záběru 
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překontroluje vrtmistr složení zeminy a přesnost a svislost vrtu. Za kvalitu vrtu 

odpovídá vrtmistr.  V okamžiku kontroly musí být vrtný nástroj odstaven mimo vrt.  

Pořadí provádění pilot se musí volit tak, aby nebyly poškozeny sousední piloty. 

Vzdálenost středů vrtaných pilot prováděných v rozmezí menším než 4 hodiny musí být 

alespoň čtyřnásobek velikosti D, nejméně však 2 m. 

Vytěžená zemina z pilot je nakládána na nákladní automobil a odvážena na 

skládku. 

V případě neshody geologického profilu s projektovou dokumentací je nutné 

postupovat dle ČSN EN 1536. 

 

7.3. Přípravné práce před betonáží 
 
7.3.1 Začištění vrtu 
 

Jestliže je dosaženo projektované hloubky a únosné zeminy, končí vrtání dané 

piloty a následuje dočištění dna. Dno se začišťuje čistícím hrncem s rovným dnem. Po 

dočištění vrtu jej vrtmistr přeměří, zda rozměry sedí s projektovou dokumentací. 

Vrty je nutné chránit před povrchovou vodou či pádům různých předmětů. 

 
7.3.2 Osazení armokoše 
 

Po začištění následuje osazení armokoše do vrtu. Před umístěním armokoše do 

vrtu je nutné překontrolovat ještě jednou jeho rozměry, označení dle PD a také čistotu. 

Na armokoších jsou upevněny distanční betonová kolečka dle projektové dokumentace, 

jejíž počty jsou různé podle typu pilot. Viz. část 2.1.6 tohoto předpisu. Distanční vložky 

jsou upevňovány dle ČSN EN 1536 symetricky přičemž: „jejich nejmenší počet pro 

příčný profil armokoše jsou 3 kusy, a jejich největší vzdálenost v podélném směru jsou 

3,0 m. Musí být zajištěna dostatečná tolerance mezi vložkou a vnitřní stěnou pažnice, 

aby se dal armokoš osadit volně do vrtu bez poškození stěn.“  [7] 

 Na armokoších je upínacími páskami připevněno speciální  polyetylenové 

potrubí specifické pro energetické piloty, které využívá podpovrchovou geotermii. 
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Potrubí musí být v armokoši instalováno před jeho zapuštěním do vrtu (způsob navíjení 

je popsaný v části 10. Energetické piloty, této bakalářské práce). 

 Armokoše se osazují pomocí lana, zavěšeném na manipulačním háku vrtné 

soupravy. V případě, že se armokoš skládá z více částí, vloží se do vrtu první kus, který 

se zavěsí na vodorovné ocelové prvky, které jsou napříč přes díru vrtu, druhý koš se 

pověsí na autojeřáb či na manipulační hák vrtné soupravy, provaří se a pak se společně 

pustí do vrtu. Energetické potrubí jednotlivých částí armokošů se spojuje pomocí 

speciálních elektrotvarovek. Armokoše kontroluje vrtmistr. Dále musí být dodrženy 

přesahy výztuží pro navazující konstrukce železobetonové desky a to:  

- u pilot pod jeřábem J3 je přesah 450 mm (piloty 124, 125, 126, 127),  

- pod jeřáby J1, J2 a J4 je přesah 1200 mm (piloty P112, P113, P114, P115, P116, 

P117, P118, P119, P120, P121, P122, P123).  

- v místě výtahové šachty budou přesahy výztuží 500 mm (P61, P60, P59, P68, P69, 

P74, P73, P72, P111, P109, P75, P76, P108, P110, P71).  

- Přesahy u ostatních pilot 200 mm.  

 
Obr. č. 3  - Schéma armokoše v pilotě [7] 

 
 

7.4. Betonáž 
 

Mezi začištěním vrtu a betonáží musí být co nejkratší časová prodleva. Platí, že 

v jedné směně (směna = 8 hodin) musí být proveden vrt i betonáž. Při nepřítomnosti 

stavbyvedoucího zodpovídá za průběh betonáže vrtmistr.  
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Betonáž se provádí sypákovou rourou s násypkou přímo z autodomíchávače. Na 

horním konci sypákové roury je upevněna násypka trychtýřového tvaru, která je 

schopná pojmout dostatečné množství betonu a zabránit rozlévání betonu. Pokud se 

bude ve vrtu vyskytovat voda, je nutné, aby při zahájení betonáže sypáková roura 

dosahovala až na dno vrtu. Ta se opatří zátkou nebo ucpávkou, která zamezí promíchání 

betonu s jakoukoli kapalinou v sypákové rouře. „Po vypuštění první dávky betonu ze 

sypákové roury se musí roura po jejím naplnění lehce povytáhnout maximálně o výšku 

rovnající se vnitřnímu průměru sypákové roury. Betonáž pak bude probíhat rychle a 

dojde k zaplnění celé paty piloty tak, aby se zachytil beton, který se mohl na počátku 

betonáže rozmísit. Hloubka ponoření sypákové roury do betonu nesmí být menší než 

1,5 m. U pilot D ≥ 1,2 m má být hodnota sypákové roury do betonu nejméně 2,5 m.“ [7] 

Při betonáži suchého vrtu nemusí sypáková roura dosahovat až na dno vrtu. Je 

ovšem nutné vyzkoušet, z jaké výškové úrovně betonovat, aby se betonová směs 

netříštila o stěny vrtu a o armokoš. 

Betonáž musí probíhat plynule, nesmí být přerušena, protože jinak by nevznikl 

monolitický dřík bez pracovních spár. Z toho důvodu musí být zajištěna dostatečná 

zásoba betonové směsi. Průběžně se kontroluje zásoba betonu. Průběžně se provádí 

zkoušky betonu, viz. část 8. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění, této bakalářské 

práce. Beton, který je nevyhovující projektovaným požadavkům, nesmí být uložen do 

vrtu. O postupu betonáže provádíme záznamy o průběhu betonáže. 

 „Dojde-li k přerušení betonáže (porucha na betonárně apod.) a nepodaří-li se 

obnovit koloběh betonu, je třeba se pokusit o vytažení armokoše i za cenu jeho 

poškození. Před novou betonáží je nutné převrtat původní beton na hloubku kolem 1 m, 

případně odvrtat celou zabetonovanou část piloty.“ [8] 

 „Po dokončení betonáže se nesmí sypáková roura vytahovat příliš rychle, aby 

nevznikl sací efekt, v jehož důsledku může dojít k poškození piloty." [7] 

 

7.5. Vytahování pažnic 
 

Dle ČSN EN 1536 „smí být vytahování dočasných pažnic zahájeno teprve tehdy, 

když sloupec betonu v pažnici dosáhne takové výšky, která vyvodí dostatečný přetlak. A 
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to proto, aby se zabránilo vniknutí vody nebo zeminy do vrtu v patě pažení a aby 

nedošlo k povytažení armokoše. Ale zároveň se pažnice musí vytáhnout, pokud má beton 

ještě dobrou zpracovatelnost.“  [7] 

 Na armokoši bude během odpažování měřena niveleta. V případě poklesu bude 

koš povytažen zvedacím zařízením vrtné soupravy na požadovanou toleranci dle KZP. 

 

7.6. Úprava  hlavy piloty 
 

Beton vlivem vytahování pažnic klesá pod svoji projektovanou úroveň, z toho 

důvodu nemusí horní část betonového dříku vykazovat požadovanou kvalitu.  

 Pokud je hlava piloty znečištěná např. zeminou je nutné tuto její část odbourat. 

Na odbourání se použije bourací kladivo. Musí se dbát velká opatrnost na to, aby se 

nepoškodila výztuž vyčnívající z piloty. Na výztuži nesmí chybět distanční kroužky, pro 

zajištění krytí výztuže.  

 Z výše uvedených důvodů je nutné hlavu piloty přebetonovat. 

„Konečné odbourání na úroveň čisté hlavy piloty smí být provedeno až v době, 

kdy beton dosáhne dostatečné pevnosti.“  [7] 

 

7.7. Ošetřování a ochrana betonu 
 

Ochrana a ošetření betonové směsi musí začít ihned po betonáži. Povrchová 

teplota betonu nesmí klesnout pod 0 °C, do té doby, než pevnost v tlaku povrchu nebude 

minimálně 5 Mpa. 

 

8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 

U všech kontrol je přítomen stavbyvedoucí, vedoucí pracovní čety – vrtmistr a 

technický dozor stavebníka.  

Dokumenty k záznamům o jakosti jsou: 

- Stavební deník 

- Protokoly o zkouškách 

- Provozní záznamy prováděcích prací 
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- Předávací protokoly prováděcích prací 

 

 Podrobnější KZP je rozepsané v části 8. Kvalitativní požadavky a jejich 

zajištění, této bakalářské práce. 

 

8.1. Kontrola vstupní 
 

-  Kontrola projektové dokumentace 

-  Kontrola dokončených konstrukcí 

-  Kontrola při převzetí pracoviště 

-  Jakost materiálů 

- Kontrola mechanismů 

-  Kontrola pracovníků a BOZP 

 

8.2. Kontrola mezioperační 
 

-  Kontrola vytyčení pilot 

-  Kontrola umístění vrtné soupravy 

-  Klimatické podmínky 

-  Kontrola ocelových pažnic 

-  Kontrola provádění vrtů 

-  Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 

-  Kontrola armokoše 

-  Kontrola osazení armokoše 

-  Kontrola betonové směsi 

-  Kontrola betonáže 

-  Kontrola ošetřování mladého betonu 

-  Kontrola odbourání hlavy pilot 
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8.3. Kontrola výstupní 

-  Skutečné provedení pilot 

-  Umístění pilot – geometrie 

-  Zkoušky kvality pilot 

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

Veškeré práce mohou vykonávat pouze pracovníci k tomu určení a řádně 

proškolení. Všichni pracovníci musí nosit ochranné pomůcky, viz. kapitola 6.4.v tomto 

technologickém předpisu. 

 

Podrobnější BOZP je řešené v části 9. Bezpečnost a ochrana zdraví, této 

bakalářské práce. 

 
 

10. EKOLOGIE 
 

Životní prostředí nebude během výstavby negativně ovlivněno. Při pracích na 

staveništi nesmí vznikat nadměrný hluk a nadměrná prašnost. 

Pod stroji, ze kterých hrozí úniky kapalin, musí být umístěny nádoby pro zachycení 

těchto kapalin. Je nutné, aby v uzamykatelném skladu byly min dva 20 l pytle Vapexu, 

pro případ, že by ze stavebních strojů unikaly provozní kapaliny. 

Podrobnější řešení odpadů je rozebráno v části 5. Organizace výstavby, této 

bakalářské práce. 
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PŘÍLOHA č. 1 - Schéma geologického profilu 
 
 

 

 
Obr. č. 4 – Schéma geologického profilu 

 



                 PŘÍLOHA č. 2  - Protokol o vrtané pilotě

 objednatel:       

zhotovitel:  číslo piloty:

  stavba:                        průměr:

  objekt:                            datum zhotovení:

  stroj:   nástroj:

průměr piloty:

  datum zahájení vrtání:   datum ukončení vrtání:

  přerušení vrtání:   od:   do:

  důvod:

  podzemní voda:   navrtaná:   před betonáží: m

  čerpání:   snížení:

  pažení:   způsob:

  parametry pažící suspenze:

  výstuž:               ochrana:

  beton: třída a stupeň agresivity prostredí:   výrobna:

 

  odebrané vzorky:

  spracovatelnost [mm]:

  zahájení betonáže po dokončení vrtu :

  betonáž   od:   do:

  přerušení betonáže:   od:   do:

  důvod přerušení:

  spotřeba betonu - výpočtem: m3   skutečnost: m3

  úroveň terénu:  skut.úroveň hlavy:  skut.úroveň paty: m n.m.

  délka piloty:   projektovaná:   skutečná: m

  poznámky:

-1,00

0,00

  podpis SD: podpis zhotovitele: podpis vrtmistra:

PROTOKOL  O  VRTANÉ PILOT Ě

 hloubka vrtu:  

  geologický profil:

  odchylky umístění piloty:    ∆ X :    ∆ Y :
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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 
 

1. OBECNÉ INFORMACE 
 

1.1 Identifikační údaje 
 
1.1.1 Údaje o stavbě 

 
Název stavby:     AZ Tower, Brno – Štýřice 
 
Druh stavby:     Novostavba 
 
1.1.2 Místo stavby 
 
Místo stavby:     Brno – ul. Pražákova    
    
Katastrální území:    obec: Brno, katastrální území: Štýřice 

 
DOTČENÉ POZEMKY V MAJETKU 
STAVEBNÍKA 
1684/47, 1684/48, 1684/54, 1684/73, 
115/75 
 
DOTČENÉ POZEMKY JINÝCH 
VLASTNÍKŮ 
115/1, 115/76, 1684/16, 1684/17, 1684/31, 
1684/72, 1684/89 

 

1.2 Obecné informace o staveništi 
 
 

 
Obr. č. 5 – Vyznačení staveniště (zeleně), a hranice objektu (červeně) 
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Budoucí staveniště objektu AZ Tower se nachází v Brně v městské části Brno – 

Štýřice. Staveniště je Situované v ulici Pražákova. Plocha pozemku je 5103 m2, plocha 

zařízení staveniště je díky okolním plochám 7426 m2. Zastavěná plocha je 4372 m2. 

Zařízení staveniště bude vybudováno a provozováno zhotovitelem stavby. Generální 

dodavatel stavby je také povinen zajistit povolení dočasné stavby. Provozní objekty 

zařízení staveniště musí zajišťovat hladký průběh prací při realizaci technologické etapy 

zakládání. Úkolem zařízení staveniště je vytvořit podmínky pro řízení stavby, dopravu, 

skladování, provoz strojů, připojení na technickou infrastrukturu či zajištění bezpečnosti 

práce při provádění.  

Dále je nezbytné navrhnout hygienické zázemí, kanceláře a skladovací prostory. 

 Součástí prostorů pro staveniště bude i bývalá prodejna Eurokoberce, která je 

v majetku stavebníka. Tato bývalá prodejna bude po celou dobu výstavby využívaná 

jako krytý, uzamykatelný skladovací prostor. 

 Na staveniště jsou navrhnuté 2 vjezdy. Jeden hlavní ke staveništním buňkám 

šířky 4,0 m. Druhý vjezd je na jihovýchodní straně staveniště. Bude sloužit jako přístup 

pro nákladní automobily a strojní mechanismy do stavební jámy. Jeho šířka je navržená 

také 4 m pro pohodlný vjezd strojních mechanismů. Automobily budou ze staveniště 

vyjíždět přes myčku podvozků, dle náčrtu ve výkresu zařízení staveniště, příloha B5.1. 

Doprava v těchto místech je velmi řídká, takže zúžená komunikace kolem staveniště by 

neměla být problém.  

 

2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

2.1 Zázemí pro zaměstnance 
 

Jako zázemí pro zaměstnance byly navrženy obytné kontejnery. Tyto kontejnery 

budou určené pro vedení stavby, pro pořádání koordinačních schůzek či pro pořádání 

kontrolních dnů na stavbě. Další buňky budou sloužit jako šatny pro zaměstnance 

subdodavatele. Jedna buňka bude použitá jako vrátnice do objektu. Hygienické zázemí 

je řešeno mobilními kontejnery s WC a sprchou. Veškeré tyto kontejnery budou na 

staveništi už od počátku jeho zřízení umístěné hned u vjezdu na staveniště.  

Jelikož staveniště zabírá velkou plochu, budou v něm pro akutní případy 

rozmístěny poblíž oplocení staveniště mobilní WC (dle výkresu ZS příloha B5.1). 
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Kontejnery je nutné napojit na vodu, kanalizaci a elektřinu. Buňky budou 

navrhovány dle počtu pracovníků pro danou etapu. 

 

2.1.1 Stavební buňky 

 
Pro návrh stavebních buněk jsem použila sortiment mobilních kontejnerů firmy 

AB - CONT.  

Na staveništi se budou vyskytovat pracovníci pro provádění pilot. Při prolínání 

prací se tam budou pohybovat i lidé pracující na dokončení podzemní stěny (dovrtávání 

kotev, frézování stěny), nebo pracovníci provádějící záporové pažení u výtahové šachty. 

Podle bilance prací z programu Contec vychází, že se na staveništi bude pohybovat 

nejvíce cca 44 pracovníků. 

 

a) Návrh šaten  
 

Při návrhu šatny se uvažuje, že na jednoho pracovníka připadá 1,25 m2 

podlahové plochy stavební buňky. Jelikož šatna bude sloužit i pro přestávky na svačinu, 

je nutné uvažovat 1,25 + 0,5 m2 na jednoho pracovníka. Rozměr zvoleného obytného 

kontejneru pro šatny je 6058mm x 3000mm. Výška kontejneru je 2600 mm. Plocha 

tohoto kontejneru je cca 18m2. Z těchto údajů vyplývá, že na jeden kontejner připadne 

(18/1,75 = 10,3) asi 11 pracovníků. Celkem budou navrženy 4 tyto obytné kontejnery. 

Každý zaměstnanec musí mít svou dvouskříňku. 

 

 
Obr. č. 6 – Schéma stavební buňky 
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Vybavení: 

- rozvod 380/220 V, 50 Hz 

- venkovní zásuvka 

- 2x zářivkové světlo 36 W 

- 1x svítidlo 60 W 

- 2x vypínač, 3x zásuvka 220 V 

- 1x rozvaděč 

- příprava na uzemnění 

- 1x 2 kW topení 

 

b) Návrh kanceláří 
 

Jako kancelář stavbyvedoucího poslouží jeden obytný kontejner AB 6/3 m, 

stejný jako pro šatny. Kanceláře budou na staveništi umístěny dvě. Druhá bude 

například sloužit pro kontrolní schůzky či jednání na staveništi. 

 

Vybavení:  

-  rozvod 380/220 V, 50 Hz 

-  venkovní zásuvka 

-  2x zářivkové světlo 36 W 

-  1x svítidlo 60 W 

-  2x vypínač, 3x zásuvka 220 V 

-  1x rozvaděč 

-  příprava na uzemnění 

-  1x 2 kW topení 

 
 
c) Návrh hygienického zázemí 
 

Jako sanitární buňka byla vybrána buňka SAN – SB6, podle následujících 

výpočtů. Buňka obsahuje elektrický boiler o objemu 220 L s výkonem 2 kW. Tato 

buňka bude na staveništi umístěna 2x. 

Umývárny 

- 1 umyvadlo na 5 – 8 osob -> 6 umyvadel pro 44 osob 
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- Sprchy 1ks na 10 – 15 osob -> 3 sprchové kabiny pro 44 osob 

Záchody 

- 2 sedadla a 2x pisoár pro 11-50 mužů 

 

 
Obr. č. 7 - Schéma sanitární buňky 

 
 
d) Vrátnice
 

Vrátnice byla navržena jako 

obytný kontejner rozměrů 

3000 x 2435 mm.  Bude umístěna tak, 

aby z ní byl možný výhled směrem na 

staveniště i na příjezdovou cestu a 

bránu. 

 
 
 
 

 

 
Obr. č. 8 – Schéma vrátnice 

2.1.2 Umístění a napojení buněk na IS 
 
 Kontejnery budou uloženy na vodorovný podklad, konkrétně na místo 

parkoviště před bývalou prodejnou koberců. Plocha bude vyrovnána betonovými 

podložkami s tolerancí ± 5 mm. Buňky budou vzájemně propojené elektřinou. Sanitární 

buňky budou napojené na přívod vody a na splaškovou kanalizaci. Všechny buňky je 

třeba napojit na přívod NN. Přípojka NN bude na staveniště dovedena z trafo stanice za 

prodejnou JIP do hlavního staveništního rozvaděče. 
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 Součástí buněk jsou plastová otvíravá okna s roletou a vstupní dveře s izolací. 

Rozvod elektřiny v buňkách je 380/220 V. Přípojky jsou vyznačeny v příloze B5.1 –

 výkres zařízení staveniště. 

 

 
2.1.3 WC TOI TOI 
 

Tato nádrž bude umístěna 

v prostorách staveniště. Její rozměry 

jsou 120 x 120 cm. Výška buňky je 

230 cm. Buňka má jeřábová oka, dvojité 

odvětrávání, pisoár a nádrž na 250 litrů. 

 
Obr.č. 9- WC TOI TOI

 
 
 

3. PROVOZNÍ OBJEKTY STAVENIŠTĚ 
 

3.1 Oplocení staveniště 
 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením IRON WHITE délky 340 m, 

které bude kopírovat hranici mezi pozemní komunikací a komunikací pro pěší. 

Oplocení bude z pevného trapézového plechu výšky 2,0 m. Oplocení bude tlumit zvuk a 

nebude propouštět prach do okolního prostředí. Vstupní brána bude uzamykatelná a 

budou jí tvořit dva plotové díly s osazenými kolečky. U vstupní brány bude vrátnice. 

Vrátný bude zapisovat počet přítomných osob na stavbě, z toho důvodu, kdyby na 

stavbě vypukl například požár, aby bylo možné osoby spočítat při případné evakuaci. 

Dále bude u vjezdu na staveniště vyvěšena kopie stavebního povolení. U vjezdu budou 

taktéž informativní cedule o zákazech na staveništi, o zákazu vstupu nepovolaných 

osob. Taktéž musí být zveřejněn generální dodavatel stavebních prací. 
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Technické parametry: 

 

Délka:   2235 mm 

Výška:   2000 mm 

Vertikální trubka: R 42 mm 

Hmotnost:  35 kg  

  
     Obr. č. 10 – Oplocení staveniště 
 

 
3.1.1 Postup zhotovení oplocení 
 

Jako první se rozestaví betonové patky, do kterých se osadí plotové dílce a 

upevní se zajišťovací spony a dotáhnou se matice klíčem. Mezi horní konce sloupků je 

možné upevnit ostnatý drát. Osazení vjezdové brány proběhne podle výkresu zařízení 

staveniště – příloha B5.1. Oplocení je vhodné zavětrovat. 

 Toto neprůhledné oplocení je vybráno z toho důvodu, že je vhodné pro stavby ve 

městech. Na staveniště nejde z ulice vidět, zachycuje prach a mírně omezuje hlučnost. 

Při objednávce tohoto oplocení u dodavatele je nutné nahlásit požadovanou 

délku a počet bran. 

 

3.2 Skladovací plochy 
 

Jako kryté skladovací plochy poslouží bývalá prodejna eurokoberců. Jako vnější 

skladovací plochy je možné využít část parkoviště na ulici Pražákova nebo zpevněné 

okraje kolem stavební jámy. Skladovací plochy jsou vyznačené v příloze B5.1. 

 

3.2.1 Skládka oceli 
 

Ocel se bude na stavbu povětšinou dovážet průběžně podle potřeby a v případě 

pilotáže bude jeřábem přemístěna na pracoviště, kde se na ni upevní energo potrubí a 

zapracuje se do vrtu.  

V případě provádění podzemní stěny bude výztuž dovážena už ohýbána a 

nastříhána, v množství dle potřeby. Jeřábem se přepraví na místo určené pro svařování.  
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Pokud bude nutné výztuž dočasně skladovat, ať už jednotlivé pruty nebo celé 

armokoše, musí se dodržet následující podmínky. Ocel se musí skladovat na zpevněné a 

odvodněné ploše. Svazky ocelových prutů musí být podloženy dřevěnými hranoly 

v roztečích maximálně 2 m. Materiál se smí skladovat v sekcích do výšky 1,8 m. Mezi 

jednotlivými sekcemi je nutné zajistit průchozí šířku 750 mm nebo 300 mm pro 

manipulační prostor zvedacího mechanismu. Veškerá ocel musí být přikrytá proti 

nepříznivým okolním vlivům.  

 

3.2.2 Skládka ocelových pažnic 
 

Ocelové pažnice budou skladovány na zpevněném odvodněném místě a 

zabezpečené proti pádu. 

 

3.2.3 Skládka dřeva  
 

Skladování ocelových profilů zápor bude na prokladcích ze dřeva 600*800 mm, 

na zpevněném povrchu s možností odvodnění. Prokladky budou umístěny v 1/10 délky 

od konce a uprostřed. Zápory jsou dlouhé 6,5 m, profil IPE 300 a 270. Zápora IPE 270 

celkem 14 ks, zápora IPE 300 celkem 11 kusů. Materiál je povoleno skladovat do výšky 

1,8 m.  

 Dřevo se bude skladovat na zpevněné odvodněné ploše. Svazky dřevěných 

prvků budou podloženy dřevěnými hranoly v roztečích maximálně 2 m. Materiál se 

může skladovat do výšky 1,8 m. Mezi jednotlivými sekcemi dřeva je nutné zajistit 

průchod o šířce 750 mm, nebo 300 mm pro manipulační prosto zvedacího mechanismu. 

Materiál musí být zakryt plachtami proti ochraně nepříznivého počasí. 

 

3.2.4 Skladování ostatního materiálu 
 

Ostatní materiály, jako například energo potrubí do armokošů, polystyren pro 

vyrovnání zápor a jiné materiály budou skladovány v  bývalé prodejně eurokoberců, 

které jsou součástí zařízení staveniště. 
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3.3 Skladovací kontejnery 
 

Na staveništi budou dva uzamykatelné skladovací kontejnery LK1 o rozměrech 

2438 x 6058 x 2591 mm. Budou sloužit k uskladnění nářadí subdodavatelů. Jejich 

dopravu a instalaci zajistí pronajímatel. 

 
Obr. č. 11 – Skladový kontejner 

 
 

3.4 Mycí rampa 
 

Vozidla opouštějící stavbu výjezdem ze stavební jámy budou projíždět přes 

mycí rampu, která jim odstraní případné bahno z kol a podvozků. Rampa má rozměry 

8,1 x 6 m. 

 

 
  Obr. č. 12 – mycí rampa 
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Technické parametry: 
 

Množství vody použité pro mytí 1 auta:  1 000 litrů 

Ztráta vody při mytí: 20 L / auto 

Spotřeba elektrické energie na 1 mytí: 0,13kWh / auto 

2 kWh při plném provozu linky 

Příkon zařízení: 3 kW, při napětí 400 V 

 

3.5 Výrobní objekty 
 
3.5.1 Bentonitové míchací centrum 
 

Bentonitová suspenze se vyrábí z vody, natrifikovaného bentonitického jílu, 

vody, stabilizátorů, popřípadě ztekuťujících přísad. Recepturu navrhuje laboratoř 

zhotovitele, podle vlastností zeminy a použitých materiálů. Receptura musí být 

odsouhlasena objednatelem.  

 Namíchaná bentonitová suspenze se skladuje ve vhodných nádržích – silech. 

Doporučená doba jejího zrání je 24 hodin, při neustálém pohybu, například čerpáním. 

Bentonitové míchací centrum bude potřeba pro hloubení podzemních stěn. Při betonáži 

podzemních stěn je bentonitová suspenze vytlačována a čerpána zpět do míchacího 

centra, kde se přefiltruje k dalšímu použití při hloubení lamel. Umístění je zakreslené ve 

výkresu zařízení staveniště. 

 Bentonitové míchací centrum je potřeba napojit na staveništní přípojku vody a 

rozvod elektrické energie. 

Vybudování míchacího centra a následně jeho likvidaci zajišťuje dodavatel 

speciálního zakládání, který stanoví požadavky na zpevněnou plochu potřebnou pro 

vybudování míchacího centra.  

 
3.5.2 Příprava armování 
 

Svařování předpřipravené oceli pro podzemní stěnu bude probíhat jen 

v prostorách k tomu určených. Pracovní prostor je zaznačený ve výkresu zařízení 

staveniště. Příprava armování musí být na zpevněné a odvodněné ploše. Po dokončení 

milánských stěn bude toto pracoviště zrušeno.  
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3.6 Staveništní komunikace 
 

Provoz na staveništi je zajištěn po zpevněných plochách. Tyto plochy budou 

zpevněny stavební recykláží.  Vnitrostaveništní komunikace není rozsáhlá. Nákladní 

automobily se mohou otáčet před hlavní bránou a nacouvat do prostorů staveniště.  

 

3.7 Parkoviště 
 

Zaměstnanci stavby mohou využívat pronajaté parkovací plochy před prodejnou 

JIP. Tyto plochy jsou zaznačené v příloze B5.1. 

 

3.8 Osvětlení 
 

Kolem staveniště se nachází veřejné osvětlení. Na pracovišti budou také 

k dispozici přenosné halogenové reflektory na stativu R6502-CR. Celkem 3 kusy. Jejich 

rozmístění a využití se bude lišit podle aktuálních požadavků. Maximální výkon 

jednoho reflektoru je 2 x 500 W, jmenovité napětí 220 V. Výška stativu je 1,8 m. 

 

3.9 Lešenové schodiště 
 

Pro přístup do stavební jámy 

z prostoru stavebních buněk bude 

smontováno schodiště PERI UP. 

Dovolené zatížení činí 2,00 kN/m2.  

Půdorysný rozměr 250 x 300 cm. 

 

 
Obr. č. 13 – Lešenové schodiště 
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3.10 Kontejnery na odpad 
 

Na staveništi budou umístěny 2 

vanové kontejnery o nosnosti 9 t. Budou 

sloužit pro ukládání stavebního odpadu. 

Jejich dopravu na staveniště a vyvážení 

zajišťuje pronajímatel. 

 

 
 
Obr. č. 14 – Kontejner na odpad

 
 

4. LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Míchací centrum bentonitu a příprava armování budou zlikvidovány ihned po 

dokončení podzemních stěn.  Oplocení, staveništní komunikace, a objekty zařízení 

staveniště budou ponechány pro další etapy. 

Zařízení staveniště musí být kompletně zlikvidováno realizační firmou nejdéle 

do čtrnácti dnů po předání stavby investorovi. 

 

5. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 

Níže uvedená telefonní čísla budou vyvěšena na viditelném místě na staveništi a 

v buňce stavbyvedoucího, tak aby byla snadno dostupná pro rychlé jednání. 

 

Rychlá záchranná služba  155 

Hasičský záchranný sbor  150 

Police 158 

Městská policie 156 

Tísňová linka 112 
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 
 
 
 

1.  POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A 
HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

 

1.1 Rozvody vody na staveništi 
 

Níže je výpočet pro návrh přípojky vody pro zařízení staveniště. 

 

1.1.1 Provozní účely 
 

�� =
Sv ∗ kn

t ∗ 3600
 

 
 
Qa – množství vody [l/s] 

Sv – spotřeba vody za den [l] 

Kn– koeficient rovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy kn = 1,5) 

t   – čas, po který je voda odebírána [h] 

 
Tab. č. 10 – Výpočet spotřeby vody 

Sv - spotřeba vody za den 

činnost MJ 
spotřeba na 

MJ [l] 

počet MJ 

na den 

celkem spotřeba 

na den [l] 

výroba bentonitu m
3
 900 24 21600 

ošetřování betonu m
3
 100 47,25 4725 

mytí nákladních vozidel 1 vozidlo 1000 15 15000 

celkem       41325 

 
 
 

�� =
41325 ∗ 1,5

8 ∗ 3600
= 2,15	l/s 
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1.1.2 Hygienické účely 
 
 

�� =
Pp ∗ Ns ∗ kn

t ∗ 3600
 

 

Qb – množství vody [l/s] 

Pp – počet pracovníků 

Ns – norma spotřeby vody na osobu za den [l] 

Kn – koeficient rovnoměrnosti odběru (pro hygienické účely kn = 2,7) 

t – čas, pro který je voda odebírána [h] 

 

�� =
44 ∗ 85 ∗ 2,7

8 ∗ 3600
= 0,35	l/s 

 
 
1.1.3 Návrh světlosti potrubí 
 

Návrh světlosti vodovodního potrubí vychází z celkové spotřeby vody na 

staveništi v okamžiku maximálního teoretického odběru vody. 

 

Q = Qa + Qb = 2,15 + 0,35 = 2,5 l/s 
 
Tab. č. 11 – Dimenze potrubí 
DIMENZE POTRUBÍ 

 
 
 

Staveništní přípojka vody bude vyhovovat vodovodní potrubí HDPE DN 50.  

 

 Před zahájením zemních prací bude nově vybudovaná přípojka ukončená 

vodoměrnou šachtou na hranici staveniště. Síť potrubí bude na staveništi provedena 

jako větvová. Bude rozvedena hlavním potrubím s odbočkami k jednotlivým místům 

odběrům. Na staveništi bude potrubí vedeno v chráničce. 
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1.2 Rozvody NN na staveništi 
 
1.2.1 Výpočet zdánlivého příkonu 
 

Pro návrh staveništní přípojky NN provedu výpočet zdánlivého příkonu. 
 
 

 
 
Tab. č. 12 – Výpočet instalovaného výkonu elektromotorů na staveništi 

P1 - instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

Stroj výkon jednoho storje [kW] Výkon celkem [kW] 

svařovací poloautomat KIT 309 Processor 
11,2 11,2 

míchací centrum 50 50 

ponorné čeradlo 10 10 

bourací kladivo MAKITA 1,5 1,5 

Studenovodní vysokotlaká myčka 5 5 

Jádrová vrtačka REMS 3,5 3,5 

boiler 220l 2 4 

vytápění stavebních buněk 2 14 

celkem 

 

99,2 

 
 
Tab. č. 13 – Výpočet instalovaného výkonu osvětlení vnitřních prostorů 

P2 - instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

typ osvětlení výkon jednoho storje [kW] Výkon celkem [kW] 

svítidlo 0,6 4,8 

zářivkové světlo 0,36 6,12 

celkem   10,92 

 
 
Tab. č. 14 – Výpočet instalovaného výkonu vnějšího osvětlení 

P3 - instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

typ osvětlení výkon jednoho storje [kW] Výkon celkem [kW] 

halogenový reflektor 1 3 

celkem 

 

3 
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Vypočítaný zdánlivý příkon je pouze orientační hodnota, která je stanovena pro 

maximální teoretický odběr elektrické energie. Kabelové rozvody NN povedou 

z hlavního staveništního rozvaděče, ze kterého povedou k podružným rozvaděčům NN. 

 

2.  ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

2.1 Odvodnění staveniště 

 
Odvodnění staveniště bude zajištěno do nově budované přípojky dešťové 

kanalizace přes retenční nádrž s předsazeným odlučovačem ropných látek. 

 

2.2 Odvodnění stavební jámy 
 

Podzemní voda se přivádí do několika sběrných studní a odtud se odčerpává 

mimo stavební jámu do nově budované přípojky dešťové kanalizace přes odkalovací 

jímku. Pro odvod povrchové vody ze stavební jámy je navržen systém drenů, směřující 

do studní. Čerpadla a množství sběrných studní budou navržena dle vydatnosti 

podzemní vody. Hladinu podzemní vody musíme stáhnout alespoň 0,5 m pod dno 

stavební jámy. Během snižování HPV nesmí dojít k přerušení čerpání. Mezi dnem 

studny a spodkem sacího koše by mělo být cca 0,5 m. Povrch sacího koše musí být 

0,5 m pod hladinou vody.  

Řešení čerpání podzemní vody je pouze odhad, jelikož vydatnost podzemní vody 

a ostatní okolnosti nebyly součástí poskytnuté dokumentace. 
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3.  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

3.1 Dopravní řešení 
 

Nově stavený objekt AZ Tower je dopravně napojen na ulici Pražákovu v místě 

příjezdu k podzemním garážím u M Paláce. Je uvažováno s cca 113 parkovacími místy 

určenými pro provoz budovy. Parkovací místa jsou umístěna ve dvou podzemních 

podlažích. 

Na městskou komunikační síť je objekt dopravně napojen zprostředkovaně přes 

ulici Pražákovu na ulici Heršpickou. Odtud je napojení na malý a velký městský okruh a 

dále pak na dálnici D1 a silnici R52. Na ulici Heršpickou je objekt napojen světelnou 

křižovatkou u M paláce, dále světelnou křižovatkou mezi Hornbachem a Office centrem 

Spielberk. Je nutné uvažovat se zvýšením kapacit na křižovatkách vlivem výstavby 

Az Toweru. 

 

3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
 

V lokalitě plánované pro výstavbu jsou vybudovány stávající inženýrské sítě, 

které umožní napojit nový objekt. Součástí výstavby budou přeložky vodovodu, plynu, 

splaškové a dešťové kanalizace. Podrobnější popis přípojek k objektu je v části 1. 

Technická zpráva této bakalářské práce. 

 Pro zařízení staveniště bude vodovod napojen na zřízený napojovací bod, který 

vznikl po zrušení přípojky vody do prodejny Eurokoberce. DN přípojky je 50. Odběr 

vody bude umožněn po uzavření smluvního vztahu a osazení vodoměru. Znečištěná 

voda z myčky bude odtékat do přípojky dešťové kanalizace přes odlučovač ropných 

látek. 

Elektrická energie bude napojena přes trafo stanici za prodejnou JIP. Za hranicí 

staveniště bude umístěna hlavní transformační stanice a za ní bude osazen elektroměr 

pro odečet elektrické energie. Z tohoto hlavního místa budou napojeny staveništní 

buňky a staveništní rozvaděč pro stroje a nářadí. 

Sanitární kontejnery budou napojeny do nově vybudované šachty splaškové 

kanalizace.  
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Při postupu stavby budou v souvislosti s rušením stávajících přípojek v předstihu 

budovány přípojky nové, na které bude zařízení staveniště připojeno. Veškeré 

inženýrské sítě je nutné chránit před poškozením například tím, že je vložíme do 

chrániček. To stejné platí i pro staveništní rozvody. 

 

4.  VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY 
 

Zájmová plocha je umístěna v místech, které navazují na stávající zónu 

obchodních a administrativních budov. Tato plocha je podle územního plánu vedená 

jako plocha smíšená centrálního charakteru.  

V okolí se nenacházejí stavby, které by se vyznačovaly historickým nebo jiným 

zvláštním významem. V okolí plánované výstavby se nenachází žádný obytný objekt. 

 

5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ 
 

5 .1 Hluk z výstavby 
 

V důsledku činnosti stavebních mechanismů a v důsledku provozu vozidel pro 

dopravní obsluhu stavby budou vznikat hlukové emise. Tyto emise hluku budou 

dočasné a jejich negativní působení lze ovlivnit organizací výstavby (návrh 

protihlukového oplocení, nepracovat s hlučnými mechanismy v nočních hodinách). 

 

5 .2  Demolice 
 

Na dotčeném území se nacházel starý rozestavěný skelet, jako původní záměr 

investora. Jeho demolice nebyla v rámci bakalářské práce řešena. 

 

5 .3  Kácení dřevin 
 

Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny, tudíž nebude potřeba kácet, nebo 

dřeviny jinak chránit. 
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6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ  
 

6 .1  Trvalé 
 

Staveniště zabírá plochu 7426 m2. Staveniště zabírá plochy bývalé prodejny 

Eurokoberců. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako zastavěná plocha a 

nádvoří (rozestavěná občanská vybavenost) a ostatní plocha – manipulační plocha. 

Tento zábor bude po celou dobu výstavby AZ Toweru. 

 

6 .2  Dočasné 
 

Dočasný zábor bude kvůli provádění přeložek a přípojek inženýrských sítí. 

V dopravním značení bude umístěna cedule s varováním na provádění výkopových 

prací. Další dočasný zábor bude proveden v rámci výkopových prací a to tak, aby 

nákladní automobily vyjíždějící ze stavební jámy mohly projet myčkou na podvozky a 

neznečišťovaly tak městské komunikace. Značení zábor je zakreslené v příloze B5.1. 

 

7. DRUHY ODPADŮ, JEJICH LIKVIDACE 
 
 7 .1  Odpady 
 

Vznik odpadů bude vznikat dvěma hlavními způsoby a to výstavbou a likvidací 

staveniště a samotnou realizací stavby. 

 
7.1.1 Odpady při zřizování zařízení staveniště 
 

Jedná se hlavně o pozůstatky bývalého skeletu, navážky atd. 
 
Tab. č. 15 – Odpady při zřizování zařízení staveniště 
číslo kód Název dle Katalogu odpadů Kat. 

1 17 01 01 Beton O 
2 17 04 05 Železo a ocel O 
3 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
4 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
5 17 05 05 Zemina a kamení O 
6 17 05 08 Štěrk ze železničního vršku neuvedený pod 17 05 07 O 
7 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 O 
8 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
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Pozn.:  

Odpad číslo 17 05 03 – na ploše určené k výstavbě se nepředpokládá výskyt 

nebezpečných látek, ale je nutné této možnosti věnovat zvýšenou pozornost z důvodu 

dřívější výstavby skeletu. 

 

7.1.2 Odpady vzniklé při výstavbě 
 
Tab. č. 16 – Odpady vzniklé při výstavbě 
Kategorie kód Název dle katalogu 

odpadů 
Charakteristika 

vzniku 
Způsob 

likvidace 
N 13 05 

02 
Kaly z odlučovačů oleje Čištění lapolů na 

parkovišti 
Odvoz a 
likvidace 

specializovanou 
firmou 

N 13 05 
03 

Kaly z lapáků nečistot Čištění 
kanalizace 

Odvoz a 
likvidace 

specializovanou 
firmou 

O 15 01 
01 

Papírové a lepenkové 
obaly 

Od použitých 
materiálů pro 

výstavbu 

Recyklace 

O 15 01 
02 

Plastové obaly Od použitých 
materiálů pro 

výstavbu 

Recyklace 

ON 15 01 Obaly (podskupina) Dále blíže 
neurčené obaly 
z materiálů pro 

výstavbu 

Recyklace 

N 15 02 
02 

Absorpční činidla, 
filtrační látky znečištěné 
nebezpečnými látkami 

Materiál použitý 
na čištění 

součástí, popř. 
záchyt úniků 
ropných látek 

Odvoz a 
likvidace 

specializovanou 
firmou 

O 17 01 
01 

Beton Stavební materiál Recyklace 

O 17 02 
01 

Dřevo Stavební materiál Recyklace 

O 17 02 
03 

Plasty Stavební materiál Recyklace 

O 17 04 Kovy (podskupina) Odpady 
konstrukčních 

materiálů 
použitých při 

výstavbě 

Recyklace 

O 17 04 Kabely neuvedené pod Odpady kabelů Skládka 
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11 17 04 10 použitých při 
výstavbě 

O 17 05 
04 

Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 

05 03 

Výkopové práce Skládka 

O 17 05 
08 

Štěrk ze železničního 
svršku neuvedený pod 
číslem 17 05 07 

Výkopové práce Skládka 

O 17 06 
04 

Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 

06 01 a 17 06 03 

Zbytky 
konstrukčních 

materiálů 
použitých při 

výstavbě 

Skládka 

N 17 09 
03 

Jiné stavební a demoliční 
odpady (včetně 

směsných stavebních a 
demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné 

látky 

Podíly odpadů 
z výstavby 
znečištěné 
použitými 

nebezpečnými 
látkami 

Chemické 
zneškodnění, 

odvoz na 
skládku 

N 20 01 
21 

Zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť 

Z osvětlení. Bude 
minimalizováno 
formou zpětného 
odběru výrobku 

Zpětný odběr 
výrobku 

O 20 03 
01 

Směsný komunální 
odpad 

Odpad od 
pracovníků na 

stavbě 

Odvoz na 
skládku odpadů 

O 20 03 
03 

Uliční smetky Úklid 
venkovních ploch 

Odvoz na 
skládku odpadů 

 
 

Veškerý odpad bude shromažďován odděleně podle druhu. Při výběru 

odběratelů odpadů budou upřednostňováni ti, kteří mohou zaručit další nakládání 

s odpadem v souladu s platným Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského 

kraje. 

 

8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 
 

8 .1  Požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Na staveništi se nepředpokládají žádné skládky vytěžené zeminy. Veškerá 

zemina bude odvážena na skládku v Brně – Černovicích, stanovenou projektovou 

dokumentací. Celkové množství odvážené zeminy je uvedeno v části 1. Technická 

zpráva, v této bakalářské práci. 
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Na pracoviště bude dovážen stavební recykláž pro zpevňování pracovní plochy 

pro strojní mechanizmy. Dále bude dovezen makadam pro vytvarování sjezdu do 

stavební jámy. 

 

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 

Plánované lokality se nedotýká žádný prvek územního systému ekologické 

stability krajiny (ÚSES). Tok řeky Svratky ve vzdálenosti cca 800 m sleduje regionální 

biokoridor č. 1485 Myslivna – Soutok. Dalšími nejbližšími prvky USES jsou lokální 

biocentrum 72 Štýřice nábřeží a 70 Bakalovo nábřeží. Jsou od staveniště dostatečně 

vzdálené. V blízkosti plánované stavby se nenacházejí žádná chráněná území. Lokalita 

neleží na území přírodního parku, ani v jeho blízkosti. 

Veškeré stavební práce budou probíhat s platnou legislativou, zejména pak: 

 

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

-  Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

-  Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

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

-  Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 

prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) 

 

 

10.  ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 
Podrobné řešení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je 

řešeno v části 9. Bezpečnost a ochrana zdraví, této bakalářské práce. 
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11.  ÚPRAVY PRO BEZPARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

 
Výstavbou AZ Toweru nejsou dotčeny takovéto objekty. 
 

 
 

12.  ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

Dopravní vztahy jsou řešeny podrobněji v části 2. Dopravní vztahy, v této 

bakalářské práci. 

 

 
 

13.  POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
 

Plánovaný začátek stavby 2. 3. 2015 

Plánovaný konec stavby 18. 9. 2015 
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  Harmonogram prací byl zpracován v počítačovém programu CONTEC a je 

v přílohové části této bakalářské práce s označením B6.1 
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1.  ÚVOD 
 

V této kapitole se budu zabývat návrhem strojních mechanismů pro zadanou 

etapu zakládání. Většinu strojů jsem se snažila navrhnout podle reálných vozových 

parků brněnských firem v blízkosti AZ Toweru, tak aby jejich doprava na staveniště 

byla co nejkratší. Pro větší přehlednost jsem stroje rozdělila do několika skupin, podle 

druhu vykonávaných prací. 

 

2.  STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 

2.1 Pásové rypadlo Kobelco 235SR  
 

Toto rýpadlo bylo vybráno kvůli většímu výkonu a velkému objemu lopaty. Bude 

využito pro hloubení stavební jámy a výkop rýhy pro vodící zídky podzemní stěny. Po 

vyhloubení stavební jámy na úroveň pilotovací pláně bude rýpadlo odvezeno zpět. 

Rýpadlo jsem našla ve vozovém parku firmy Terrabau s.r.o.  

 

 
 

Obr. č. 15 - Pásové rypadlo Kobelco 235SR 
 

Technické parametry: 

 Celkový výkon motoru:  110 kW 

 Provozní hmotnost:   23 t 

 Objem lopaty:    0,8 m3 

 Kapacita lopaty:   1,3 m3 

 Nakládací výška:   8,4 m 

 Hloubkový dosah:   6,7 m 
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Obr. č. 16 – Schéma pásového rypadla Kobelco 
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2.2 Hydraulické rypadlo Caterpillar 320B 
 

Toto rýpadlo jsem také vybrala pro větší objem lopaty na použití při hloubení 

stavební jámy. Rýpadlo jsem našla v nabídce firmy Thermoservis s.r.o. Z firmy 

Thermoservis bude na stavbu dovážena i stavební recykláž. Rýpadlo bude na staveništi 

využito při pilotáži pro nakládání zeminy na nákladní automobil a po pilotáži bude 

využito pro vyhloubení dna stavební jámy na úroveň základové desky. 

 

 
Obr. č. 17 - Hydraulické rypadlo caterpillar 320B 

 
 
Technické parametry: 

 Celkový výkon motoru:  114 kW 

 Provozní hmotnost:   24 t 

 Trhací síla násady:   113 kN 

 Objem lopaty:    1,19 m3 

 Zdvihový objem:   6,6 m3 

 Vodorovná dosah:   9,24 m 

 Hloubkový bagrování:  6,11 m 
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Obr. č. 18 – Rozměry pásového rýpadla caterpillar 320B 

 
 
 

 
Obr. č. 19 – Dosah pásového rýpadla caterpillar 320B 



106 
 

 
Obr. č. 20 – Popisky k obrázku č. 19 

 
 

2.3 Rýpadlo-nakladač JCB 3CX Sitemaster 
 

Protože se jedná o velmi rozsáhlou stavbu s rozsáhlými zemními prácemi, najde 

zde své uplatnění i tento rýpadlo-nakladač. Například může být nápomocný při hloubení 

podzemní stěny, na přemísťování zeminy z lanového rýpadla. Tento rýpadlo nakladač 

jsem také našla ve vozovém parku firmy Thermoservis s.r.o. 

 
Obr. č. 21 – Rypadlo-nakladač JCB 3CX Sitemaster 

 
Technické parametry nakladače: 

 Celkový výkon motoru:  63 kW 

 Nakládací výška:   3,20 m 

 Výsypná výška:   2,72 m 

 Objem lopaty:    0,83 m3 

 Objem lopaty – navršená:  1,0 m3 
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Technické parametry rýpadla: 

 Celkový výkon motoru:  63 kW 

 Hloubkový dosah:   5,46 m 

 Šířka lopaty:    0,8 m3 

 Objem lopaty:    0,17 m3  

 

 

 

 
Obr. č. 22 – Rozměry nakladače JCB 3CX Sitemaster 
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Obr. č. 23 - Rozměry rýpadla JCB 3CX Sitemaster 
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2.4 Kolový nakladač Komatsu WA 320-5 
 

Kolový nakladač byl vybrán pro rozsáhlost stavby. Určitě najde využití jako 

pomocník během pilotáže, ale uplatní se i u ostatních zemních prací. Tento nakladač 

vlastní firma Stump – Geospol s.r.o., která jak jsem se dočetla, byla realizátorem 

zakládání objektu. 

 

 
Obr. č. 24 – Kolový nakladač Komatsu WA 320-5 

 
Technické parametry: 

 Jmenovitý výkon:   124 kW 

 Provozní hmotnost:   14,5 t 

 Objem lopaty:    2,7 m3 

 Šířka lopaty:    2,74 m 

 

 
Obr. č. 25 – Rozměry nakladače (a-1,030; b-2,805; c-3,91; d-5,26; e-0,105; f-3,61; 

A-7,54; B-3,03; C-2,75; D-2,525; E-2,05; F-0,44; H-3,2) 
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2.5 Nakladač Locust L 752 
 

Tento malý nakladač byl vybrán pro jeho všestranné použití jako například 

manipulace s materiálem, srovnávání terénu, zametání, rozmělňování atd.  

 

 
Obr. č. 26 – Smykem řízený nakladač Locust L 752 

 
 
Technické parametry: 

 Jmenovitý výkon:   44 kW 

 Pracovní tlak ovládání:  2,5 MPa 

 Výška nakladače:   2 040 mm 

 Délka nakladače s lopatou:  3 340 mm 

 Šířka nakladače s lopatou:  1 780 mm 
 Jmenovitá nosnost:   750 kg 

 Provozní hmotnost:   2,94 t 

 Navršený objem lopaty:  0,4 m3 

 

 
Obr. č. 27 – Rozměry nakladače Locust 
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2.6 Hutnící válec JCB VM 146 D 
 

Hutnící válec pro hutnění stavební recykláže. Stavební recykláž se bude hutnit 

ve dvou fázích. První před prováděním podzemní stěny a druhá bude po výkopu na 

pilotovací úroveň. 

 

 

 
Obr. č. 28 – Hutnící válec JCB VM 146 D 

 
 

Technické parametry: 

 Celkový výkon motoru:  126 kW 

 Provozní hmotnost:   14,5 t 

 Pracovní šířka:   2 100 mm 

 Amplituda:    1,8/0,8 mm  

 Odstředivá síla:   297/192 kN 

Frekvence / krytí:   29/35 Hz/IP2 
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2.7 Drapákové rýpadlo Liebherr HS 875 HD 
 

Toto lanové rýpadlo bude hloubit podzemní stěnu. Lanové rýpadlo vlastní 

společnost Stump – Geospol s.r.o. 

 

 
 

Obr. č. 29 – Drapákové rýpadlo 
Liebherr HS 875 HD 

 
 

 

 

 

Technické parametry: 

 

Maximální nosnost: 100 t / 4 m 

Výkon motoru: 450-670 kW 

Provozní hmotnost: 93 t  

Tloušťka drapáku: 600 mm 

Záběr drapáku: 2 800 mm 

Objem záběru: 2,2 m3 

Přepravní šířka: 3 400 mm 

Přepravní délka: 11 800 mm 

Přepravní výška: 3 530 mm
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Obr. č. 30 – Graf rýpadla Liebherr HS 875 HD 
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3.  STROJE PRO VRTNÉ PRÁCE 
 

3.1 Souprava Klemm Bohrtechnik KR 807 – 7 
 

Tato vrtná souprava slouží pro vrtání zemních kotev, kterými je zajištěna 

podzemní stěna. Tato vrtná souprava umí provádět i injektáže. 

 

 
Obr. č. 31 – Vrtná souprava Klemm Bohrtechnik KR 807 – 7 

 
 

Technické parametry: 

 Výkon motoru:   147 kW 

 Provozní hmotnost:   23,5-26,0 t  

 Tlak v systému:   320 bar 

 Vrtná síla:    100 kN 

 Max. rychlost:    2 km/h 

 Šířka:     2,8 m 

 Délka:     7,0 m 
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3.2 Kompresor ATLAS COPCO XRHS 366 
 

Kompresor k vrtné soupravě Klemm, pro provádění injektáží. 
 

 

 
Obr. č. 32 - Kompresor ATLAS COPCO XRHS 366 

 
 
Technické parametry: 

 Výkon:    224 kW 

 Průtok vzduchu:   370 l/s  

 Pracovní tlak:    20 bar 

 Vrtná síla:    100 kN 

 Výška:     2,5 m 

 Šířka:     2,15 m 

 Délka:     4,9 m 
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3.3 Vrtná souprava Delmag RH 34 
 

Vrtná souprava pro provádění pilot.  

 

Technické parametry: 

 

Celková výška nad zemí: 17,5 m 

Sklon vpřed / vzad:  3,8 / 14 ° 

Sklon vpravo / vlevo:  9,5 / 9,5 ° 

Naviják – rychlost:  71 m/min 

Pomocný naviják – rychlost: 30 m/min 

Hmotnost soupravy:  30 t 

 

Dopravní rozměr – délka: 24,47 m 

Dopravní rozměr – výška: 3,7 m 

Dopravní rozměr – šířka: 3,5 m 

 

Rotační hlava 

Rotační hlava:  BT340/495 

Točivý moment: 0-335 kNm 

Celková hmotnost: 7,95t 

 
Kelly ty če 
K 495/3-27 
K 495/3-33 
K 495/3-40 
K 495/4-44 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 33 – Vrtná souprava Delmag RH 34 
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3.4 Jádrová vrtačka REMS Picus Set Titan
 

Diamantová vrtačka pro ruční 

jádrové vrtání při pracích na kotvení 

podzemní stěny. 

 

 

Technické parametry: 

 

Příkon:   3 420 W 

Napětí:    230 V 

Hmotnost motoru:  5,1 kg 

Hmotnost stojanu:  19,5 kg 

 

 

 
 
 

 
 
Obr. č. 34 – Jádrová vrtačka REMS Picus

4.  STROJE PRO MANIPULACI S BŘEMENY 
 

4.1 Autojeřáb ČKD AD 28 Tatra 815 
 

Autojeřáb byl vybrán z důvodu možnosti přemísťování po stavbě. Bude užitečný 

například pro manipulaci s armokoši při pilotáži, při manipulaci se zápory a dalšími 

břemeny. Autojeřáb jsem našla ve vozovém parku firmy Thermoservis s.r.o. 

 

 
Obr. č. 35 – Autojeřáb ČKD AD 28 TATRA 815 
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Technické parametry: 

 Maximální nosnost:   28,0 t 

 Nosnost kladnice:   28,0 t 

 Výložník:    9,5 - 26 m  

 Výložník – dosah háku:  27 m (7t)  

 Výložník – max. vyložení:  24 m (0,5t) 

Průjezdní šířka:   248 cm 

Přejezdová hmotnost:   28,1 t 

 
 
 

 
Obr. č. 36 – Rozměry autojeřábu ČKD AD 28 TATRA 815 
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Obr. č. 37 – Graf autojeřábu ČKD AD 28 TATRA 815 
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4.2 Pásový jeřáb Liebherr HS 845 HD Litronic  
 

Tento pásový lanový jeřáb byl vybrán pro manipulaci s armokoši a pažnicemi do 

podzemní stěny, které budou dlouhé několik desítek metrů.  

 

 
Obr. č. 38 - Pásový jeřáb Liebherr HS 845 HD Litronic 

 
 
 

Technické parametry: 

 Maximální nosnost:   70 t / 3,4m 

Výkon motoru:   350 kW 

Přepravní šířka:   3 400 mm 

Přepravní délka:   11 800 mm 

Přepravní výška:   3 530 mm 
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Obr. č. 39 – Graf a popiska pásového jeřábu Liebherr HS 845 HD Litronic 
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5.  STROJE PRO PRÁCI S BETONEM 
 

5.1 Autodomíchávač SCHWING Stetter basic Line 10 m3 
 

Autodomíchávač bude na stavbě sloužit pro betonáž pilot a podzemní stěny. 

V obou případech bude betonáž probíhat rovnou z autodomíchávače pomocí 

usměrňovací sypákové roury. Tento domíchávač byl zvolen, jelikož jej vlastní 

betonárka Stappa mix spol. s.r.o., ze které bude na staveniště dovážen beton. Tento druh 

domíchávače je největší z těch, které má betonárka k dispozici. Celkem má k dispozici 

4 ks tohoto domíchávače s objemem bunu 10m3. Předpokládá se použití minimálně 

dvou těchto domíchávačů, které budou pendlovat podle potřeby, aby byla zaručena 

plynulá betonáž. 

 

 
Obr. č. 40 - Autodomíchávač SCHWING Stetter basic Line 10 m3 

 
 
Technické parametry: 

 Jmenovitý objem:   10 m3 

 Stupeň plnění:    58,7 % 

 Sklon bubnu:    11,2 ° 
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Obr. č. 41 – Technické parametry autodomíchávače SCHWING Stetter 

 
 

5.2 Autočerpadlo SCHWING 42 SX 
 

Toto autočerpadlo bude na staveništi sloužit pro betonování základové desky. 

Bylo vybráno, protože jej vlastní betonárka Stappa mix spol. s.r.o. Toto autočerpadlo je 

největší, které má betonárka k dispozici. 

 

 

 
Obr. č. 42 - Autočerpadlo SCHWING 42 SX 
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Technické parametry: 

 Typ čerpací jednotky:   P 2525 

 Dopravované množství:  163 m3/h 

 Pohon:     636 l/min 

 Dopravní válec:   120 / 85 mm 

 Počet zdvihů:    22 min-1 

Tlak betonu max:   85 bar 

Vertikální dosah:   41,8 m 

 

 
Obr. č. 43 – Graf a parametry autočerpadla SCHWING 42 SX 
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5.3 Ponorný vibrátor Weber IVUR 58 
 

Hutnění podzemní stěny. 

 

Technické parametry: 

 Provozní hmotnost: 17 kg 

 Průměr vibrátoru: 58 mm  

 Délka vibrátoru: 420 mm 

 Frekvence:  200 Hz 

 Příkon:  1,05 kW 

  
 

 
 
Obr. č. 44 – Ponorný vibrátor Weber IVUR 

 
5.4 Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
 

Vibrační lišta pro zhutnění základové desky. 

 

 
Obr. č. 45 – Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 

 
Technické parametry: 

 Hmotnost:   15,5 kg 

 Výrobce motoru:  Honda 

 Motor:    Vzduchem chlazený, benzínový motor 

 Výkon motoru:  1,2 kW 

 Objem nádrže:  0,65 l 

 Spotřeba paliva:  0,6 l/h 

 Délka:    1 117 mm 

 Šířka:    889 mm 
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5.5 Pojízdná hladička na beton Wacker Neuson CRT 48 
 

Hladička pro uhlazení základové desky. Byla vybrána pojízdná hladička kvůli 

rozsáhlé ploše základové desky. 

 

 

 
Obr. č. 46 – Pojízdná hladička na beton Wacker Neuson 

 
 
 
Technické parametry: 

 Provozní hmotnost:   603 kg 

 Hladící průměr:   1 220 mm 

 Motor:     Kapalinou chlazený, naftový motor 

 Výrobce motoru:   Kohler 

 Otáčky:    3 800 min 

 Spotřeba paliva:   10 l/h 

 Zdvihový objem:   1 370 cm3 
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6.  OSTATNÍ STROJE A NÁŘADÍ 
 

6.1 Frézovací hlava na stroji Takeuchi TB1140 
 

Tento stroj je na pracovišti z důvodů frézování líce podzemní stěny po odkopu. 

Stroj je v nabídce firmy Terrabau s.r.o. 

 
Technické parametry: 

 

Provozní hmotnost: 15,5 t 

Výkon:  77 kW 

Váha:   8 t 

Dosah:   8,7 m 

 

 
    Obr. č. 47 – Frézovací hlava

 
 

6.2 Bourací kladivo Makita HM1307C 
 

Pro odbourávání hlav pilot a podzemní stěny. 
 

 
Obr. č. 48 – Bourací kladivo Makita HM1307C 

 
Technické parametry: 

 Hmotnost:    1 533 kg 

 Příkon:    1 510 W 

 Počet příklepů:   730 – 1450 min-
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6.3 Svářečka KIT 309 Processor 

 
Pro sváření výztuže na pracovišti. Výztuž do podzemní stěny se bude vozit po 

částech a bude svařována do armokošů na stavbě.  

 

Technické údaje: 

 

Napájení: 3 x 400 V 50/60 Hz 

Hmotnost: 88 kg 

Rozměry: 800 x 490 x 740 mm 

Síťový proud napětí: 9,5 / 6,6 

 

Obr. č. 49 – Svářečka KIT 309 Processor

 
 
 

6.4 Ponorné kalové čerpadlo 
 

Kalové čerpadlo. Slouží k odčerpávání podzemní vody ve stavební jámě, 

znečištěné obsahem bahna, jílu, písku a drobné kamenné drtě. Jedná se pouze o odhad, 

čerpadlo bude upřesněno dle vydatnosti podzemní vody. 

 

                                                     
       Obr. č. 50 – Kalové čerpadlo              Obr. č. 51 – Rozměry kalového čerpadla 
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Obr. č. 52 – rozměry kalového čerpadla k obr. č. 51 

 
Technické parametry: 
   Tab. č. 17 – Technické parametry kalového čerpadla 

 
 
 

6.5 Studenovodní vysokotlaká myčka HD 7/18 4 M plus 
 

Bude na pracovišti k dispozici pro úklid. 
 

 
Obr. č. 53 – Vysokotlaká myčka HD 7/18 4 M plus 
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Technické parametry: 

 Rozměry:    467 x 407 x 1 010 mm 

 Průtok:    240 – 700 l/h  

 Hmotnost:    49 kg 

 tlak:     3 – 18 MPa 

 Max. přívodní teplota vody:  60°C 

Napájecí napětí:   400 V/ 50 Hz 

 Příkon:    5 kW 
 
 
 

6.6 Totální stanice TOPCON ES 
 

Totální stanice bude na staveništi sloužit pro vytyčování a zaměřování bodů pro 

stavbu či pro vytyčování inženýrských sítí. 

 

Technické parametry: 

 

Minimální čtení: 1“/5“ 

Přesnost:  5“(1.5mgon) 

Rozsah měření: 0,3 – 500 m 

Přesnost měření: ± 3 mm 

Rozměry: 348 x 191 x 181 mm 

 
 

 
Obr. č.54- Totální stanice TOPCON
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6.7 Elektrický vysokozdvižný vozík CDD1020EP  
 

Vozík pro manipulaci s materiálem v krytém skladu, který je navržen z bývalé 

prodejny Eurokoberce.  

 
Obr. č. 55 – Vysokozdvižný vozík CDD1020EP 

 
 

 

Technické parametry: 

 Nosnost:  1,0 t 

 Délka vidlic:  1 150 mm 

 Maximální výška: 1 970 mm 

 Konstrukční výška: 2 300 mm 

 Vlastní hmotnost: 450 kg 

 Celková délka: 1 615 mm 

 Šířka vidlice:  170 mm 

 Baterie:  2x 12/80 V/Ah 
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7.  NÁKLADNÍ DOPRAVA 
 

7.1 Tatra T158 – 8P5R44 
 

Nákladní automobil Tatra bude sloužit pro odvoz zeminy ze staveniště na 

skládku v Brně - Černovicích. Byl vybrán kvůli velkému objemu korby. 

 

 
Obr. č. 56 – Nákladní automobil TATRA T158 

 
 Technické parametry: 

 Motor:    340 kW 

 Maximální příp. hmotnost: 44 t 

 Rozvor:   2 150 + 2 300 1 320 mm 

 Užitečné zatížení:  28 250 kg 

 Max. rychlost:   85 km/hod 

 

 
Obr. č. 57 – Rozměry nákladního automobilu TATRA T158 
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7.2 Nákladní automobil MAN TGS 
 

Nákladní automobil byl na stavbu navržen pro dovoz a odvoz vrtných souprav, 

hutnícího válce, nakladače, rýpadel, rýpadlo – nakladače. Dále pak jako tahač návěsu 

s výztuží. Celková hmotnost soupravy může být i s podvalníkem 48 000kg. Nákladním 

automobilem MAN disponuje firma Thermoservis s.r.o. i armovna. 

 
 

 
Obr. č. 58 – Tahač MAN TGS 

 

Technické parametry: 

 

 Druh paliva:   nafta 

 Výkon:   324 kW 

 Pohon:    8 x 8 

 Užitečná hmotnost:  15 725 kg 
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Obr. č. 59 – Rozměry tahače MAN TGS 

 
 
 

7.3 Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L - 39/80 Bau 
 

Podvalník je navržen pro dopravu vrtných souprav. Nejtěžší je vrtná souprava 

Delmag, která váží 30 000 kg. Nosnost podvalníku je 39 420 kg. 

 
 

 
Obr. č. 60 – Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L – 39/80 Bau 

 
Technické parametry: 

 

 Nosnost:    39 420 kg 

 Ložná plocha za labutím krkem: 9 300 x 2 550 mm 

 Provozní hmotnost:   10 580 kg 
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Obr. č. 61 – Rozměry návěsového podvalníku GOLDHOFER STN-L – 39/80 Bau 

 

 
7.4 Návěsový podvalník GOLDHOFER CHTP24V 
 

Tento podvalník je navržen pro rypadla, nakladač, rýpadlo-nakladač a hutnící 

válec. Nejtěžší je nakladač Komatsu a hutnící válec. Jejich hmotnost je stejná 

14 500 kg. Nosnost tohoto podvalníku je 18 500 kg.  

 
Technické parametry: 

 

 Provozní hmotnost:   5 500kg 

 Nosnost:    18 500 kg 

 Ložná plocha:    7 600 x 2 550 mm 

 Ložná výška v zatíženém stavu: 800 mm 

 
 

7.5 Návěs Krone 13,6 m 
 

Tento návěs Krone s bočnicemi bude sloužit pro přepravu výztuže a armokošů. 

Armokoše delší než 14,5 m se budou vozit rozdělené na části. Při délce do 14,5 m se 

trčící část označí červeným praporkem. 

 

 
Obr. č. 62 – Návěs Krone 
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Technické parametry: 

 

 Délka:   13 600mm 

 Šířka:   2 450 mm 

 Nosnost:  24 000 kg 

 
 

7.6 Nosič kontejnerů MAN TGA s hydraulickou rukou 
 

Nosič kontejnerů byl zvolen z nabídky firmy Thermoservis s.r.o. Je to nosič pro 

kontejnery o nosnosti 9 t. Tyto kontejnery jsou největší, které firma nabízí. 

 

 
Obr. č. 63 – Nosič kontejnerů MAN TGA 

 
 

Technické parametry: 

 Výkon motoru:   3 160 kW 

 Objem motoru:   15 518 ccm 
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dne:                     

podpis:

7
Kontrola 

armokoše

manipulace, nepoškozenost, 

geom. rozměry, distanční 

tělesa

ČSN EN 13670 – 1, 

ČSN EN 1536, PD
HSV, PSV, TDI každý armokoš

vizuální, měření 

svinovací metr
SD, protokol

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

8
Osazení 

armokoše

svislost, polohové a výškové 

osazení

ČSN EN 13670 – 1, 

ČSN EN 1536, PD
HSV, PSV každý armokoš

vizuální, měření 

nivelačním přístrojem, 

olovnicí

SD, protokol
jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

9
Kontrola 

betonové směsi

svislost, polohové a výškové 

osazení

ČSN 73 0205, ČSN EN 

1536, 
HSV, PSV Každá pilota

vizuální, měření 

nivelačním přístrojem, 

olovnicí

SD, protokol
jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

10

Kontrola 

provedení 

betonáže

klimatické podmínky, 

hydrogeologiclé podmínky, 

plynulost, odpažení, 

přebetonování hlavy

ČSN 73 0205, ČSN EN 

1536, 
HSV, PSV Každá pilota

vizuální, měření 

olovnicí
SD, protokol

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

11
Ošetřování 

mladého betonu

vlhčení, zateplení, opatření 

proti povětrnostním 

podmínkám

ČSN EN 13670, ČSN 

73 6180
PSV každá pilota vizuální, měření teplot SD

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

12
Odbourání hlavy 

piloty

beton v úrovní čisté hlavy 

piloty, nepoškozenost vlivem 

odbourání

ČSN EN 1536, HSV, PSV Každá pilota

vizuální, měření 

svinovací metr, 

nivelační přístroj

SD, protokol
jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

M
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KONTROLA MEZIOPERA ČNÍ



č. práce popis dokument
kontrolu 

provede
četnost kontr. způsob kontroly výsledek kontr. vyh. / nevyh. kontrolu provedl

kontrolu 

prověřil

kontrolu 

převzal

1
Skutečné 

provedení pilot

Porovnání skutečnosti s 

PD, Kontrola výsledků 

laboratorních zkoušek, 

certifikátů,...

ČSN EN 1536, HSV, TDI, G jednorázové vizuální, slovní SD, protokol

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

2 Umístění pilot

Půdorysná a výšková 

odchylka hlavy piloty, 

vyrovnaného zhlaví 

piloty a kotevních prvků

ČSN 73 0210-1, PD HSV, TDI každá pilota

měření, pásmo; 

měření, theodolit; 

měření, svinovací 

metr; vizuální 

kontrola

SD, protokol

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

3
Zkoušky kvality 

pilot

Statické a dynamické 

zatěžovací zkoušky
ČSN EN 1536 , HSV, S jednorázové měření SD, protokol

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

jméno:                

dne:                     

podpis:

V
ÝS

TU
P

N
Í

KONTROLA VÝSTUPNÍ
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1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN VRTANÉ PILOTY 
 

1.1 Vysvětlivky zkratek k tabulkové části 
 
HSV   Stavbyvedoucí 

PSV   Vedoucí pracovní čety - vrtmistr 

S   Statik 

G   Geodet 

Ge   Geolog 

SD   Stavební deník 

PD    Projektová dokumentace 

 
2. KONTROLA VSTUPNÍ 
 

2.1 Kontrola projektové dokumentace 
 

- Správnost a platnost projektové dokumentace, její úplnost a rozsah. Musí 

splňovat požadavky dle ČSN EN 1536 a vyhlášku č. 62/2013 Sb. 

- Musí být odsouhlasená investorem a autorizovaným projektantem  

- Musí v ní být zapracované připomínky 

- O provedení kontroly se píše zápis do stavebního deníku 

 

2.2 Kontrola dokončených konstrukcí 
 
2.2.1 Kontrola podzemní stěny 
 

- Kontrolujeme kvalitu provedení podzemní stěny. Je nutné překontrolovat 

kotevní výztuž vyčnívající ze stěny. Kontrolujeme její stav, zda není poškozená 

po bouracích pracích. Výztuž nesmí být ohnutí. Musí splňovat kotevní délky dle 

projektové dokumentace. Přípustné odchylky pro kotevní délky jsou +100 mm a 

-50 mm. 

- Dále se v konstrukci nesmí nacházet kaverny, které by mohly ohrozit funkci 

stěny. V případě jejich výskytu se vyplní stříkaným betonem. 

- Svislost lamel v horní úrovni nesmí překročit odchylku 25 mm směrem od 

hlavního výkopu (obnažená část stěny) a 50 mm na rubu lamely. 
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- Provádí se kontrola lamely ultrazvukem pro případné zjištění výskytu trhlin 

nebo dutin. Kontrolu provádí patřičný specialista. 

 

2.2.2 Kontrola kotev 
 

- Kotvy musí být napnuty na sílu podle projektové dokumentace. Síla se během 

napínání kontroluje na siloměru napínacího zařízení. 

- Všechny kotvy musí být podrobeny zatěžovacím zkouškám (typová, ověřovací, 

kontrolní) dle ČSN EN 1537. Zkoušky provádí patřičný specialista. 

 
 

2.3 Převzetí pracoviště 
 
2.3.1 Kontrola pracoviště 
 

- Staveniště musí být oplocené do výšky 2,0 m, musí mít uzamykatelný vjezd 

proti vniku nepovolaných osob 

- Sjezd do jámy pro pilotovací soupravu musí být zhutněný a zpevněný ve sklonu 

10° (pilotovací souprava sjede maximálně sklon 15°). 

- Vjezdy a přístupové cesty musí svými rozměry umožňovat průjezd mechanismů. 

- Kontrola polohy a počtu výškových a polohopisných bodů. Provádí se zaměření 

bodu, kontroluje se jeho soulad s projektovou dokumentací. Musí být minimálně 

jeden výškový a dva polohopisné body. 

 
2.3.2 Výška a rovnost pilotovací pláně 
 

- Kontrola výškové polohy probíhá měřením za pomocí nivelačního přístroje. 

Výšková úroveň pilotovací pláně se může lišit od PD ± 40 mm.  

- Rovnost pláně kontrolujeme pomocí 3 metrové latě. Rovnost se může lišit od PD 

odchylkami +30 mm, -50 mm. 

 

2.4 Jakost materiálů 
 

- Ke každé zásilce materiálu musí být dodací list, který musí obsahovat: 

- Číslo a datum vystavení 

- Název a adresu výrobce 
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- Název a sídlo odběratele 

- Místo dodávky 

- Předmět dodávky a jakostní třídu 

- Hmotnost dodávky, počet kusů případně objem 

- Další možné údaje 

 
2.4.1 Výztuž 
 

- Kontrolujeme její označení – štítky, zda jsou čitelné, zda je na nich správné 

označení výztuže dle PD; množství, váha svazku 

- Kontrola atestu  

- V případě, že je výztuž skladována a není z nákladního automobilu 

přemísťována rovnou na místo zabudování, kontrolujeme její skladování. 

Skladovací plocha musí být suchá, odvodněná. Výztuž se pokládá na podkladky. 

- Kontrolujeme její neporušenost, zda není ohnutá a zda se na ní nevyskytují 

kousky rzi. 

 
2.4.2 Beton 
 

- Kontrola dodacích dokumentů - certifikátů betonárky, která na staveniště dodává 

betonovou směs.  

- Kontrolujeme každý domíchávač! 

- Kontrola složení betonu. Cement pro vrtané piloty musí odpovídat typům dle EN 

197-1:2000. Obsah cementu v betonu:    

- Betonáž do sucha ≥ 325 kg /m3 

- Betonáž pod vodu ≥ 375 kg / m3 

- Kamenivo musí odpovídat požadavkům ČSN EN 206-1 

- Záměsová voda musí odpovídat požadavkům ČSN EN 206-1 

- Použití přísad i příměsí musí odpovídat požadavkům ČSN EN 206-1 
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Zkoušky betonu 

- Beton pro vrtané piloty musí mít vysokou odolnost proti segregaci, vysokou 

plasticitu a dobrou soudržnost, dobrou zpracovatelnost, schopnost samozhutnění 

- Beton v pilotách nesmíme hutnit! 

 
a) Zkouška sednutí kužele 

 
- Pro stanovení správné 

konzistence betonu (u vrtaných 

pilot většinou konzistence S4) 

provádíme na staveništi zkoušky 

sednutí kužele podle  

ČSN EN 206-1. 

 

Obr. č. 64 – Zkouška sednutí kužele 
 
 

 Tab. č. 18 – „Konzistence čerstvého betonu při různých podmínkách“ [7] 

 
 

 
b) Zkoušení pevnosti betonu 
 

- Zkoušky musí odpovídat ČSN EN 13 670 

- Krychle o hraně 150 x 150 mm. 

- Minimální počet zkušebních krychlí pro jednu sadu zkoušek jsou 3 kusy. 

- Jedna sada vzorků na 75 m3  - jedna sada pro každou z prvních tří pilot. 
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- Tlaková zkouška na vzorku po 7 dnech a alespoň na jednom zkušebním vzorku 

po 28 dnech. 

- Na krychlích dále zjišťujeme maximální průsak a odolnost povrchu proti vodě a 

chemickým vlivům. 

- Každý vzorek musí být označen štítkem s datem odebrání, druhem betonu a 

výškou sednutí kužele. Vzorky se ukládají do vody o teplotě 20°C ± 2°C nebo 

do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu min 95% a teplotě 20°C ± 2°C. 

- Četnost zkoušení, teploty betonu a doba zpracování musí odpovídat realizační 

dokumentaci. Veškeré výsledky musí být uvedeny v protokolech o betonážích a 

také veškeré protokoly musí být archivovány. 

 

2.5 Kontrola vrtného nástroje 
 

- Kontrolujeme funkčnost, použitelnost stroje. Průběžně kontrolujeme jeho 

údržbu. 

- Kontrola technických listů stroje 

- Údaje o vlastní hmotnosti a únosnosti 

- Stav zařízení 

- Souhlas s užíváním 

- Osvědčení o pevnosti lana a montážních háků. 

 

2.6 Kontrola pracovníků a BOZP 
 
2.6.1 Kontrola platných pr ůkazů 
 

- Svářečské průkazy  

- Řidičské průkazy 

- Profesní průkazy řidičů 

- Strojnické průkazy 

- Vazačské průkazy 
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2.6.2 BOZP 
 

- Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Kontrola bezpečnostních pomůcek: ochranné přílby, pracovní rukavice, pevná 

pracovní obuv, reflexní vesty. 

- Stavební jáma musí být ohrazena dvoumadlovým zábradlím, proti zamezení 

pádu osob. 

 

3. KONTROLA MEZIPOPERAČNÍ 
 

3.1 Vytyčení pilot 
 

- Kontrola probíhá totální stanicí. Kontrolujeme vytyčení os budoucích pilot. 

- Každá osa piloty je označená ocelovým kolíkem z betonářské oceli D 20mm, 

délka cca 30cm. 

- Přípustná odchylka od PD je maximálně 20 mm. 

 

3.2 Umístění vrtné kolony 
 

- Kontrolujeme pořadí vrtání pilot. Pořadí je libovolné, ale tak, aby nebyl 

poškozen sousední vrt (pilota). Vzdálenost středů vrtaných pilot prováděných 

v časovém rozmezí menším než 4 hodiny musí být alespoň čtyřnásobek velikosti 

D, nejméně však 2 m. 

- Kontrolujeme svislost vrtného nástroje nad vytyčeným středem piloty, pomocí 

digitálního sklonoměru, kterým je opatřena vrtná souprava, dále pak vodováhou, 

olovnicí.  

- Kontrola je vizuální, a také měřením, před zahájením vrtání každé piloty. 

 

3.3 Klimatické podmínky 
 

- Kontrola probíhá průběžně každý den. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo 

vrtmistr.  
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- Veškeré práce budou přerušeny pokud: 

- Rychlost větru přesáhne 10 m/s 

- Bude snížena viditelnost do 30m, 

- Betonáž nesmí probíhat za teplot nižší než + 5°C, nebo musí být provedena 

opatření, která spočívají např. v ohřívání směsi. 

 

3.4 Kontrola ocelových pažnic 
 

- Kontrolujeme rozměr a počet pažnic, zda sedí s PD 

- Pažnice musí být kruhové bez jakýchkoli deformací 

- Uvnitř pažnic nesmí být zbytky betonu, ani žádné jiné výstupky 

- Kontrola probíhá přeměřením a je také vizuální. 

 

3.5 Kontrola provád ění vrtů 
 

- Vrtné nářadí musí být vhodné pro danou zeminu a podmínky okolního prostředí 

- Vrtné nářadí musí být voleno s ohledem na zamezení nakypření materiálu vně 

vrtu a pod patou piloty 

- Během vrtu kontrolujeme jeho svislost, pomocí digitálního sklonoměru, zda se 

neodchýlila od osy piloty. Maximální přípustná odchylka PD a vrtného nástroje 

od osy piloty je 0,05 D, případně 5% nejmenší délky vrtů, maximálně však 100 

mm. 

- Svislost vrtu – maximální vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky 

vrtu. 

- Kontrolujeme výskyt vody ve vrtu, případně její odčerpávání. 

- Dbáme na to, aby pažnice byly zasazovány do zeminy v předstihu před vrtným 

nástrojem. 

- Kontrola je vizuální, také přeměřením. 

- Odchylky pro umístění piloty jsou uvedené v této části v kapitole 4.2 Umístění 

pilot. 
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3.6 Inženýrsko-geologický průzkum 
 

- Kontroluje se, zda geologický profil, zda sedí s projektovou dokumentací. 

- V případě pochybností je nutné povolání geologa, který navrhne případná 

opatření. 

- Pokud se tak stane, je nutné sepsat zápis do stavebního deníku. 

 

3.7 Kontrola armokoše 
 
- Je nutné překontrolovat označení armokoše, zda do vrtu osazujeme ten správný 

v souladu s projektovou dokumentací 

- Kontrolujeme jeho nepoškozenost jako je popsané v této části bakalářské práce v 

odstavci 2.4.1. 

 

3.8 Osazení armokoše 
 

- Armokoše se musí zavěšovat na vrtnou soupravu a rozpínat tak, aby při betonáži 

byla zajištěna jejich správná poloha. 

- Pro spojování armokoše se mohou dle ČSN EN 1536 používat spojovací 

prostředky jako např. spojky nebo svary. 

- Výztužné prvky se nesmí svařovat v ohybech nebo v jejich blízkosti. Odchylky 

styků a svarů podélných prutů mohou být maximálně ± 30 mm. 

- Tolerance pro výškové osazení výztuže je + 100 mm, - 50 mm. 

- Distanční vložky se upevňují na armokoš symetricky, jejich nejmenší počet pro 

příčný profil armokoše jsou 3 kusy a jejich největší vzdálenost v podélním 

směru jsou 3 m. 

- Mezi distanční vložkou a pažnicí musí být zajištěna dostatečná tolerance, aby se 

dal armokoš osadit volně do vrtu bez poškození jeho stěn. 

- U pilot s průměrem D ≥ 1,2 m musí být počet distančních vložek zvětšen. 
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3.9 Kontrola betonové směsi 
 

- Kontrola dodávky – certifikáty u každého domíchávače, tak jako je uvedeno 

v této části bakalářské práce v odstavci 2.4.2. 

- Maximální doba transportu čerstvé betonové směsi je 90 minut. 

 

3.10 Kontrola provedení betonáže 
 

- Při betonáži za sucha pomocí sypákové roury s násypkou dbáme na to, aby se 

beton netříštil o armokoš či o stěny vrtu (pažnic).  

- Pokud se bude ve vrtu vyskytovat voda, je nutné, aby při zahájení betonáže 

sypáková roura dosahovala až na dno vrtu a aby byla opatřena zátkou nebo 

ucpávkou.  

- „Po vypuštění první dávky betonu ze sypákové roury se musí roura po jejím 

naplnění lehce povytáhnout maximálně o výšku rovnající se vnitřnímu průměru 

sypákové roury“ [7] 

- Hloubka ponoření sypákové roury do betonu nesmí být menší než 1,5 m. „U 

pilot D ≥ 1,2 m má být hodnota sypákové roury do betonu nejméně 2,5 m.“ [7] 

 

- Betonáž musí probíhat rychle, plynule bez přerušení, pokud k přerušení betonáže 

dojde, musí se postupovat dle technologického předpisu kapitola 4. 

Technologický předpis pro provádění vrtaných pilot část 7.5. 

- Po betonáži se sypáková roura musí vytahovat pomalu, aby nevznikl sací efekt. 

- Kontrolujeme množství betonu ukládaného do piloty. 

 

- Provádíme také kontrolu při odpažování, která může být zahájena, až dle ČSN 

EN 1536 beton v pažnici dosáhne takové výšky, který vyvodí dostatečný přetlak. 

- Kontrolujeme niveletu armokoše během odpažování, v případě poklesu se koš 

povytáhne zvedacím zařízením vrtné soupravy na projektovanou polohu. 

 

- Úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí mít maximální odchylku 

± 0,15 m. 
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3.11 Ošetřování mladého betonu 
 

- Ošetřování musí začít ihned po betonáži 

- Mladý beton musíme udržovat minimálně při teplotě +5 °C, musíme ho udržovat 

vlhký, musíme zamezit vysychání na přímém slunci, z těchto důvodu pilotu 

přikryjeme například geotextílií. 

 
 Tab. č. 19 – „Nejkratší doba ošetřování“ [9] 

 
 
 
 

3.12 Odbourání hlavy piloty 
 

- Dle ČSN EN 1536: „Pokud není stanoveno jinak, nadbetonování nebo 

odbourání hlavy piloty musí být provedeno tak, aby konstrukční spoj po úpravě 

měl maximální odchylku: 

 + 0,04 m / - 0,07m oproti návrhu.“ [7] 

- Mezní odchylka výšky hlavy piloty po očištění je ± 20 mm. 

- Hlavu piloty je nutné očistit od případného znečištění zeminou nebo jinými 

vlivy.  

- Kontrolujeme, aby při odbourávání hlavy piloty nedošlo k poškození výztuže. 
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Tab. č. 20 – „Orientační prvky mezních odchylek shody“ [10] 

 
 
 
 

4. KONTROLA VÝSTUPNÍ 
 

4.1 Skutečné provedení pilot 
 

- Kontrolujeme vyhodnocení zkoušek pevnosti betonu v tlaku na odebraných 

vzorcích, které jsou staré minimálně 28 dní. Zkoušku provádí akreditovaná 

firma. 

- Kontrolujeme provedení piloty v souladu s projektovou dokumentací. 

- Kontrola kotevních délek výztuže, zda jsou v souladu s projektovou 

dokumentací. Odchylky pro kotevní délky jsou +100 mm a -50 mm. 

- Kontrola nepoškozenosti výztuže a energo potrubí, po odbourávání hlav pilot. 

- Kontrola distančních prvků. 

 

4.2 Umístění pilot  
 

- Zkouška probíhá měřením. 
- Dle ČSN EN 1536, se u vrtaných pilot připouští tyto odchylky: 
 

a) Polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání (pracovní 
plošiny) 

 
e ≤ emax = 0,10 m pro vrtané piloty s D ≤ 1,0 m 
e ≤ emax = 0,1 x D pro vrtané pioty s 1,0 m < D  
e ≤ emax = 0,15 m pro vrtané piloty s D > 1,5 m 
 

b) Odchylka ve sklonu u svislé vrtané piloty se sklonem n ≥ 15 (sklon ≥ 86°) 
 
i ≤ imax = 0,002 ( = 0,02m/m) 
 

c) Odchylka středu rozšířené části piloty od její osy 
 
e ≤ emax = 0,1x D 
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Obr. č. 65 – „Půdorysná odchylka piloty“ [7] 

 
 
Tab. č. 21 - „Orientační prvky mezních odchylek shody“ [10] 

 
 
 
 

4.3 Zkoušky kvality pilot 
 
- Provádíme statické a dynamické zatěžovací zkoušky.  

- U statických zkoušek kontrolujeme sedání zhotovené piloty.  

- U dynamických zkoušek měříme kmity, které jsou snímány v úrovni hlavy 

piloty při úderu břemene. Výsledek zkoušky vyhodnotíme podle frekvence a 

amplitudy vzniklých kmitů. 

 
 
  Tab. č. 22 – „Použití jednotlivých zkušebních metod" [7] 
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- Dále se provádí zkoušky integrity, buď ultrazvukovou zkouškou, nebo jádrovým 

vrtem v pilotě). Protokoly o zkouškách integrity musí obsahovat:  

- Účel zkoušek 

- Metodu zkoušení a její provedení 

- Výsledky zkoušek a závěry o zkouškách integrity 

- Provádí se tlakové zkoušky energo potrubí 
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ZDROJE 
 

[24] ČSN 013481 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

[25] ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

[26] ČSN 730212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty. 

[27] ČSN 730205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti. 

[28] ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 

1: Přesnost osazení 

[29] ČSN 736180 - Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 

[30] ČSN 730415 - Geodetické body. 

[31] ČSN EN 206-1 - Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[32] ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně 

[33] ČSN EN 1536  - Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 

[34] ČSN EN 1537  - Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy 

[35] ČSN EN 1538  - Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny 

[36] ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

[37] ČSN EN 791 – Vrtné soupravy – bezpečnost 

[38] ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práce – bezpečnost 

[39] ČSN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 

[40] ČSN EN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

 

 

[11] Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[9] Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. 

[14] Vyhláška č. 77/1966 Sb. o výcviku, způsobilosti a registrací obsluh stavebních 

strojů ve znění pozdějších předpisů. 
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[47] http://www.pjpk.cz/TKP_16.pdf 
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[7] ČSN EN 1536, Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 
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[9] ČSN EN 13670, Provádění betonových konstrukcí, červen 2010, 56 s. 

 
[10] ČSN 73 0210-1, Geometrická přesnost ve výstavbě, prosinec 1992, 12 s  
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1. LEGISLATIVA BOZP 
 

Jedná se o technologicky velice náročnou etapu, velké stavby. Veškeré práce 

musí být prováděny pouze pod vedením zkušených odborníků. Musí být dodržovány 

přesné postupy prací. Při provádění všech pracích je nutné dbát na dodržování 

příslušných bezpečnostních předpisů, zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a norem.  

 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

provoz a používání strojů. Technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

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

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

 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 138/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

ČSN EN 791 – Vrtné soupravy – bezpečnost 

ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práce – bezpečnost 

ČSN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 

ČSN EN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

 
2. POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

2.1 Obecné požadavky 
 

Veškeré níže uvedené požadavky musí být splněny, aby nedošlo k ohrožení 

zdraví pracovníků a ostatních lidí v okolí staveniště. Osoby vstupující na stavbu musí 

být poučeny o způsobu pohybu na staveništi! 

 
2.1.1 Možná rizika při pohybu osob na staveništi 
 

- Přejetí nebo přimáčknutí vozidlem nebo strojem 

- Zachycení pohyblivými částmi stroje 

- Pád do výkopu, nebo pád z výšky 

- Nadýchání výfukových plynů 

- Styk s horkým prachem 

- Hluk a vibrace 

- Nedorozumění z neslyšitelnosti 

- Úder padajícím nebo vymrštěným předmětem 

- Úraz elektrickým proudem 

- Úder nebo přimáčknutí zavěšeným předmětem 

- Úraz tlakovým mediem – čerpání betonu 

- Zavalení při zborcení konstrukce nebo ztráty stability stroje. 

- zakopnutí 
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2.1.2 Opatření ke snížení rizik na staveništi 
 

- Staveniště musí být oploceno neprůhledným oplocením do výšky 2,0 m. Při 

vymezování staveniště je požadované přihlížet k dosavadním komunikacím, tak 

aby byly co nejméně narušeny. Před vjezdem na staveniště budou umístěny 

upozorňující tabule: vjezd na staveniště, nepovolaným vstup zakázán aj. Dále je 

potřeba, aby chodci byli převedeni na chodník na protější straně komunikace. 

V okolí staveniště může být nížena rychlost automobilové dopravy značkou, 

která snižuje rychlost.  

- Oplocení a ohrazení zasahující do komunikací musí být řádně osvětleno a to 

zejména v noci červeným světlem umístěným v čele překážky. Tato signalizace 

bude umístěna také každých 50 m podél ohraničení staveniště, které vede kolem 

komunikace. 

- Všechny značky o bezpečnosti, nepovolanosti osob, či jiné výstražné značky 

musí mít vhodné symboly, pro zahraniční pracovníky. 

- Materiály skladované na staveništi budou uloženy tak, aby neohrozily 

bezpečnost pracovníků. 

- Vstup na staveniště bude uzamykatelný. Označen značkami proti zamezení 

vniku nepovolaných osob, proti vjezdu nepovolaných vozidel. 

- Při snížené viditelnosti je nutné na staveništi zajistit osvětlení. Při snížené 

viditelnosti do 30 m a při rychlosti větší než 10 m/s je nutné práce přerušit. 

Pracovníci budou celou směnu používat reflexní vesty. 

- Pracovníci budou používat ochranné pomůcky proti hluku, dále pak ochranné 

brýle proti zamezení vniknutí nežádoucích látek a částic do očí. Pracovníci 

budou používat ochranné přilby. 

- Vstup na staveniště ostatním osobám, bude povolen v případě, že je vyzve 

odpovědný zaměstnanec prováděných prací. Přístup k jakémukoli zařízení je 

povolen pouze do vzdálenosti 2 m od zařízení. Pohyb v blízkosti pracujících 

strojů do vzdálenosti 10 m je povolen jen na několik minut z důvodu 

nadměrného hluku, pokud ostatní osoby nepoužívají individuální ochranné 

pomůcky proti hluku. 
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2.2 Požadavky na zařízení pro rozvod elektrické energie 
 
2.2.1 Možná rizika při práci s elektrickým zařízením 

 

- Elektrický šok nebo popálení na místě kontaktu při dotyku živých částí stroje 

pod napětím 

- Elektrický šok nebo popálení místa kontaktu při oživení neživých částí (krytů a 

konstrukce) 

- Elektrický šok nebo popálení místa kontaktu dotykem přívodního vedení 

s porušenou izolací 

- Úraz elektrickým proudem při špatném uzemnění elektrocentrály 

- Úraz (rozdrcení, střih prstů, namotání) při styku s pohyblivými částmi 

elektrocentrály při sejmutí bezpečnostních krytů 

- Vytržení přívodní šňůry při neopatrné manipulaci pracovníka 

- Dotknutí pracovníka s fázovým vodičem 

 
2.2.2 Opatření ke snížení rizik při práci s elektrickým zařízením 
 

- Zařízení pro rozvod elektrické energie musí být navrženy pro požadovaný odběr 

energie dle potřeb prováděné etapy.  

- Musí procházet pravidelnými revizemi, aby pracovníci nebyli poraněni 

elektrickým proudem. 

- Zařízení musí mít řádně upevněné všechny bezpečnostní kryty. 

- Rozvody elektrické energie musí být na staveništi řádně vyznačeny 

- Hlavní vypínač musí být umístěn na jednoduše přístupném místě a o jeho 

umístění budou obeznámeni všichni pracovníci. Vypínač bude zabezpečen proti 

neoprávněnému použití.  

- Nadzemní vedení elektrické energie by mělo být přemístěno mimo staveniště. 

Pokud toto nejde učinit, je nutné jej odpojit od elektrického proudu. Pokud 

takováto opatření nejdou uskutečnit, je nutno umístit na staveništi závěsné 

zábrany a rozšířit upozornění o tomto opatření. 

- Elektrická zařízení, která nebudou využívána, musí být vypnuta. 
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2.3 Požadavky na přístupové cesty 
 

- Přístupové cesty k pracovišti nesmí mít sklon větší než 5:1, tak aby byl povrch 

schůdný. Pracovníci nesmí vstupovat do blízkosti větší než 1,5 m k hraně pádu. 

- Pokud by byl součástí přístupové cesty žebřík, musí být připevněn na obou 

koncích a nesmí být vynášena/snášena břemena o hmotnosti >15 kg, horní konec 

musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m a sklon žebříku nesmí být menší než 

2,5:1. Nad 5 m výšky musí být žebřík vybaven ochranným košem. 

- Přístupové cesty musí být udržovány v čistotě a průchozí.  

- Za stav přístupových cest na staveništi je odpovědný stavbyvedoucí. 

 

2.4 Požadavky na zamezení proti pádu 
 

- Jámy a prohlubně v blízkosti 1,5 m a méně v blízkosti komunikačních cest musí 

být vyznačeny červenobílou páskou nezávisle na hloubce. 

- Vrt, u kterého pažení přesahuje podloží o více jak 1 m, je považován za 

dostatečně zajištěný proti pádu osob. 

- Vrt hloubky do 1,5 m může být zajištěn střežením poučenou osobou. 

- Vrt hloubky nad 1,5 m je třeba zakrýt nebo ohradit 

- Stavební jáma hloubky >2m bude opatřena dvoutyčovým zábradlím výšky 

minimálně 1,1 m. 

 

2.5 Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem 
 

- Vytěžená zemina bude navršena maximálně do výšky 2 m a bude postupně 

odvážena na skládku. 

- Ocelové profily a dřevěná prkna pro záporové pažení a výztuž (pokud bude 

uskladněná na stavbě) musí být uskladněny tak aby byla zajištěna jejich stabilita, 

aby nedošlo k jejich sesunutí a zavalení nebo poranění osoby. 

- Materiály budou umístěny na rovné, zpevněné a odvodněné ploše na 

podkladkách 

- Veškeré ruční nářadí bude po dokončení prací uzamčeno v uzamykatelných 

kontejnerech, aby nedošlo k neoprávněné manipulaci a následnému poranění. 

 



166 
 

3. BEZPEČNOST PŘI ÚŽÍVÁNÍ STROJNÍCH 
MECHANISMŮ  

 
Každý stroj musí mít k dispozici provozní dokumentaci, která zahrnuje návod 

výrobce, pokyny k údržbě a protokol o poslední kontrole stroje. Před započetím práce 

provede obsluha stroje kontrolu a provede záznam do provozního deníku stroje. Je 

nutné zaznamenat veškeré závady.  

 

3.1 Zvedací zařízení 
 
3.1.1 Možná rizika při práci se zvedacími mechanismy 
 

- Zranění nebo přimáčknutí osob zavěšeným břemenem nebo hákem. 

- Zranění osob pádem břemene 

- Zranění osob pádem materiálu nebo nářadí při práci z plošiny 

- Zranění osob pádem/ztrátou stability jeřábu nebo plošiny 

- Zranění osob nekontrolovatelnými pohyby zařízení (chybou obsluhy nebo 

závadou) nezajištěnému proti samovolnému pohybu nebo zneužití neoprávněnou 

osobou. 

- Pád osoby z výšky při vázání ze střechy kontejnerů a jiných pracích ve výšce 

nad 1,5 m 

- Pád osoby při údržbě jeřábu nebo plošiny 

- Pád osoby při náhlém pohybu plošiny 

 

3.1.2 Opatření ke snížení rizik při práci se zvedacími mechanismy 
 

- Stroje budou používány, pouze pokud svým stavem odpovídají bezpečnému 

používání. 

- Zvedací mechanismus bude užíván pouze k účelu, k jakému je určen 

- Při zjištění poruchy stroje během jeho provozu, se musí přerušit práce a zajistit 

opravu stroje 

- Musí být zajištěna stabilita stroje, aby nedošlo k jeho překlopení, zborcení ze 

svahu 

- Pokud stroj nebude v provozu, musí být zajištěn tak, aby nedošlo ke zneužití 

neoprávněnou osobou 
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- Stroje se nesmí používat v rozporu s návodem a nesmí se přetěžovat. 

- Se strojem se nesmí pracovat v ochranných pásmech elektrického vedení 

- Obsluha stroje nesmí opouštět své místo, pokud není zařízení zajištěno 

- Stroj se nesmí ovládat nebezpečným způsobem 

- Nesmí se přepravovat osoby na stroji nebo na jeho zvedacím zařízení 

- Pod dopravovanými břemeny ani v jeho blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. 

Pracovníci se k břemeni smějí přiblížit pouze v případě, že jej chtějí ustálit 

v místě, kde bude složeno. 

- Vázání břemen smí provádět pouze osoba k tomu odpovědná, proškolená jako 

vazač. Vazač je odpovědný za správné upevnění břemene a dává signály 

jeřábníkovi. Stavby vedoucí je odpovědný za to, že břemena bude vázat osoba 

s platnou kvalifikací. 

 

3.2 Vrtná souprava 
 

- Ohrožený prostor u vrtné soupravy je prostor (pomyslná kružnice) do 

vzdálenosti 2-3 m od rotačních částí (spirálu, vrtného hrnce...) 

- Ohrožený prostor při pojíždění vrtné soupravy je 2 m kolmo na směr pojíždění a 

5 m ve směru pojíždění. 

 
3.2.1 Možná rizika při práci s vrtnou soupravou 
 

- Přimáčknutí osob při překlopení, sklouznutí vrtné soupravy 

- Vniknutí do ohroženého prostoru vrtné soupravy při jejím provozu 

- Zranění osob vymrštěnou drtí zeminy od nástroje 

- Poranění padající pažnicí 

- Přimáčknutí osob náhodně uvolněným a padajícím vrtacím příslušenstvím 

- Poranění osob v blízkosti při nežádoucím pohybu nástroje při ztrátě 

hydraulického tlaku 

- Elektrický šok při kontaktu s podzemním silovým vedením 

- Elektrický šok při náhodném vystavení kontaktu s živými částmi elektrického 

vybavení. 

- Zranění pokožky při vystavení horkým dílům 

- Zranění osoby při styku s pohyblivými částmi stroje 
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- Zranění výronem kapaliny nebo plynu pod tlakem 

- Poškození zdraví přenášenými vibracemi 

- Poškození zdraví nadměrným hlukem 

- Poškození hlukem při vystavení nezdravým koncentracím prachu a toxických 

plynů 

- Pád osob ze zvednutých stanovišť 

- Poleptání elektrolytem baterie akumulátoru 

- Zranění v důsledku exploze či požáru stroje 

 
3.2.2 Opatření ke snížení rizik při práci s vrtnou soupravou 
 

- Přísný zákaz vstupu do ohroženého prostoru vrtné soupravy. Pokud se 

v ohroženém prostoru vyskytne pracovník nebo jiná osoba, musí obsluha, která 

obsluhuje vrtnou soupravu okamžitě přerušit práce. 

- Vrtný dělník se musí pohybovat tak, aby na něj vrtmistr (obsluha vrtné 

soupravy) neustále viděl. Při činnosti vrtáku se vrtný dělník musí pohybovat 

mimo ohrožený prostor vrtné soupravy. 

- Stroje budou používány, pouze pokud svým stavem odpovídají bezpečnému 

používání. 

- Při zjištění poruchy stroje během jeho provozu, se musí přerušit práce a zajistit 

opravu stroje 

- Musí být zajištěna stabilita stroje, aby nedošlo k jeho překlopení, zborcení ze 

svahu 

- Pokud stroj nebude v provozu, musí být zajištěn tak, aby nedošlo ke zneužití 

neoprávněnou osobou 

- Stroje se nesmí používat v rozporu s návodem 

- Obsluha stroje nesmí opouštět své místo, pokud není zařízení zajištěno 

- Stroj se nesmí ovládat nebezpečným způsobem 

 

3.3 Nakladače a rypadla 
 

Ohrožený prostor nakladače a rypadla se nachází v dosahu stroje. Jeho 

předpokládaný dosah je zvětšený o 2 m. 

 



169 
 

3.3.1 Možná rizika při práci s nakladači a rypadly 
 

- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení 

- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při ztrátě stability vozidla 

- Pád osoby z přístupových žebříků či lávek určených pro údržbu stroje 

- Zranění osoby padajícím materiálem z lopaty nebo vidlí nakladače nebo rypadla 

při nesprávné manipulaci, která by vedla k naklonění lopaty nebo vidlí 

nakladače nebo rypadla. 

- Zranění osoby padajícím materiálem z lopaty nakladače nebo rypadla při 

nesprávném uložení matriálu 

- Přimáčknutí nebo skřípnutí osoby při řídícím kloubu nakladače 

- Přimáčknutí nebo skřípnutí osoby pohyblivým ramenem nakladače nebo 

rypadla. 

- Poleptání elektrolytem baterie akumulátoru 

- Únik nebezpečných látek 

- Požár stroje 

 
3.3.2 Opatření ke snížení rizik při práci s nakladači a rypadly 
 

- Je zakázán vstup do ohroženého prostoru nakladače a rypadla. Vstup do 

ohroženého prostoru je možný pouze po jasný signalizaci strojníkovi, který 

odpoví zpětnou signalizací a přeruší práce se strojem (zastaví a spustí lopatu 

nebo vidle na zem). 

- Stroje budou používány, pouze pokud svým stavem odpovídají bezpečnému 

používání. 

- Zvedací mechanismus bude užíván pouze k účelu, k jakému je určen 

- Při zjištění poruchy stroje během jeho provozu, se musí přerušit práce a zajistit 

opravu stroje 

- Musí být zajištěna stabilita stroje, aby nedošlo k jeho překlopení, zborcení ze 

svahu 

- Pokud stroj nebude v provozu, musí být zajištěn tak, aby nedošlo ke zneužití 

neoprávněnou osobou 

- Stroje se nesmí používat v rozporu s návodem a nesmí se přetěžovat. 
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- Obsluha stroje nesmí opouštět své místo, pokud není zařízení bezpečně zajištěno 

(tzn. I spuštění lopaty na zem). 

- Stroj se nesmí ovládat nebezpečným způsobem 

- Nesmí se přepravovat osoby na stroji nebo na jeho zvedacím zařízení 

 

3.4 Nákladní vozidla 
 
3.4.1 Možná rizika při práci s nákladními vozidly 
 

- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení 

- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při ztrátě stability vozidla nebo ztráty schopnosti 

brzdění 

- Pád osoby z ložné plochy vozidla 

- Zranění osoby padajícím materiálem z ložné plochy vozidla buď při nesprávném 

naklonění ložné plochy, nebo při jízdě s nepřipevněným nákladem nebo při 

nesprávném uložení a upevnění materiálu. 

- Zranění osoby bočnicemi nákladního vozidla 

- Zranění osoby výsypným žlabem vozidla 

- Zachycení osoby ozubeným pohonem bubnu autodomíchávače 

- Poškození inhalací výfukových plynů 

- Poleptání elektrolytem baterie akumulátoru 

- Únik nebezpečných látek – olej, nafta 

- Požár stroje 

 
3.4.2 Opatření ke snížení rizik při práci s nákladními vozidly 
 

- Stroje budou používány, pouze pokud svým stavem odpovídají bezpečnému 

používání. 

- Při zjištění poruchy stroje během jeho provozu, se musí přerušit práce a zajistit 

opravu stroje 

- Musí být zajištěna stabilita stroje, aby nedošlo k jeho překlopení, zborcení ze 

svahu 

- Pokud stroj nebude v provozu, musí být zajištěn tak, aby nedošlo ke zneužití 

neoprávněnou osobou, nebo samovolnému pojezdu stroje. 

- Stroje se nesmí používat v rozporu s návodem a nesmí se přetěžovat. 
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- Obsluha stroje nesmí opouštět své místo, pokud není zařízení bezpečně 

zajištěno. 

- Stroj se nesmí ovládat nebezpečným způsobem 

- Na stroji se nesmí přepravovat osoby. 

 

4. BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
 

- Aby nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby zavalením je nutné všechna zemní 

tělesa či stavební jámy zajistit proti sesuvu. Stavební jáma objektu AZ Tower 

bude pažena pomocí železobetonové stěny. Před pokračováním prací ve výkopu 

musí být její celistvost pečlivě zkontrolována. Musí být prováděna průběžná 

kontrola pažení a kotvení.  

- Jáma bude opatřená dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m. 

- Nahromaděná, vytěžená zemina musí být ze stavby průběžně odvážena na 

skládku. 

- Nutné dodržovat bezpečnost práce se strojními mechanismy dle kapitoly 3. této 

části bakalářské práce. 

 

5. BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ ŽB KONSTRUKCÍ A 
ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

 

5.1 Nářadí obecně 
 
5.1.1 Možná rizika zranění při práci s nářadím  
 

- Zranění osob způsobem sečných, řezných, bodných nebo tržných ran 

- Zranění jako jsou otlaky, podlitiny  

- Poranění zraku osoby, když ulítne střepina nebo úlomky různých částí 

- Poranění částí těla při odlétávání střepin nebo úlomky různých částí 

- Úraz při vyklouznutí nářadí z ruky 

- Úraz při uvolnění nástroje z násady 

- Úraz při zasažení kladivem 
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5.1.2 Opatření ke snížení rizik při práci s nářadím 
 

- Používání vhodného druhu nářadí 

- Nesmí se používat poškozené nářadí. Při poškození během práce se musí činnost 

přerušit. 

- Pracovník se musí na práci s ručním nářadím soustředit, měl by mít zkušenosti 

- Pracovníci musí používat ochranné pomůcky (brýle, rukavice..) 

- Násadu s nářadím musí pracovník uchopit pevně, aby mu nářadí nevyklouzlo 

z rukou 

- Úchopy nářadí nesmí být poškozené, nesmí mít žádné praskliny. 

- Pracovníci pracující s nářadím musí dodržovat mezi sebou dostatečné 

vzdálenosti 

 

5.2 Elektrická a pneumatická nářadí 
 
5.2.1 Možná rizika zranění při práci s elektrickým nebo pneumatickým nářadím  
 

- Úraz nebo ohrožení života při zásahu elektrickým proudem 

- Pád pracovníka z výšky při elektrickém šoku, (v případě práce ve výšce) 

- Zranění způsobené pneumatickým nářadím jako jsou poškození tkání, kostí, 

kloubů, šlach nebo onemocnění nervů. 

 

5.2.2 Opatření ke snížení rizik při práci s elektrickým nářadím 
 

- Nářadí je zakázáno přenášet za kabel.  

- Nářadí je zakázáno vytahovat ze zásuvky či jiného elektrického zdroje pomocí 

zatažení za přívodní kabel. 

- Každý pracovník provede kontrolu nářadí před tím, než s ním začne pracovat 

- Nářadí, které nemá fungující tlačítko na vypnutí, se nesmí používat 

- Obeznámení všech pracovníků s místem, kde se nachází hlavní vypínač pro 

přívod elektrické energie. 

- Při práci s pneumatickým nářadím musí být dodržovány klidové přestávky 
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5.3 Vrta čky 
 
5.3.1 Možná rizika zranění při práci s vrtačkami  
 

- Poranění očí, nebo obličeje 

- Popálení 

- Pohmoždění 

- Zranění způsobené kontaktem vrtáku s rukou nebo jinou končetinou 

- Zachycení vlasů 

- Zranění odmrštěným nástrojem 

- Zranění při nečekaném uvedení rukojeti do rotace 

 
5.3.2 Opatření ke snížení rizik při práci s vrtačkami 
 

- Pracovníci musí používat ochranné brýle a rukavice 

- Pracovníci musí dodržovat patřičné bezpečnostní vzdálenosti 

- Nesmí nosit volné oděvy s vlajícími částmi, které by se mohly zachytit 

- Správné a pevné uchopení rukojeti 

- Pokud má pracovník dlouhé vlasy, je vhodné použit šátek nebo čepici 

- Používání vhodně zvolených nástrojů a příslušenství 

 

5.4 Svařování a práce s výztuží 
 
5.4.1 Možná rizika zranění při svařování a práci s výztuží 
 

- Popálení částí těla 

- Poškození zraku svářeče 

- Úraz při zasažení osob tekutým kovem, oslnění osob 

- Poškození dýchacích cest dýmy, prachem, plyny 

- Vznik požáru 

- Poranění o stříhačky nebo ohýbačky výztuže 

- Úraz pádem materiálu 

 
5.4.2 Opatření ke snížení rizik při svařování a práci s výztuží 
 

- Musí být zajištěn dostatečný prostor pro svařování 

- Svařování smí provádět pouze osoba s patřičným oprávněním a kvalifikací 
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- Pracovníci musí používat ochranné pomůcky, (na obličej používat ochranné 

štíty, rukavice..) 

- Dodržování technologických postupů 

- Z výztuží musí být manipulováno tak, aby nedošlo k jejímu pádu, tak jako je 

uvedeno v odstavcích 2.5 a 3.1 v této části bakalářské práce. 

 

5.5 Bednění a betonáž 
 
5.5.1 Možná rizika zranění při práci s bedněním a provádění betonáže 
 

- Úraz nebo zavalení osoby zřícením bednění při jeho chybném nadimenzování 

nebo chybném provedení 

- Poranění nářadím viz odstavce 5.1. a 5.2. této části bakalářské práce 

- Zasažení betonovou směsí 

- Poranění zraku betonovou směsí 

- Zavalení nebo zalití betonovou směsí 

- Zasažení elektrickým proudem při používání vibračních lišt 

- Ohrožení pracovníka (například pádem) při manipulacích s dlouhými prvky 

 

5.5.2 Opatření ke snížení rizik při práci s bedněním a provádění betonáže 
 

- Pečlivost pracovníků při provádění bednění. Nesmí se používat porušené nebo 

jinak poškozené části bednění 

- Při betonáži musí roura z autočerpadla nebo sypáková roura směřovat do 

konstrukce, při betonáži základové desky se musí betonovat z výšky maximálně 

1,5 m. 

- Opatření při používání nářadí viz odstavec 5.1 a 5.2 této části bakalářské práce 

- Při manipulaci s dlouhými prvky je zapotřebí dodržování bezpečnostních 

odstupů od ostatních pracovníků. 
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6. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Požární ochrana na pracovišti bude zajištěna ve smyslu zákona 133/85 Sb. 

v platném znění a prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb. 

 

- Hasicí přístroje jsou umístěny tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob. 

- Všechny osoby budou poučeny o rozmístění hasicích přístrojů na staveništi. 

- Hasicí přístroje musí procházet revizní prohlídkou jednou za 5 let. 

- Všechny osoby na staveništi musí být poučeny o požární bezpečnosti. 
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ZDROJE 
 

Normy, zákony, vyhlášky a nařízení vlády uvedené v první kapitole této části 
bakalářské práce.   
 
[4] JARSKÝ Čeněk, MUSIL František, SVOBODA Pavel, LÍZAL Petr, 

MOTYČKA Vít, ČERNÝ Jaromír. Technologie staveb II – Příprava a realizace 

staveb, CERM, Brno, 2003, 321 s. 

[44] www.zakonyprolidi.cz 

[78] http://www.fireclay.cz/userfiles/obrazky/bezpecnost-prace.pdf 
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ÚVOD 
 

Cílem této kapitoly je bližší seznámení se s energetickými pilotami, kterými je 

zakládaný objekt AZ tower vybaven, a které jsou v České republice doposud málo 

rozšířené. Energetické piloty získávají z podloží geotermální energii. Pak pomocí 

tepelných čerpadel v zimě budovu ohřívají a v létě chladí. 

 Největší využití je zejména u staveb v místech s nezpevněným podložím. 

Založení pomocí energetických pilot patří z pohledu investora k nejefektivnějším a 

nejvýhodnějším způsobům získávání geotermální energie. Jako energetické piloty lze 

prakticky využít veškeré druhy pilot, musí však být v souladu s projektem celé stavby. 

 Způsobů jak čerpat geotermální energii z podloží je několik a energetické piloty 

jsou jedním z nich. 

 
 
 

 
Obr. č. 66 – Způsoby čerpání geotermální energie 
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ENERGETICKÉ PILOTY JAKO OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ 
ZDOJ ENERGIE 
 

Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní energetické zdroje, které mají 

schopnost částečné nebo úplné obnovy. [11] 

Jsou to především větrná a vodní energie, biomasa, geotermální energie a 

především sluneční záření. 

Podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, §7, odstavec (2) „obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném 

spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění 

člověka.“ [12] 

 Pro nejlepší „vytíženost“ energetických pilot je ideální zvodnělé podloží s písky, 

z toho vyplívá, že „v lokalitách, kde je pohyb spodní vody, je možné energii čerpat bez 

omezení. Tedy kombinace silně zvodněného a štěrkového podloží s ohybem vod zaručuje 

neomezený přísun energie.“ [13] 

 Energetické piloty jsou obnovitelným zdrojem přírodní energie. 

 

PRINCIP ENERGETICKÝCH PILOT 
 

Energetické piloty fungují na principu jímání geotermální energie z podloží –

 primárními okruhy. Potrubí instalované v armokoších pilot vede k tepelnému čerpadlu, 

kde nemrznoucí kapalina, která v potrubí proudí, předá čerpadlu nasbíranou energii. 

Objem zeminy a betonu pod řešeným objektem je možné využívat jako tzv. 

„akumulátor“ tepla nebo chladu. To znamená že, „v zimním období tepelné čerpadlo 

chladí do systému pilot a tím získává potřebné teplo pro vytápění objektu. Naopak 

v letním období se uložený chlad využívá na chlazení.“  [13] Chlad uložený do těchto 

pilot je možné v prvních fázích používat bez tepelného čerpadla. „Chlad je možné využít 

přímo ve vzduchotechnice budovy nebo ve stropních či stěnových panelech. Pokud 

využíváme zemní stálé teploty pro chlazení budovy bez dalšího zařízení (tepelné 

čerpadlo) hovoříme o tzv. „free cooling“. Spotřeba oběhových čerpadel je minimální a 
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v porovnání s výkonem chlazení, které nám systém pilot zabezpečuje, můžeme hovořit o 

chladu „zdarma“.“ [13] 

 Použití energetických pilot pouze pro chlazení nebo pouze pro vytápění není 

možné. Je to z toho důvodu, že základové konstrukce objektu mají pouze omezenou 

tepelnou kapacitu, která by se mohla například pouhým chlazením vyčerpat.  

   

 

NÁVRH A INSTALACE PILOT 
 

Ke správnému návrhu této problematiky, je třeba znát průměry a délku 

budoucích pilot, zejména pak jejich počet a druh betonu. Samozřejmost je dobrá znalost 

podloží. Proto, abychom zjistili, zda plánované piloty budou dostačující pro 

energetickou náročnost budovy, je zapotřebí provedení TRT testu.  

TRT testy měří tepelnou vodivost hornin. Realizace TRT vrtů probíhá metodou 

rotačně-příklepového vrtání se vzduchovým výplachem. 

„Hlubinné vrty využívané jako zdroj pro tepelné čerpadlo se dimenzují tak, že na 

konci topné sezóny můžeme pracovat v režimu záporných hodnot v primárním 

okruhu.“ [14] Nesmíme se dlouhodobě dostávat do záporných hodnot. „Povolená 

hranice je -2°C kdy ještě nedochází k takovému promrzání, aby způsobilo 

problém.“ [14] 

Pilota je tvořena klasiky výztuží a betonem. Do výztuže je instalováno potrubí 

upevněná pomocí upínacích pásek. Jeho délku ovlivňuje délka a průměr armokoše. Jako 

materiál potrubí se využívá polyetylen. 
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Potrubí lze do armokošů ukládat několika způsoby: 

 

o Spirála 
 
- Potrubí se rozvíjí podél obvodu 

piloty. Začíná se cca 0,5 m nad 

koncem armokoše a končí se u 

s přesahem 0,5 m nad hlavu 

piloty kvůli tlakovací sestavě. 

Spirálový způsob se provádí od 

průměru armokoše od 0,9 m.  

       Obr. č. 67 – Výstroj piloty - spirála 
 
 
 
o Meandr  

 
- Potrubí je montováno po výšce 

armokoše s oblouky u konce 

armokoše a u hlavy piloty. 

Začátek je opět stejný jako u 

spirály 0,5 m pod koncem 

armokoše a konec s přesahem 

0,5 m nad hlavu piloty. 

    

 

           Obr. č. 68 – Výstroj piloty - meandr 
 
o Smyčka 
 

- Vystrojení armokošů je do jednotlivých smyček. Vzdálenosti začátku i přesahy 

jsou stejné jako u výše zmiňovaných vystrojení. 

 

Po upevnění do armokoše se napojovací vedení zkrátí v hlavě piloty, opatří se 

chráničkou a označí štítkem dle montážního plánu. Potom se na potrubí umístí jednotka 

pro zkoušení tlaku. O provedení tlakové zkoušky se sepíše protokol. Následuje osazení 

armokoše a betonování. Po betonování se provede další tlaková zkouška a opět se 
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zapíše do protokolu. Potrubí z pilot se později připojí přímo na rozvodné potrubí, anebo 

na rozdělovač/sběrač. 

 

ENERGETICKÉ PILOTY AZ TOWER 
 

Piloty AZ Tower se místy blíží až k délce 29 m a budou chladit respektive 

ohřívat první 3 podlaží. Piloty jsou průměrů 0,63 m, 0,90 m a 1,20 m.  

Piloty průměru 0,63 m budou vystrojeny potrubím do jednotlivých smyček. 

Piloty průměru 0,9 a 1,2 m budou vystrojeny do spirál. 

Potrubí bude navíjeno na pracovišti, k této činnosti není třeba odborníků, postačí 

pracovníci proškolení výrobcem.  

 U armokošů, které budou rozděleny na části, je nutné zvýšit pozornost u 

spodního dílu armokoše a u horního dílu armokoše, aby byly správně a na správných 

koncích instalovány potřebné přesahy potrubí. 

 

ZÁVĚR 
 

Využití základových konstrukcí pro příjímání energie z hornin je z hlediska 

provádění nenáročné - v rámci provádění vrtu piloty, je upevnění potrubí na armokoš 

jedna z nejméně náročných prací. Zejména u budov, které jsou zakládané v méně 

únosném podloží, a založení na pilotách je nutností, je toto využití geotermální energie 

investičně výhodné. Nutné je však počítat s touto variantou pilot už od prvopočátku 

návrhu stavby. Pozdější začleňování do projektové dokumentace bývá obtížné a 

dodatečné instalování 

Potrubí do zhotovených konstrukcí je nemožné. 

 Energetické piloty patří mezi obnovitelný přírodní zdroj energie, ne vždy však 

pokryjí energetickou náročnost celého objektu, avšak i tak malým množstvím přispívají 

ke zlepšení životního prostředí. 
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala zpracováním stavebně technologické 

etapy zakládání výškové budovy AZ Tower v Brně. Snažila jsem se navrhnout 

adekvátní řešení pro realizaci zadaného objektu.  

Časem se ukázalo, že řešení této etapy nebude tak jednoduché, jak se zpočátku 

zdálo. Musela jsem vyřešit problém s nedostatkem místa na staveništi, kde prakticky 

stavební jáma lemuje oplocení. Řešila jsem, jak dostat nákladní automobily nejlépe do 

jámy a zase zpět, při nedostatku místa kolem stavební jámy. Smyslem bylo, aby při 

výjezdu ze staveniště mohli nákladní automobily projet přes myčku podvozků a 

neznečišťovaly tak městské komunikace.  

Také jsem navrhla, jak se bude na stavbu dopravovat materiál a jak uskladňovat. 

Snažila jsem se najít veškeré subdodavatele co nejblíže staveništi a řešit jejich dopravní 

trasty tak, aby byly skutečně přístupné nákladním vozidlům. 

Dále jsem se zabývala vrtáním pilot pod úrovní HPV. Podzemní voda bude ze 

stavební jámy odčerpávána kalovými čerpadly. Jelikož jsem neznala žádné podrobnosti 

o vydatnosti podzemní vody, veškeré odčerpávání stavební jámy je, po domluvě 

s vedoucí práce, navrženo pouze odhadem.  

Piloty samotné, měli ještě jeden oříšek. Bylo na nich upevněno energo - potrubí. 

S touto problematikou jsem se obrátila na firmu Ge – Tra s.r.o. Kde mi ochotně poradili, 

jak se toto potrubí dá eventuelně na stavbě navíjet či spojovat. 

Na úplný závěr bych chtěla dodat, že jsem se během zpracovávání mé 

bakalářské práce dozvěděla spoustu nových a zajímavých věcí. A to nejen z hlediska 

oboru realizace staveb, ale i o stavbě AZ Tower samotné. Plně doufám, že všechny 

získané poznatky a informace v budoucnu uplatním. 
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